
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 

 

اإللتزامإدارة                                          

       Compliance Department 
 عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية

 ية للمسئولية المجتمعية بدولة قطر و الكويتالحائز على جائزة المسئولية االجتماعية من رئاسة الجمهورية والشبكة اإلقليم

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 

 

اإللتزامإدارة                                          

       Compliance Department 
 عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية

 ية للمسئولية المجتمعية بدولة قطر و الكويتالحائز على جائزة المسئولية االجتماعية من رئاسة الجمهورية والشبكة اإلقليم

2 
 

 الفهرس

 البيان                                                 الصفحة 
  المقدمة 
 3                      .                        رهابإلاتمويل و  تعريف  غسل األموال 
  5              .رهابإلموال وتمويل األغسل اأهداف سياسة مصرف المزارع لمكافحة 
 6                       .                                      نطاق تطبيق السياسة 

                                7               مراحل غسل االموال وتمويل االرهاب 

                                                  8                أهم األطر الدولية 

 9                 .                              العوامل الرئيسية لتصنيف المخاطر  

 31                                   .رهابإلموال وتمويل األمتطلبات مكافحة غسل ا 

 11                     اإللتزامات التي يجب مراعاتها عند إجراء حوالة للعميل المستمر 

 55        .    العمالء  ذوي المخاطر المرتفعةجراءات المطلوبة فى حالة تصنيف إلا 

 56               .                                      التعامل مع البنوك المراسلة                                               

 59                .                            متطلبات حفظ السجالت والمستندات 

 13               .           شف عن النشاطات المشبوهةمراقبة العمليات المالية للك 

 13       .موال  بالمصرف  وتحديد مهامهاألتكوين وحدة  مكافحة عمليات غسل ا 

 جراءات وضوابط داخلية  15                                      سياسة وا 

 11                           .لتزام بمصرف المزارع التجارىإلمهام مسئول  ا 

 16.                                           مصادر المعلومات               

 



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 

 

اإللتزامإدارة                                          

       Compliance Department 
 عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية

 ية للمسئولية المجتمعية بدولة قطر و الكويتالحائز على جائزة المسئولية االجتماعية من رئاسة الجمهورية والشبكة اإلقليم

3 
 

 

 سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 -: مقدمة

يسعى مصرف المزارع التجاري لتقديم خدمة مصرفية شاملة يغطي بها كل القطاعات بالتركيز على 
يه، و يلتزم بالقوانين عند قيامه بأعماله المصرفية  لمجتمع وتعزيز حقوق مساهماالتنمية وخدمة 

عرف عميلك ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب أوالتعليمات الخاصة بتحقيق مبدأ 
عند قيامه بأعماله المصرفية  ، ويتبنى منهجية مستندة إلى تقييم المخاطر إلدارة مخاطر عدم 

ة المالئمة لمنع والكشف واإلبالغ عن العمليات التي يمكن لتزام ولضمان تطبيق األنظمة الرقابيإلا
 .أن تتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

 :غسل األموالجريمة : تعريف 

 (:االنتربول)تم تعريفه من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

مشروعة، أي عمل يهدف الى التكتم أو التستر على طبيعة األرصدة المكتسبة بصورة غير )بأنه
 (.بحيث يبدو أنها جاءت من مصدر مشروع

 :2014تم تعريفه في قانون غسل األموال السوداني لعام 

 :يعد مرتكبا لجريمة غسيل األموال من يقترف أحد األفعال التالية
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تحويل األموال أو نقلها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة بقصد إخفاء أو تمويه المصدر  -1
 .ألموالغير المشروع لتلك ا

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو  -2
 .حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة

إكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو تبديلها أو إستثمارها، مع -3
 (.لعلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جريمةا

ألغراض هذا القانون تكون األموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أمواال مغسولة وغير 
 :مشروعة

 اإلتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. 
 ممارسة الدعارة والميسر والرق. 
  أو المصلحة العامةالرشوة واإلختالس أو اإلحتيال أو اإلضرار بالمال العام. 
 التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة. 
 اإلتجار غير المشروع في األسلحة والذخيرة. 
 اإلضرار بالبيئة. 
 الخطف والقرصنة واإلرهاب. 
 التهرب الضريبي أو الجمركي. 
 سرقة أو تهريب اآلثار. 
 طة أن يكون أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها اإلتفاقيات الدولية أو اإلقليمية شري

 السودان طرفا فيها
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 :جريمة تمويل اإلرهاب 

بأية وسيلة بصورة   يعد مرتكبًا جريمة تمويل اإلرهاب كل شخص يقوم عمدًا أو يشرع   (1) 
أو جمعها بنية   ، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع  مباشرة أو غير مباشرة

أو بوساطة   أو جزئيًا الرتكاب عمل إرهابي ، استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً 
 . منظمة إرهابية أو شخص إرهابي

جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لم يقع العمل ( 1)تعتبر أي من األفعال الواردة في البند ( 2)
اإلرهابي أو لم تستخدم األموال فعليًا لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو لم ترتبط األموال بعمل إرهابي 

   .عين، أيًا كان البلد الذي وقع فيه العمل اإلرهابي أو محاولة ارتكابهم

 :سياسةاهداف ال

أن عدم التقيد بهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية والتي  قد تصل إلى حد  
ستغناء عن الخدمات في بعض الحاالت، كما ويمكن أن  يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية إلا

، و حرصا على سالمة العمل المصرفي وحماية المصرف من بحق كل من البنك وموظفيه وجنائية
ستنادا على واجبات البنك المركزي إلمخاطر ا ستغالل في عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وا 

 م وقانون2004الرقابية واالشرافية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قانون مكافحة  غسيل األموال لسنة 
 . 2003العمل المصرفي لسنة تنظيم 

 :سياسة إلى ما يليالتهدف 
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  تقديم التوجيه واإلرشاد لضمان االلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية 

  ى محاولة الستخدام منتجات أوضع الضوابط الرقابية التى تساعد على كشف واإلبالغ عن
 .وخدمات المصرف في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 :نطاق تطبيق السياسة

  وجدت واينما تنطبق هذه السياسة على جميع فروع مصرف المزارع التجارى  متى 
  قد تصل إلى حد  تخاذ إجراءات تأديبية والتيإعدم التقيد بهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى

في بعض الحاالت، كما ويمكن أن  يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية  ةاالستغناء عن الخدم
 .ئية بحق كل من البنك وموظفيهوجنا

عرف عمليك ومكافحة عمليات غسل أ ألتزام بمبدإلعلى اموال ألسياسات مكافحة غسل اتعتمد 
- :تد على العناصر التالية ماألموال وتمويل اإلرهاب هي مسئولية تقع على جميع موظفيه وتع

 ي من منتجات وخدمات أو المستفيد الحقيق/تخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد هوية العميل إ
  .المصرف وعدم التعامل مع عمالء محظورين

   موالهم ناتجة عن أى خدمات مصرفية بواسطة البنك الى عمالء يعتقد بان أعدم تقديم
  .رهابإو تمويل أجرامى إنشاط 

 رهابإو تمويل أموال أنها محاولة لغسل أى حاالت يشتبه فى أغ عن البإلا.  

  موال ألالوعى الثقافى لديهم فى التعرف على مخاطر غسل اتدريب موظفى البنك ورفع
 .رهاب ومكافحتهاإلوتمويل ا

 تصنيف العمالء حسب درجة المخاطر ووضع منهجية تصنيف تستند على المخاطر.  

 كد من فاعليتهأرهاب بالمصرف والتإلموال وتمويل األتدقيق ومراجعة برنامج مكافحة غسل ا. 
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 (Money laundering Stages) مراحل عملية غسل األموال

 :مرحلةاإليداع

من  األمرهذا  ويتحقق المالي مشروع الي النظام غير يشمل اإليداع عملية إدخال األموال الناتجة من مصدر
  .مالية أصول أو ايداع شيكات أوشراء اإليداعات النقدية خالل

  :مرحلةالتغطية

 المشروع، من خالل االموال غير خفاء مصدرإلوهي تتألف عادة من مجموعة من العمليات الهادفة 
 . التجاري القيام بنشاط مشروع كاالستثمار تحويل أو تبديل أونقل األموال بظاهر

 :مرحلةالدمج
 من خالل المشروع ، ويتم هذا األمر االقتصادي وتشمل عادة إدخال األموال مرة أخري في النظام

 لسلع الثمينة واإلستثمارات في العقاراتوسائل قد تشمل شراء األصول واألسهم أو ا عدة
 .والمشاريع
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 الدولية في مجال مكافحةغسل األموال وتمويل اإلرهاب أهم األطر

  ) Frameworks in (AML/CFT International       )1 )

 :FATF    مجموعة العمل المالي توصيات
يئة حكومية تأسست في هي ه( (Financial Action Task Force)مجموعة العمل المالي 

وتهدف لوضع معاييروتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية 1989عام
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من خالل اصدار سلسلة من التوصيات التي تعرف  لمكافحة

الشامل،  الدمارأسلحة  الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار باسم المعايير
 ،تم1990فى  في عام وصدرت ألول مرة

خرها فى آ،وكان 2003و2001و1996توصيات مجموعة العمل المالي في عام تعديل
 .مرات خالل العام ثالث المجموعة وتجتمع.،كما تخضع التوصيات للتنقيح باستمرار 2012عام

 Security Council Resolutions UN    قرارات مجلس األمن  (2
 :والقرارات ذات الصلة به٧٦٢١/٧١١١رقم لقرارا

 التابع األمن مجلس لقرارات وفقا المستهدفة المالية أنظمةالعقوبات تطبق أن الدول على ينبغي
 دون تجمد بأن الدول القرارات تلك وتمويله،وتلزم وقمع اإلرهاب بمنع تتعلق التي المتحدة لألمم
 أوأصول أموال أي عدم إتاحة من تتأكد رى،وأنألخ أوأصولها أوكيان شخص أي أموال تأخير
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 ذلك كان إذا سواء أولمنفعته، أولصالحه أوكيان شخص مباشرة،ألي أوغير مباشرة بصورة أخرى،
 :أوالكيان الشخص

 . األمن مجلس قبل من المتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب اً محدد . أ
 وفقا ذلك بمافي ته،سلط(٧١١١القرار بموجب الدولة هذه قبل من محددا . ب

 .(١٠٠٢)٧٦٢١للقرار
       :                           م2000المنظمة إتفاقيةاألمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 إتفاقية)م و تسمى2000نوفمبر15اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في هي معاهدة
 مجال منع في يز التعاون الدوليو يتمثل الغرض األساس ي من اإلتفاقية في تعز (. باليرمو
 الجريمة

 المنظمةعبرالحدود الوطنية و مكافحتها بمزيد من الفاعلية

 :العوامل الرئيسية لتصنيف المخاطر 

عرضاة لهاا هاو تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر غسل األموال وتمويل االرهااب التاي  لمصرفعلى ا. 1
، وعليااه تحااديث التقياايم ماارتين المصاارف علااى أن يتناسااب مسااتوى التقياايم مااع حجاام وطبيعااة عماال

المتعلقاة بهاذه  توثياق كال مان تقيايم المخااطر وتحديثاتاه والمعلوماات المصارفكما علاى . كل سنة
آليااة مناساابة لتقااديم المعلومااات المتعلقااة بتقياايم المخاااطر المصاارف و أن يكااون لاادى  التقييمااات

 .للسلطات المختصة
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ل االرهاااب وتقييمهااا ووضااع نظااام إلدارتهااا ومراقبتهااا ، مااوال وتمويااألعنااد تحديااد مخاااطر غساال ا. 2
 :األخذ بفئات المخاطر اآلتية  على المصرف

 .المخاطر المتعلقة بالعمالء   .أ 

 .المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة  .ب 

 .المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات  .ج 

 .مخاطر قنوات تقديم الخدمات والمنتجات   .د 

 :خاطر العمالءم/ أ

ومثاال علاى . تتضمن المخاطر المتعلقة بهوية العميل أو المساتفيد الحقيقاي أو نشااطهم أو تعاامالتهم
 :ذلك

  صعوبة التعرف على المستفيد الحقيقي بسبب تعقيد هيكل الملكية في األشخاص
 .االعتباريين

 العميل غير المقيم في السودان. 
 لهالشخص االعتباري الذي يصدر اسهم لحام. 
 الشخص ذو نفوذ أو أفراد أسرته. 
 العميل الذي يمارس أنشطة اقتصادية تعتمد على التعامل النقدي. 
 كبار المودعين وأصحاب الثروات المجهولة المصدر. 
 العميل الذي ال يتعامل وجها لوجه مع المؤسسة. 
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 المستفيد الحقيقي الذي يسيطر على شخص اعتباري بغير وجود سيطرة ملكية. 

 :اطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينةالمخ/ب

يحماال العمياال جنساايتها، أو بهااا مكااان إقامتااه أو عملااه،  تتضاامن المخاااطر المتعلقااة بالدولااة التااي 
أو مصدر أو وجهة عملياته، مان ناحياة كفاياة نظاام مكافحاة غسال االماوال وتمويال االرهااب فاي 

 :ومثال على ذلك . هذ الدولة

  مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بالكفاءة المطلوبةالدول التي ال تطبق توصيات. 
  الااادول التاااي تخضاااع لعقوباااات أو لحظااار التعامااال أو إلجاااراءات أخااارى مماثلاااة مااان قبااال األمااام

 .المتحدة
  الدول التي تصنف على أنها مراكزoff shore أو مالذات ضريبية. 
 الدول التي لديها تصنيف ضعيف من ناحية الشفافية. 
 صااانف علاااى أنهاااا تماااول االرهااااب أو تدعماااه أو تعااااني مااان االتجاااار بالبشااار أو الااادول التاااي ت

 .والمناطق التى بها حروب وتزاعات  قبلية أو حدودية بالمخدرات

 :المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات /ج 

تتضااامن المخااااطر المتعلقاااة بخصاااائص المنتجاااات والخااادمات والتاااي يمكااان إساااتغاللها فاااي غسااال 
 :ل اإلرهاب، ومثال على ذلكاألموال أو تموي

 التحويالت االلكترونية الخارجية. 
 الخدمات المصرفية الخاصة. 
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 البطاقات ذات القيمة المختزنة. 
 الخدمات التي ال تتيح اإلفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقة بهوية مستخدميها. 
 لسودان المركزيالخدمات التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر مرتفعة من قبل بنك ا.  

 :المخاطر المتعلقة بقنوات تقديم المنتجات والخدمات  /د 

تتضاااامن المخاااااطر المتعلقااااة بخصااااائص تقااااديم المنتجااااات والخاااادمات، وغالبااااًا مااااا تكااااون مرتبطااااة 
باسااتعمال التقنياااات والوساااائل التكنولوجياااة الحديثاااة والتااي يمكااان اساااتغاللها فاااي غسااال األماااوال أو 

بب تبساايطها إلجااراءات العنايااة الواجبااة أو تمكينهااا العمياال ماان التعاماال تموياال اإلرهاااب وذلااك بساا
عاان بعااد أو تنفيااذ عاادد كبياار ماان العمليااات فااي وقاات قصااير وغيرهااا ماان المياازات، وماان األمثلااة 

 :على ذلك

 الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول أو االنترنت. 
 عالقات العمل التي ال تتم وجهًا لوجه. 

 :اتخاذ االجراءات التالية في إدارة المخاطر والحد منها ى المصرفعل     .3

 :تقييم عوامل المخاطر بما يشمل   .أ 

 الغرض من فتح الحساب أو إنشاء عالقة العمل. 
 حجم االيداعات أو المعامالت الي يجريها العميل. 
 طبيعة نشاط العميل االقتصادي ومصدر أمواله. 
 العمل تكرار المعامالت أو مدة عالقة. 



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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الحصاااول علاااى معلوماااات إضاااافية عااان العميااال والمساااتفيد الحقيقاااي والمعاملاااة وطبيعاااة   .ب 
 .عالقة العمل المتوقعة

اعااداد ملااف مخاااطر لتصاانيف العمااالء والمعااامالت بحيااث يتضاامن تحديااد فئااة المخاااطر   .ج 
يجب تحديث ملف المخاطر دوريًا أو عناد حادوث . لكل عميل( منخفضة-عادية-مرتفعة)
يساتند ملاف المخاااطر . غييارات فاي المعلوماات المتاوفرة عان العميال أو عان نماط عملياتاهت

 ذلاك فاي علاى معلوماات كافياة عان العميال والمساتفيد الحقيقاي فاي حاال االخاتالف بماا
 .األمر اقتضى متى وأصوله العميل أموال المؤسسة، ومصدر مع المتوقعة العمل عالقة

 .المرتفعة المخاطر ذوي العمالء على المشددة واجبةال العناية اجراءات تطبيق    .د 

األخااذ بعااين االعتبااار كافااة عواماال المخاااطر ذات العالقااة قباال تحديااد مسااتوى المخاااطر    .ه 
 .اإلجمالي والمستوى المالئم إلجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها

 .منتظمة بصفة العمالء بكافة الخاصة المعلومات تحديث    .و 

 .توثيق عمليات تقييم المخاطر    .ز 

 

 :رهابإل موال وتمويل األمتطلبات مكافحة غسل ا 

 : متطلبات العناية الواجبة بالعمالء/ 1 

 -:وذلك بالتعرف على(إتباع قاعدة أعرف عميلك) يقصد بالعناية الواجبة بالعمالء   



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة شخصية، )هوية العميل من واقع أوراقه الثبوتية سارية المفعول 
وأخذ صورة من هذه األوراق الثبوتية موقعه من ( بطاقة عسكرية، بطاقة قضائية، بطاقة شرطة

الموظف المختص تفيد بأنها صورة طبق األصل، والمستفيد الحقيقي سواء كان شخص طبيعي أو 
 .إعتباري والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات

 :قبلية فيما بين المصرف والمصارف األخرى والعميلطبيعة العالقة المست
  -:العميل العابر / أ

العميل الذى يطلب )يقصد به العميل الذى ال تربطه عالقة عمل مستمرة مع المصرف مثال 
 .(عملية تحويل نقدى أو استالم تحويل نقدًا  أوصرف شيك نقدًا أو استبدال عملة نقداً 

( ج أو مايعادلها بالعمالت األجنبية100.000)ر تزيد قيمتها عن عند القيام بعملية لعميل عاب-1
 .الحد الذي تبينه اللوائح، أو إذا توافر الشك بتعلق العملية بعملية غسيل أموال أو تمويل إرهاب 

اسم طالب التحويل، العنوان، )يجب الحصول على معلومات كافية عن طالب إصدار التحويل  -2
وثائق وبيانات رسميةعن العميل  لمستفيد وعنوانه ورقم حسابه إن وجد،والغرض من التحويل، اسم ا

، وأن تضمن في بيانات ( ويقوم المصرف بإنشاء نظام يعطي طالب التحويل رقم مرجعي مميز، 
 .التحويل جميع البيانات المشار إليها أعاله

ة بمرسل الحوالة من يجب على الفرع قبل إرسال التحويل التحقق من كافة المعلومات المتعلق -3
 .  خالل وثائق وبيانات رسمية



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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في حالة التحاويل التي ترسل في حزمة واحدة يجب أن يرفق الفرع مصدر التحويل ، أو رقمه  -4
المرجعي المميز ، وأن يحتفظ الفرع بالمعلومات الكاملة عن طالب التحويل المشار إليها أعاله ، 

المتلقية والسلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة خالل  وأن يكون في مقدرة الفرع تزويد الجهة
ثالثة أيام عمل من تاريخ إستالم طلب الحصول على المعلومات، وأن تستجيب فوًرا ألي أمر 

 .صادر عن سلطات إنفاذ القانون المختصة باالطالع على هذه المعلومات

في حزمة واحدة في الحاالت التي من يجب التأكد من أن التحاويل غير الروتينية ال يتم إرسالها  -5
 .شأنها أن تزيد من مخاطر عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

للكشف عن أي نقص في معلومات طالب إصدار الحوالة  ةيجب على الفرع وضع أنظمة فعال -6
، وتقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحاويل التي لم تستكمل فيها  المشار إليها أعاله

بالغ وحدة غسيل األموال ومكافحة ا لمعلومات حول طالب التحويل بما في ذلك رفض التحويل وا 
 .اإلرهاب بذلك

إذا تعذر اإلبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة ألسباب فنية ، يجب اإلحتفاظ بكافة المعلومات  -7
ات أو نقصانها بما المرفقة كما تلقاها المصرف لمدة خمس سنوات بغض النظر عن إكتمال المعلوم

يمكنها تقديم المعلومات للجهة المتلقية والسلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة خالل ثالثة أيام 
 . عمل من تاريخ إستالم طلب الحصول على المعلومات

 :العميل المستمر -ب

 .وهو العميل الذى تربطه عالقة مستمره مع المصرف  ولديه نشاط مع المصرف  



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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عامل بفتح حسابات أو الدخول في عالقات مصرفية  مستمرة مع أشخاص ال يجوز الت -1
 .مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية

يجوز تأجيل إجراءات التحقق الى مابعد قيام العالقة المصرفية  اذا كان ذلك ضروريا للسير  -2
اب، وأن تتم الطبيعي للمعامالت بحيث ال يترتب على ذلك مخاطر غسل أموال أو تمويل إره

إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن، وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة لإلدارة الحصيفة لمخاطر 
عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة للحاالت التي تم فيها التأجيل وأن يتم وضع حدود 

 .لنوع وعدد ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق

خطار وحدة غسيل  -3 إذا لم يستطع الفرع إستيفاء إجراءات التحقق ، يجب إنهاء هذه العالقة وا 
 .األموال بالعمليات المشتبه بها

التأكد من أن العميل غير مدرج ضمن قوائم العمالء  المقصرين أو المحظورين قبل الدخول في  -4
 .ر مدرج ضمن قوائم الحظرعالقة مستمرة معه، كما يجب عدم تنفيذ أي عملية لعميل عاب

 .يجب على الفرع إستيفاء إجراءات التحقق بنفسه دون اإلعتماد على أي طرف ثالث للقيام بذلك -5

الحصول على تزكية مقبولة للعميل الذي يرغب في الدخول في عالقة مستمرة مع المصرف من  -6
 .مصرف سبق التعامل معه

ة مستمرة مع العميل لمدير الفرع أو من ينوب تكون سلطة التصديق على الدخول في عالق -7
 .عنه



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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تحديث بيانات التعرف على هوية العميل كل خمس سنوات أو عند ظهور أسباب تدعو لذلك  -8
مثال إذا توافر الشك في صحة أو مالئمة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها مسبقا، أو 

 .ال وتمويل اإلرهاب لعميل بعينه أو فئة من العمالءإذا تم تقدير إرتفاع درجة مخاطر غسيل األمو 

مراقبة سلوك العميل ونمط تعامالته بصفة مستمرة ، لكشف أي معامالت غير متفقة مع هذا  -9
 .السلوك ونمط تعامالته

ال يجوز ألي مستخدم في المصرف إدارة أي حساب بالوكالة أو خالفه ألي من عمالء  -11
 .المصرف

بطاقة شخصية، ) ية الشخص الطبيعي من واقع األوراق الثبوتية سارية المفعولالتأكد من هو  -11
مع مراعاة أن تشمل ( جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة عسكرية، بطاقة قضائية، بطاقة شرطة

، الجنسية، تاريخ الميالد، عنوان اإلقامة (رباعي)بيانات التعرف على الهوية األسم بالكامل للعميل
الهواتف إن وجدت، عنوان العمل، نوع النشاط، الغرض من التعامل، أسماء المفوضين الدائم، أرقام 

 .بالتعامل على الحساب وجنسياتهم، وأية معلومات أخرى يرى الفرع ضرورة الحصول عليها

في حالة تعامل شخص آخر مع الفرع عن العميل، يجب التأكد من وجود توكيل شرعي يسمح  -12
 .حتفاظ به أو بنسخة موثقة منهله بذلك، مع ضرورة اإل

ضرورة التعرف على هوية المفوضين باستخدام الحساب والوكيل طبقا إلجراءات التعرف   -13
 .على هوية العميل التي تم ذكرها أعاله
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اإللتزامإدارة                                          

       Compliance Department 
 عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية

 ية للمسئولية المجتمعية بدولة قطر و الكويتالحائز على جائزة المسئولية االجتماعية من رئاسة الجمهورية والشبكة اإلقليم

11 
 

يجب إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها  -14
تصال بالجهات المختصة المصدرة لألوراق الثبوتية لهذه البيانات إذا توافرت من العميل، بما فيها اإل
 .لديها شك في صحتها

 :العمليات غير العادية

 15.111ج ، أو  111.111التي تزيد قيمتها عن ) إعداد تقارير للعمليات النقدية بمبالغ كبيرة  -1
 .8/2014لبنك المركزي رقم منشور ا( دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

يجب أخذ العناية الخاصة بشأن العمليات غير العادية والتحري عن خلفيتها والغرض منها مع  -2
بغض (حافظة المعامالت اليومية )ضرورة اإلحتفاظ بسجالت خاصة بذلك في ملف عمليات العميل

 .النظر عن القرار المتخذ بخصوصها

بدرجة غير معتادة ، يجب الحصول والتحقق من هوية المودع، العمليات الكبيرة أو المعقدة  -3
 .واإلحتفاظ بنسخة مصورة بذلك في ملف عمليات العميل

  .أي عملية أخرى ذات نمط غير إعتيادي وال يكون لها مبررا إقتصاديا واضحاً  -4

 اإللتزامات التي يجب مراعاتها عند إجراء حوالة للعميل المستمر

اسم طالب التحويل، رقم )علومات كافية عن طالب إصدار التحويل يجب الحصول على م -1
الحساب، العنوان، الغرض من التحويل، اسم المستفيد وعنوانه ورقم حسابه إن وجد، في حالة عدم 
وجود حساب لطالب التحويل يقوم المصرف بإنشاء نظام يعطي طالب التحويل رقم مرجعي مميز، 

 .يع البيانات المشار إليها أعالهوأن تضمن في بيانات التحويل جم



 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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يجب على الفرع قبل إرسال التحويل التحقق من كافة المعلومات المتعلقة بمرسل الحوالة من  -2
 .  خالل وثائق وبيانات رسمية

في حالة التحاويل التي ترسل في حزمة واحدة يجب أن يرفق الفرع مصدر التحويل رقم حساب  -3
طالب التحويل، أو رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجود رقم حساب له، وأن يحتفظ الفرع 

هة بالمعلومات الكاملة عن طالب التحويل المشار إليها أعاله ، وأن يكون في مقدرة الفرع تزويد الج
المتلقية والسلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إستالم طلب 
الحصول على المعلومات، وأن تستجيب فوًرا ألي أمر صادر عن سلطات إنفاذ القانون المختصة 

 .باالطالع على هذه المعلومات

ا في حزمة واحدة في الحاالت التي من يجب التأكد من أن التحاويل غير الروتينية ال يتم إرساله -4
 . شأنها أن تزيد من مخاطر عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

للكشف عن أي نقص في معلومات طالب إصدار الحوالة  ةيجب على الفرع وضع أنظمة فعال -5
ا ، وتقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحاويل التي لم تستكمل فيه المشار إليها أعاله

بالغ وحدة غسيل األموال ومكافحة  المعلومات حول طالب التحويل بما في ذلك رفض التحويل وا 
 .اإلرهاب بذلك

إذا تعذر اإلبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة ألسباب فنية ، يجب اإلحتفاظ بكافة المعلومات  -6
لومات أو نقصانها بما المرفقة كما تلقاها المصرف لمدة خمس سنوات بغض النظر عن إكتمال المع

يمكنها تقديم المعلومات للجهة المتلقية والسلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة خالل ثالثة أيام 
 .عمل من تاريخ إستالم طلب الحصول على المعلومات
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التحقق من وجود اإلشخاص الطبيعين الذين تربطهم عالقات مستمرة مع الفرع عن طريق   -15
المحددة في منشورات بنك السودان المركزي وما تتضمنه من معلومات وفقا لما األوراق الثبوتية 

 :يلي

 :الحسابات المشتركة 

 .إبراز األوراق الثبوتية الالزمة لكل واحد من الشركاء -

 .تحديد مسئولية إدارة الحساب سواء كانت فردية أو تضامنية -

 :حسابات األوصياء ومنفذي الوصايا* 

 .الثبوتية الالزمة لكل واحد من األوصياء ومنفذي الوصاياإبراز األوراق  -

 .تقديم ما يفيد التعيين شريطة أن يكون صادرا من المحكمة المختصة -

 .تقديم التوصية أو القوامة والتقيد بالشروط الواردة في أي منهما -

 :حسابات مديري التركات* 

 .تقديم اإلعالم الشرعي -

 .لالزمة لكل واحد من مديري التركةإبراز األوراق الثبوتية ا -

 . تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام التركات والذي حدد مديرا للتركة المعنية -

 :حسابات الموظفين
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 .تقديم شهادة مرتب من المخدم -

 .إبراز األوراق الثبوتية الالزمة ألي موظف -

 -:آلتىعند فتح حسابات للشخصيات األعتبارية يجب التحقق ا -16

التعرف الشكل القانوني ،المقر، نوع النشاط، رأس المال، تاريخ التسجيل ورقمه،أسماء المفوضين  -
بإدارة الحساب وجنسياتهم،أرقام الهواتف، الغرض من التعامل، وأي معلومات أخرى يراها الفرع 

 .ضرورية للحصول عليها

ص اإلعتباري لألشخاص الطبيعيين الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخ -
 .المفوضين إلدارة الحساب والتعرف على هويته طبقا إلجراءات التعرف على الهوية

الحصول على أسماء وعناوين الشركاء ، بالنسبة لشركات المساهمة العامة الحصول على كشف  -
 .من رأسمال الشركة% 11بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد حصتهم عن 

التحقق من وجود الشخصية اإلعتبارية التي تربطها عالقات مستمرة مع الفرع عن طريق التحقق  -
من وجود الشخصية اإلعتبارية وكيانها القانوني عن طريق المستندات الالزمة وما تتضمنه من 

 :معلومات وفقا لما يلي

 :حسابات الشراكة

عمال أو شهادة تسجيل الشراكة إذا إبراز شهادة تسجيل اسم العمل المستخرجة من مسجل األ -
 .كانت مسجلة باسم واحد أو أكثر من الشركاء
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 .تقديم عقد الشراكة موثقا ومعتمدا من قبل إدارة المحاكم وموضحا فيه أسماء الشركاء وعناوينهم -

 .تحديد األشخاص المخول لهم التوقيع بالتضامن واإلنفراد وحدود صالحية التوقيع المنفرد -

 :الشركاتحسابات 

شهادة تسجيل الشركة لدى المسجل التجاري وشهادة بدء العمل بالنسبة لشركات المساهمة  -
 .العامة

 .عقد والئحة التأسيس -

 .عنوان ومقر الشركة -

 .قرار مجلس اإلدارة بفتح حساب لدى المصرف -

 .قرار مجلس اإلدارة بتعيين المفوضين بإدارة حسابات الشركة وحدود صالحياتهم -

 :حسابات الوحدات الحكومية وحسابات المؤسسات والهيئات العامة -71

موافقة الجهة المختصة التي تتبع لها الوحدة أو مدير عام المؤسسة أو الهيئة على فتح الحساب  -
 .في المصرف

 .موافقة وزارة المالية اإلتحادية أو الوالئية حسب الجهة طالبة فتح الحساب -

ألشخاص المخول لهم بالتوقيع على الحساب وحدود صالحياتهم موقع تفويض يحدد أسماء ا -
 .عليها بواسطة رئيس الوحدة أو المدير العام حسب الجهة طالبة فتح الحساب
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 .نسخة من القانون الذي أنشئت به الهيئة أو الموسسة الحكومية -

 (:ت الطوعيةالجمعيات والمنظما)حسابات الجمعيات والمنظمات التي ال تهدف الى الربح -

 .تقديم شهادة تسجيل الجهة المختصة -

 .تقديم صورة من الدستور والالئحة التي تحكم وتنظم عملها -

 .قرار تكوين اللجنة التنفيذية وتعيين الضباط الثالثة معتمدة من قبل مسجل الهيئات -

أو  خطاب يحدد المصرف الذي يتم فيه فتح الحساب الجاري موقع عليه من قبل الرئيس -
السكرتير ويحدد أسماء األشخاص المخول لهم بالتوقيع على الحساب نيابة عن الجهة المعنية 

 .وحدود صالحياتهم الستخدام ذلك الحساب

يجب على الفرع أن يطلب من كل عميل توقيع إقرار خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي  -18
 .ح عن المعلومات الواجبة للتعرف على هويتهمن العالقة المستمرة أو العملية العابرة ، واإلفصا

يجب التحقق من شخصية المستفيد الحقيقي وذلك بالرجوع للمعلومات والبيانات التي يتم  -19
 .الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية

في حالة المستفيد الحقيقي يكون شخصية إعتبارية يجب الوقوف على هيكل الملكية واإلدارة  -21
 .المسيطرة

 :يجب على الفرع إعطاء عناية خاصة للحاالت التالية -21

 :األفراد المعرضون للمخاطر بحكم منصبهم والمستفيدين الحقيقين الذين ينتمون لنفس الفئة/أ
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 .يجب الحصول على موافقة اإلدارة العليا على إنشاء عالقة مع هؤالء األفراد -

تشاف أن أحد العمالء أوالمستفيدين الحقيقين يجب الحصول على موافقة اإلدارة العليا عند إك -
 .أصبح معرضا للخطر

يجب إتخاذ كافة اإلجراءات للتأكد من مصادر ثروة العمالء والمستفيدين الحقيقيين المعرضين  -
 (.السياسية)للمخاطر بحكم مناصبهم الدستورية 

خاطر بحكم مناصبهم يجب المتابعة وبشكل مستمر ودقيق معامالتها مع العمالء المعرضون للم -
 .والمستفيدين الحقيقيين

صحاب الثروات أ)العمالء ذوي المخاطر المرتفعة الذين يتمتعون بمعاملة مصرفية خاصة / ب
 .(الضخمة 

يات غسيل األموال وتمويل العمالء الذين ينتمون لدول ال تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمل/ ج
 .اإلرهاب

ناية خاصة للعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال يجب على الفرع أن يولى ع -
 .يتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

يجب على الفرع إتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بالعمليات  -
تتم مع أشخاص يتواجدون في دول ال  وأغراضها التي ال تستند لمبررات إقتصادية واضحة والتي

يتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وأن يقوم بسجيل النتائج 
 .في سجالته
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 .عند القيام بتحويالت ألكترونية محلية ودولية/ج

 .عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعريف المسجلة سلفا/ د

 .غسل أموال أو تمويل إرهاب عند وجود شبهة/ها

 :االجراءات المطلوبة فى حالة تصنيف العمالء  ذوي المخاطر المرتفعة

يجب على الفرع تصنيف كافة عمالئه ومنتجاته حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسيل األموال / 1
 :وتمويل اإلرهاب مع مراعاة

 .طبيعة العميل ونوعية نشاطه* 

 .طبيعة الخدمة المصرفية* 

 .الموقع الجغرافي للعميل أو العمليات المصرفية *

الوسيلة التي يتم عن طريقها تقديم الخدمة بما في ذلك الوسائل المعتمدة على إستخدام التقنيات * 
 .الحديثة

يجب إخطار وحدة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب عن المعامالت التي يشتبه في أنها تتعلق / 2
 . ل إرهاب فوًرا سواء تمت المعامالت أو لم تتمبمتحصالت غسل أموال أو تموي
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 مثلة للعمالء ذوى المخاطر المرتفعةأ: 

 ذو المراكز السياسية الحساسة. 

 الشخص الطبيعي غير المواطن غير المقيم. 

 عندما ال يكون صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب. 

 موال ألشركات الصرافة وتحويل ا 

 والمؤسسات التي ال تهدف الى تحقيق الربح  الجمعيات الخيرية 

  تجار المجوهرات 

 القنصليات والسفارات األجنبية 

 وكاالت السياحة والسفر. 

 ستيراد العامةإلشركات التصدير وا. 

 .المصارف والمؤسسات المالية المراسلة يجب مراعاة ما يلي عند إنشاء عالقة مصرفية/ د

 :التعامل مع البنوك المراسلة

ب جمع معلومات كافية عن المؤسسة المراسلة لتقييم مدى كفاية ضوابط مكافحة غسل يتوج   -
من خااالل إجابة البنك المراسل على استبيان مصرف المزارع التجارى  )األموال وتمويل اإلرهاب، 

 (رهاب  إلالمتعلق بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل ا

المصرف قبل تفعيل العالقات التعاقدية  المصرفية يجب الحصول على موافقة مسئول االلتزام ب -
 .  مع البنوك المراسلة
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قامة عالقات   Payable Through Accounts))يمنع تقديم خدمات حسابات الدفع    - وا 
تعاقدية مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية التي تقدم  مثل هذه الخدمة دون توفير إجراءات 

 .مناسبةرقابية 

 .ى طبيعة النشاط والسمعة في مجال مكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهابالوقوف عل -

 .الحصول على موافقة مجلس اإلدارة عند إنشاء عالقة تعامل مع المؤسسات المالية والغير مالية -

التأكد من أن المصارف والمؤسسات المالية المراسلة خاضعة إلشراف رقابي كفء وفعال من قبل  -
 .الرقابية في البلد األمالسلطة 

التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى المصارف  -
 .والمؤسسات المالية المراسلة 

التأكد من أن المصارف والمؤسسات المالية المراسلة قامت بتنفيذ إجراءات العناية الكافية  -
حساب المراسل وأن لديها القدرة على تقديم المعلومات  لعمالئها الذين لهم حق الدفع من خالل
 .المتعلقة بعمالء هذه العمليات عند الضرورة

يحظر التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية الوهمية ويحظر فتح حساب مراسل ألي  -
 .مصرف أو مؤسسة تقدم خدمات المراسلة لمصارف وهمية

 :حاالت أخرى/ ز

 :يجب مراعاة مايلي
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ذن عمل، وصورة من  عند - فتح الحساب لعميل غير مقيم ، ضرورة إبراز إقامة سارية المفعول وا 
عقد العمل وشهادة مرتب من المخدم ، ومراعاة منشورات البنك المركزي فيما يختص بالحسابات 
الجارية لغير المقيمين وأيضا الحصول على توصية أو تصديق على التوقيع من مصارف أو 

 .ارجية معروفةمؤسسات مالية خ

 .عند طلب التمويل مقابل حجز الودائع -

 .عند تأجير صناديق األمانات -

أشخاص ال تظهر /عند إيداع مبالغ نقدية وشيكات سياحية في حساب قائم بواسطة شخص -
أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو لم يكن من األشخاص المخول لهم قانونا من 

 .موال في هذا الحسابصاحب الحساب بايداع األ

الحواالت المصرفية بأي عملة والتي يرسلها المصرف أو يستقبلها يجب أن تكون خاضعة  -22
لضوابط الحواالت المصرفية مع عدم اإلخالل بأية إلتزامات ناشئة عن منشور مكافحة عمليات 

 .في السودانغسيل األموال وتمويل اإلرهاب وغيره من القوانين والضوابط الرقابية السارية 

يستثني من األحكام المتعلقة بالحواالت المصرفية الحواالت الناشئة عن معامالت تتم  -23
باستخدام بطاقات الدفع أو اإلئتمان أو أي وسيلة أخرى مماثلة شريطة أن تقترن جميع الحواالت 

ص طالب الناشئة عن هذه المعامالت برقم مرجعي مميز يسمح بتتبع المعاملة وصوال الى الشخ
 .إصدار الحوالة

يجب اإلخطار عن العمليات المشتبه بها بواسطة شخص يحدده الفرع ليقوم باإلبالغ عن  -24
 .اإلشتباه لوحدة غسيل األموال بالمصرف وفقا لنموزج اإلبالغ المرفق
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إذا شك أي من العاملين بالفرع عن عملية تتعلق بجريمة غسيل أموال أو تمويل إرهاب يجب  -25
غ المسئول عن اإلخطار عن العمليات المشتبه وأن يرفق كافة البيانات وصور المستندات إبال

 .المتعلقة بالعملية

يجب على المسئول عن اإلخطار تزويد بالبيانات وحدة غسيل األموال بالمصرف بالبيانات   -26
 .وتسهيل إطالعها على السجالت والمعلومات للقيام بمهامها

يق مباشر أو غير مباشر عن إجراءات اإلخطار أو التحري التي تتخذ يحظر اإلفصاح بطر  -27
 .في شأن العمليات المشتبه بها لغير السلطات والجهات المختصة

 متطلبات حفظ السجالت والمستندات 

يجب اإلحتفاظ بالسجالت والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العمالء لمدة خمس سنوات  -
 .يخ تنفيذ العملية أو إنهاء العالقةعلى األقل من تار 

يجب اإلحتفاظ بالسجالت باألدلة المؤيدة للعالقات المستمرة والعمليات المصرفية بحيث تشتمل  -
على األوراق الثبوتية األصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقا للتشريعات السارية في 

 .لية أو إنهاء العالقةالسودان لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العم

يجب تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجالت والمستندات المشار إليها أعاله بما يمكن  -
من تزويد وحدة غسيل األموال بالمصرف بالبيانات وتسهيل إطالعها على السجالت والمعلومات 

 .للقيام بمهامها
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إلى الوحدة وما يتصل بها من وثائق لمدة السجالت والبيانات المتعلقة باإلخطارات المقدمة   .ج 
خمس سنوات على األقل بعد تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة بدعوى جنائية لحين البت 

ن تجاوزت المدة المحددة قانونًا،   فيها ، وا 

السجالت الموثقة لكافة البرامج التدريبية الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تمت   .ه 
فترة ال تقل عن خمس سنوات ماضية وبحيث تشمل هذه السجالت أسماء المتدربين خالل 

 .ومؤهالتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل والخارج

يجب إتباع وتنفيذ منشورات نظم الضبط الداخلي الصادر من البنك المركزي وذلك لسد  -28
 .هابالثغرات أمام أي عمليات لغسيل األموال وتمويل اإلر 

تحديد آلية مناسبة للتحقق من اإللتزام بالمنشورات والسياسات واإلجراءت الموضوعة لمكافحة -29
عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب مع مراعاة التنسيق بين المراجع الداخلي والمسئول عن 

 .اإلخطار بحاالت اإلشتباه

 .من يحل محله في حالة غيابه يجب تحديد المسئول عن اإلخطار بحاالت اإلشتباه واسم -31

وضع النظم واإلجراءات التي تمكن المراجعة الداخلية من القيام بدورها في فحص أنظمة  -31
 . الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتهافي مكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

 :مراقبة العمليات المالية للكشف عن النشاطات المشبوهة

 هو المختص باإلخطار ليقوم باإلبالغ عن حااالت االشاتباه للوحادة بالمصرفكون مدير االلتزام ي  -

 .من القانون وفقًا لنموذج اإلبالغ الذي تعده الوحدة لهذا الغرض( 6)بموجب المادة 
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بارتبااااط أي عملياااة بعائااادات جريماااة ماااا أو بغسااال أماااوال أو  المصااارفإذا شاااك أي مااان العااااملين ب -
اب فيجب عليه إبالغ مادير االلتازام باذلك علاى أن يرفاق كافاة البياناات وصاور المساتندات بتمويل إره

 .المتعلقة بتلك العملية

الساااجالت والمعلوماااات   مااادير االلتااازام تزوياااد الوحااادة بالبياناااات وتساااهيل إطالعهاااا علاااى يتاااولى   - 
 .لغرض القيام بمهامها 

مليات المشتبه بها الى الجهات الرقابية المختصة على مسئول اإللتزام بالمصرف إحالة تقارير الع -
 .في الدولة بعد مناقشتها مع إدارة المصرف

ال يسمح بأي حال من األحوال اإلفصاح للعميل أو ألي طرف ثالث عن أي من إجراءات  -
 .اإلبالغ التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة

بالغ عن الحاالت المشتبه بها إذا كانت يقوم المصرف بحماية جميع الموظفين الذين يقومون باإل -
 . بحسن نية وكمتطلب من متطلبات ممارسة واجباتهم الوظيفية

تكوين وحدة مكافحة عمليات غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب بالمصرف وتحديد  

 :مهامها

يجب تكوين وحدة لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب بالمصرف يراسها مسئول االلتزام 
 :تى آلمن مهامها ا ويكون

 رسالها إلى جهات االختصاص ، إعداد تقارير عن العمليات النشاطات المشتبه بها  وا 
 .مسئول االلتزام ةبواسط
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 ووضع هاذه   ،أرشفة التقارير الداخلية تتم طبقا للتعليماتو  التأكد من أن عمليات حفظ
 .      التقارير في مكان آمن وتحت طائلة المسؤولية

 مهام المنوط بها والمحددة بواسطة بنك السودان المركزىالقيام بال.  

 حفظ جميع المعلومات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  

 :نظام الضبط الداخلي

على المصارف وضاع نظاام داخلاي لمكافحاة غسال األماوال وتمويال االرهااب يتناساب ماع حجام نشااط 
ياااال اإلرهاااااب التااااي يتعاااارض لهااااا، يشااااتمل علااااى السياسااااات المصاااارف ومخاااااطر غساااال األمااااوال وتمو 

وأن ، واإلجااراءات والضااوابط الداخليااة وااللتاازام والتعيااين والتاادريب ومهااام المراجعااة الداخليااة والخارجيااة
 .يتضمن النظام الداخلي لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

  -:سياسة واجراءات وضوابط داخلية .أ 

وابط داخليااة واضااحة لمكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب، معتماادة سياسااة واجااراءات وضاا وضااع
 :من مجلس اإلدارة مع تحديثها باستمرار، وتتناول اآلتى

 تقييم المخاطر على مستوى المؤسسة وتحديد نظام إدارتها. 
 تقييم مخاطر العمالء وتصنيفهم وتحديد ملف المخاطر. 
 نهاء عالقة العمل  .قبول العمالء وا 
  العناية الواجبة وضوابط تأجيلها وظروف تشديدهاإجراءات. 
 مراقبة العمليات وعالقات العمل. 
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 األشخاص ذوى نفوذ وعالقات المراسلة المصرفية والتحاويل االلكترونية. 
 تطبياااق        ·.االخطاااار عااان االشاااتباه وعااادم االفصااااح عااان القياااام باالخطاااار

وى الفااااروع والشااااركات السياساااات واالجااااراءات والضاااوابط والمراقبااااة علااااى مسااات 
 .التابعة والمجموعة

 االستجابة لطلبات جهات الرقابة والسلطات األخرى والوحدة. 
 :تعيين مسئول التزام.ب

ماادير التازام فاي وظيفااة إدارياة علياا، يعماال بإشاراف مجلاس اإلدارة وتعيااين مان يحال محلااه  تعياين  ياتم
عااالم  والخباارة العمليااة المناساابة،  مماان تتااوافر لااديهما المااؤهالت األكاديميااة  فااي حالااة غيابااه بنااك  وا 

االطالع علاااى الساااجالت باااالساااودان المركااازي فاااي حالاااة تغييااار أي منهماااا، وتكاااون لاااه والصاااالحيات 
المصاااارف ضاااعها يوالبياناااات التاااي تلاااازم لقياماااه بأعمااااال الفحاااص ومراجعاااة الاااانظم واإلجاااراءات التااااي 

 .لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مجلااس اإلدارة بهاادف التحقااق ماان  دير االلتاازام صااالحياته باسااتقاللية ويكااون مسااؤواًل أمااام ماا يماارس  
 . المصرفمدى تطبيق نظام مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب في 

 -:مصرفاللتزام بإلمهام مسئول  ا 

  القية خأللتزام المصرف بكافة القوانين واللوائح والتوجيهات والمعايير المهنية واإالتأكد من
شرافية والرقابية للحد من مخاطر السمعة وتحديد كل إلالصادرة من المصرف ومن السلطة ا

  .ن يؤثر على سمعة البنك وتدهورهاأما يمكن 

 نشطة المصرف المختلفةألتزام المرتبطة بإلتحديد وتقييم مخاطر عدم ا. 
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 خر المستجدات آع مدها بنظمة والمعايير المطبقة مألدارة حول القوانين واإلتقديم المشورة ل
 .نظمة والمعايير المطبقةألفى القوانين وا

  دارة البنكإرفع تقرير دورى لمجلس.  

 لتزام الموضوعة وذلك عبر التقييم الدائم والشامل لمخاطر عدم إللتزام بسياسة اإلكد من اأالت
 .لتزامإلا

 شرافية والرقابيةإلا جهزة الخارجية ذات العالقة بما فيهم السلطاتألتوثيق العالقة مع ا.  

 عرف عميلك ألتزام الخاصة بمتطلبات مبدأ إلالتأكد من تطبيق سياسات ومعايير ومتطلبات ا
يجاد منهجية مستندة إلى تقييم المخاطر  ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وا 

 .إلدارة االلتزام

 صرف إدارة ومراجعة القوائم المحظور التعامل معها الخاصة بالم . 

  مراقبة الحسابات والتحقيق في العمليات التي ال تتناسب مع طبيعة نشاط العميل واإلبالغ
 .عن النشاطات المشبوهة إلى الجهة المختصة

  نظمة والمعايير أللتزام بالقوانين واإلتدريب الموظفين بالمصرف وتثقيفهم فيما يتعلق با
 .إلرهابالمطبقة وفى مجال مكافحة غسل األموال وتمويل ا

 :برامج التدريب المستمرة .ج   

وضااااع خطااااط وباااارامج تاااادريب مسااااتمرة للعاااااملين وأعضاااااء مجلااااس االدارة وأعضاااااء االدارة التنفيذيااااة 
واإلشاارافية والماادراء فااي مجااال مكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب وذلااك بالتعاااون مااع 

مج أسااااليب مكافحاااة غسااال األماااوال وتمويااال مااادير االلتااازام ماااع اتخااااذ العناياااة باااأن تشااامل تلاااك البااارا 
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اإلرهاب وكيفية اكتشافها واإلبالغ عنها، والمستجدات من ناحية المخاطر وتقييمهاا ومعالجتهاا وكيفياة 
 .التعامل مع العمالء المشتبه بهم

 المراجعة الداخلية. د   

عاليتهااا وبااالتحقق ماان قيااام المراجعااة الداخليااة بفحااص أنظمااة الضاابط والرقابااة الداخليااة للتأكااد ماان ف  
جاااراءات مكافحاااة غسااال  تطبياااق الماااوظفين ومااادير اإللتااازام لمساااؤولياتهم ومااان مااادى التقياااد بسياساااات وا 

 .االموال وتمويل اإلرهاب وتضمين نتائج ذلك في تقريرها المقدم لإلدارة

 : الموظفين ينياجراءات تع . و
ونزاهااة عاليااة فااي اختيااار  للفحااص والتحااري لضاامان تااوفر معااايير كفاااءة  وجااود إجااراءات دقيقااة  

المتقدمين عند القيام بتعيين الماوظفين الجادد، علاى أن تتضامن هاذه اإلجاراءات إحضاار المتقادمين 
والنظااار فاااي أياااة معلوماااات أخااارى مفيااادة لتأكياااد عااادم وجاااود ( الفاااي )للوظاااائف للصاااحيفة الجنائياااة 

 ..فى قوائم المحظورين والتأكد من عدم وجود اسماءهم تضارب مصالح أو عدم أمانة أو احتيال 
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