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ظاهريت غسل األموال ومتويل اإلرهاب بهتمام العاملي يف اآلونة األخرية إلزداد اإ            
قتصادي العاملي ومن ستقرار النظام اإلإحيث تعد من أهم املخاطر غري املنظورة اليت دد 

وضوعات اهلامة واملعقدة علي مستوي العامل مث باتت عملية مكافحة هاتني الظاهرتني من امل
ويعزي وجه التعقيد إيل درجة االحتراف العالية اليت تتسم ا اجلهات اليت تقوم بعمليات 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب واليت أصبحت تتمتع بآليات منظمة تسـتخدم بشـكل   

أن تتواكـب اجلهـود    متزايد خمتلف التقنيات احلديثة والنظم املتطورة ومن مث كان لزاما
ثارها السلبية العديدة وقد اهـتم  آالدولية واحمللية مع تطور هاتني الظاهرتني للقضاء علي 

 و اتمع الدويل بضرورة وضع املعايري الدولية دف توحيد وتنسيق اجلهـود الدوليـة  
إلزامية مكافحة كل من الظاهرتني بعد أن أصبحت هذه العمليات متثل ظـاهرة عامليـة   

قتصادية واملؤسسات التجاريـة  ساعد املنظمات الدولية علي اختراق وإفساد اهلياكل اإلت
واملالية ومتويل األنشطة اإلرهابية علي مستوي العامل وتستند سياسة املصرف فيما يتعلـق  

لتزام مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب علي توافق سياسات ونظم البنـك  مبهام اإل
بط الرقابية الصادرة من البنك املركزي وكافة التشريعات والتعليمات مع القوانني والضوا

عليها واألعراف احمللية   ذات العالقة واملعمول ا ومتابعة تطوراا والتعديالت اليت تطرأ
وذلك إلرساء سياسـة صـارمة     والدولية اليت يتعني أن يلتزم ا البنك يف العمل املصريف

أو احد العاملني به للمساءلة القانونية باإلضـافة إيل محايـة    ودقيقة درءا لتعرض مصرفنا
هـذه السياسـة مت    (Reputation Risk) مصرفنا من املخاطر املرتبطة بالسـمعة 

صياغتها لتفعيل قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكافة الضوابط الرقابيـة  
 (KYC)مبادئ اعرف عميلك  والنظم املعمول ا واألخذ بعني االعتبار كافة متطلبات

Know your customer   واعرف نشاط عميلك(KYB) Know your 

customer business   وسياسة اعرف موظفكKYE 
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  -:دف هذه السياسة اىل        

رهاب  وذلك بوضع موال ومتويل اإلتنظيم اجلهد املبذول ىف عملية مكافحة غسل األ .1

يف   باملصرفا كل العاملني  يلتزم جيب اناليت  والتوجيهات والضوابط طراأل

  .رهاب موال ومتويل اإلمكافحة عملية غسل األ

لتزام تفعيل دور الرقابة الوقائية والرقابة الذاتية واملراجعة الداخلية للتاكد من اإل .2

  .الصادرة ذا اخلصوص واملنشورات جراءات واملوجهات باإل

جراءات علي املصرف  لتزام بالضوابط واإلإلرفع الوعي باملخاطر املترتبه علي عدم ا .3

  .اثره علي مصاحل املالك واملودعنيو وتأثريه املباشر علي مسعة ومصداقية املصرف 

ه الرقاب جهاتن قبل م علي عدم اإللتزام العقوبات واجلزاءات املترتبهجتنب  .4

  .واإلشراف
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  - :تتركز وسائل حتقيق هذه السياسة ىف اربعة حماور رئيسية   

 .النظم واالجراءات .1

 لتنسيق والتعاونا .2

 الرقابة .3

 لتدريبا .4
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 2014رهاب لسنة ومتويل اإل موال قانون مكافحة غسيل األمبا ورد يف  لتزام اإل .1

قابيه للمؤسسات اخلاضعه لرقابة البنك املركزي بشأن رومنشور الضوابط التنظيميه وال

جراءات إوالذى حيكم  8/2014ر رهاب منشوموال ومتويل اإلمكافحة غسيل األ

جراءات العناية الواجبة بالعميل والتحقق من إالعالقة املستمرة والعالقة العابرةو

خطار عن العمليات املشتبه خطوات اإلجراءات حفظ السجالت وإمكانيات العمالء وإ

 -:وذلك عند ا 

 بدء عالقه مع العميل  

 يعادهلا باجلنيه السوداين و ماألف يورو أ15 قيمة اجراء عمليه عارضه ب 

رهاب حيت يف حالة قيام و متويل اإلأموال أرتكاب جرمية غسل إوجود شك يف  

 العميل بإجراء عمليه عارضه بأقل من احلد املبني يف البند السابق

املتحصل عليها مسبقاً لدي التعرف يف دقة البيانات  املوظفوجود شك لدي  

 .علي هوية العميل 

العابر بالتحقق من هويته وطبيعة نشاطه وكذلك ه بالعميل إيالء عنايه خاص 

العمالء ذوي املخاطر العاليه حبكم مناصبهم والعمالء غري املقيمني وذلك 

باإلطالع  على تأشرية الدخول إيل البالد والـتأكد من أا سارية املفعول 

 .واحلصول علي صوره طبق األصل منها ومجيع املستندات اخلاصه م 
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مصادر ،د ملف خماطر للعمالءيتضمن أوراقهم الثبوتيه سارية املفعول إعدا 

 درجة تصنيفهم ،ثروام وطبيعة نشاطهم

 - :يشمل النواحى التالية  Soft wareوضع برنامج  .2

 .بيانات كاملة عن العمالء 

خرى لكل عميل والتركيز على يداع واملعامالت األرصد حركات السحب واإل 

 . انيات العميل املاليةمكإ قالعمليات الىت تفو

كما يف  تصنيف العمالء وفق درجة خماطرهم الىت حددا موجهات بنك السودان 

 . 22/2009املنشور 

سنوات ) 5(مراعاة ان يستوعب النظام حتديث للبيانات خالل فترة التتجاوز  

من أو عند حدوث أي تغيري يف منط حركة حساب العميل  دخالمن تاريخ اإل

 .حيث كثافة وحجم املعامالت

دارة العليا ذات الصلة ذا البيانات الىت ترد الحقا من بنك السودان واإل 

 .املوضوع
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رهاب على موال ومتويل اإلجراءات مكافحة غسل األإاليقتصر التعاون ىف           

  - :االتىحسب ذلك  و لتزام واملراقبني بل ميتد  ليشمل كافة العاملني باملصرفمسئوىل اإل

عرف أاسة يسءات املطلوبة للتعامل مع العمالء وتطبيق جراباإلالصارم لتزام اإل .1

وذلك بالتأكد من ان العميل طالب فتح احلساب  عرف نشاط عميلكأعميلك و

يداعه إقراره بعدم إمن فتح احلساب وكذلك  احلقيقيصلي واملستفيد هو املالك األ

 .جمهولة املصدر أو أموال مشبوهه يداع مبالغإو قبوله أشخصياً 

 يام املالية وثروام احلقيقيةمكانإمد جسور التعاون مع العمالء للتمكن من معرفة  .2

 .ونشاطهم  

ى حاالت مشبوهة ىف ألتزام والتبليغ عن قصى حد ممكن مع مراقىب اإلأالتعاون اىل  .3

 .احلاالتتلك لتزام جانب الشفافية ىف عكس إو كافة املعامالت املصرفية 

مكافحة غسل  لتزام بسرية املعلومات بالنسبه للحاالت املبلغ عنها وفق قانوناإل .4

 .رهابموال ومتويل اإلاأل

عدم اإلدالء بأي معلومات حول احلاالت املشتبه فيها  إال يف حدود القانون  .5

 .واجلهات اليت حددها
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وذلك بشكل  )إعتباريني/فرادأ(حتديث البيانات واملستندات اخلاصه بالعمالء  .6

 .وتصنيف العمالء وفق درجة خماطرهمدوري كل مخس سنوات 

حتديث البيانات واملستندات اخلاصه بالبنوك املراسله بشكل دوري أو عند حدوث  .7

يف أي مرحله من مراحل  املراسل  كتغيريات تشري إيل شكوك بشأن البنأي 

 .واحلرص علي عدم التعامل مع البنوك الصوريه التعامل

العنايه الالزمه جتاه العمالء الذين يتميز نشاطهم بكثافة التعامل النقدي مثل اجراء  .8

موال وشركات الصرافه وجتار املعادن النفيسه والتحف شركات حتويل األ

واألعمال الفنيه وكذلك اجلمعيات اخلرييه واملنظمات غري الرحبيه  والعمالء الذين 

أو ترد للبنك  دون مربر واضحيطرأ تغري واضح يف منط تعامالم مع البنك 

والعمالء املنتمني ملناطق جغرافيه ، معلومات عن تورطهم يف أنشطه غري مشروعه 

واملناطق اليت تشتهر بزراعة مرتفعه كمناطق الرتاعات واحلروب ذات خماطر 

 .لالجتار بالبشراملخدرات واملناطق اليت تكون معرب 

  

 

  

  



 9

  

غسل  فاعل لضمان استمرارية عملية مكافحة  جل وجود دور رقاىبأمن             

  -:وفق املوجهات يتعني اتباع االتى موال ومتويل اإلرهاب األ

خطارات إلتزام يشمل مسئول اإل بواسطةدارة رفع تقارير دورية لس اإل 

 . لوحدة املعلومات املاليه شتباه الىت مت رفعها اإل

 22/2009لقرار االدارى لتزام بالفروع حسب ااإلمراقب نائب املدير هو  

لتزام شتباه اليت تصله من املوظفني ايل مسئول اإلوعليه رفع تقارير حباالت اإل

وفقاً لنموذج اإلخطار الداخلي املعد من الوحده مرفقاُ معه باملركز الرئيسي 

 .كافة البيانات وصور املستندات

ة غسل جراءات مكافحإمتكني املراجع اخلارجى من التاكد من حسن تطبيق  

وفقا ملوجهات بنك السودان وسياسة املصرف ومتويل اإلرهاب موال األ

 .ومايتمخض عنها من اجراءات 

لتزام بتطبيق السياسه للمراجع الداخلي دور كبري يتمثل يف التأكد من مدي اإل 

مجيع العمليات وفحص حسابات العمالء والتحاويل الداخليه واخلارجيه و

 .املصرفيه 

لتزام وما يترتب عليه من طورة عدم اإلخب العاملني تنبيهصرف علي إدارة امل  

ج من 6جزاءات علي املؤسسه وعلي العامل الذي يثبت عليه خمالفة املاده 

 .القانون

  املكافحه وجود الرقابة الذاتية من قبل كل العاملني يعطى دفعة لفاعلية نظم 
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   -:ية تشملفع كفاءة العاملني بالتدريب املتواصل ووضع خطة تدريبر

 ).داخل املصرف( الدورات التدريبية الداخلية  التعريفية  .1

 صلة  خارج املصرفالدورات التدريبية بالتعاون مع اجلهات املختصة وذات ال .2

مركز ، كادميية السودان للعلوم املصرفيه أ،وحدة املعلومات املاليه ،بنك السودان (

 )حباث علم اجلرميه أ

 .لسودانالدورات التدريبية خارج ا .3

 .والسمنارات الىت تعقد لذات الغرض داخل وخارج السوداناملشاركة ىف الورش  .4

خرى امل املربأ من مثل هذه الظواهر وأى ظواهر أويشمل ايضا نشر تقافة  التع .5

  . سالبة تؤثر على االقتصاد وذلك وسط املتعاملني مع املصرف ما امكن ذلك
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جازا من جملس االدارة وينظر إالسياسة بعد تسرى فاعلية هذه               

ولة وبنك وسياسة الد توجهاتوفقا للمتغريات الىت تطرأ على  ىف تعديلها

السودان ىف هذا اخلصوص باإلضافه للقواعد واملعايري الدوليه ملكافحة 

عمليات غسيل االموال ومتويل اإلرهاب الصادره من جمموعة العمل املاىل 

)FATF(  

خر آطار إى ألى كل العاملني التقيد الكامل ذه السياسة وويتعني ع  

  .تفرزه
  

 

  


