بنك السودان املركزي
دليل املوجهات اإلرشادية لشركات ومؤسسات التمويل االصغر
بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يونيو 2022م

ا
أوال :مقدمة:
ً
في إطار جهود بنك السودان املركزي ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإلحاقا ملنشور
الضوابط التنظيمة والرقابية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 2014/8فقد تقرر إصدار
هذه املوجهات لتساعد شركات/مؤسسات التمويل األصغر في تطبيق اإللتزامات الخاصة بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة من بنك السودان املركزي بشأن مكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب واملساعدة في وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ملكافحة غسل
االموال وتمويل اإلرهاب والتي يجب إعتمادها من قبل مجالس اإلدارات األمر الذي يسهم في ضمان
االمتثال لاللتزامات القانونية التي تتوافق مع املعايير العاملية( توصيات مجموعة العمل املالي
الدولية )والذي من شأنه الحفاظ على سالمة وسمعة الجهاز املصرفي.
ا
ثانيا:تفسيرات:
مفهوم غسل األموال ): (Money laundering concept
الهدف من أغلب األعمال اإلجرامية هو تحقيق ربح للفرد أو املجموعة التي تنفذ هذه األعمال،
ولتحقيق هذا الهدف يعمل غسل األموال على إخفاء األصل غير القانوني للعائدات اإلجرامية،
وتعد هذه العملية ذات أهمية كبيرة للشخص ألنها تمكنه من التمتع بهذه األرباح دون التعرض
ً
وعادة عندما يحقق النشاط اإلجرامي أر ً
باحا كبيرة ،يحاول املجرمون إيجاد
لكشف مصدرها .
طريقة للتحكم في األموال دون جذب االنتباه إلى النشاط األساس ي أو األشخاص ذوي الصلة
بالجريمة ،ويقوم املجرمون بذلك عن طريق إخفاء مصادر األموال أو تغيير الشكل أو نقل األموال
إلى مكان يقلل من إحتمال جذبهم لالنتباه .
مفهوم تمويل اإلرهاب ):( Terrorist financing concept
يمكننا أن نشرح مفهوم تمويل اإلرهاب بأنه عملية توفير أموال إلرتكاب جريمة إرهابية أو ملصلحة
كيان إرهابي بأية صورة من الصور ،وهو ما يتفق مع تعريف القانون ملرتكب جريمة تمويل اإلرهاب
ً
بأنه  :كل شخص يقوم عمدا أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،بتقديم أموال
من مصدر مشروع أو غير مشروع أو جمعها بنية استخدامها أو مع العلم بإنها سوف تستخدم
ً
ً
كليا أو جزئيا إلرتكاب عمل إرهابي ،أو بوساطة منظمة إرهابية أو شخص إرهابي.
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إن الطرق املختلفة املستخدمة في غسل األموال تتفق بصورة أساسية مع تلك الطرق و األساليب
املستخدمة في إخفاء مصدر تمويل اإلرهاب ،حيث نجد أن األموال التي تستخدم في مساندة
اإلرهاب يمكن أن تنشأ عن مصادر مشروعة أو أنشطة إجرامية أو كليهما ،إال أن تمويه مصدر
تمويل اإلرهاب يتسم باألهمية بغض النظر عما إذا كان مصدره من منشأ مشروع أو غير مشروع،
فإن من املهم لإلرهابيين إخفاء إستخدامات األموال لكي يبقى النشاط التمويلي دون انكشاف .
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب (Money laundering and Terrorist financing
):Risks
من األهمية بمكان لدى مكافحة الجريمة أن يتم منع املجرمين من إضفاء الشرعية على عائدات
أنشطتهم اإلجرامية عن طريق تحويل األموال من "أموال قذرة" إلى "أموال نظيفة" ،وتعتبر قدرة
ً
ً
املجرمين على غسل عائدات النشاط اإلجرامي من خالل النظام املالي عنصرا هاما إلنجاح
مخططاتهم واالستفادة من عائدات أنشطتهم ،وفي حالة نجاح املجرمين في استخدام األنظمة
املالية لهذا الغرض فإن لذلك القدرة على اإلضرار باملؤسسات املالية التي يتم استغاللها لهذا
الغرض ،وفي النهاية ،القطاع املالي بأكمله.
إن زيادة تكامل النظم املالية في العالم ،وحرية حركة رؤوس األموال وتوسيع نطاق الخدمات
املصرفية اإللكترونية قد عزز سهولة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وزاد من تعقيد عملية
تعقب هذه العمليات ،وبالنظر إلى أن النجاح طويل األجل ألي من القطاعات املالية في العالم
يعتمد على قدرته على جذب األموال التي يتم الحصول عليها بشكل مشروع واالحتفاظ بها ،فإن
األموال املكتسبة بشكل غير مشروع أو التي توجه لإلرهاب قد تضر بسمعة وسالمة األنظمة
املصرفية كما قد تؤثر على قدرة املؤسسات املالية على اجتذاب األموال النظيفة ،كما يمكن أن
تعرض املؤسسة التي قد تتورط في هذه العمليات أو التي ال تقوم بمكافحتها بفعالية إلى مخاطر
قانونية ومخاطر تشغيلية قد تضر باملؤسسة واستمراريتها على املدى الطويل.
مراحل عملية غسل األموال (:) Money laundering Stages
 -1مرحلة اإليداع:
يشمل اإليداع عملية إدخال األموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام املالي ويتحقق هذا
األمر من خالل اإليداعات النقدية أو ايداع شيكات أو شراء أصول مالية.
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 -2مرحلة التغطية :
وهي تتألف عادة من مجموعة من العمليات الهادفة الخفاء مصدر االموال غير املشروع ،من خالل
تحويل أو تبديل أو نقل األموال بظاهر القيام بنشاط مشروع كاالستثمار التجاري .
 -3مرحلة الدمج :
وتشمل عادة إدخال األموال مرة أخري في النظام االقتصادي املشروع  ،ويتم هذا األمر من خالل
عدة وسائل قد تشمل شراء األصول واألسهم أو السلع الثمينة واإلستثمارات في العقارات واملشاريع.
أهم األطر الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
): (International frameworks in (AML/CFT
 )1توصيات مجموعة العمل املالي :FATF
مجموعة العمل املالي ( )Financial Action Task Forceهي هيئة حكومية تأسست في عام 1989
وتهدف لوضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية ملكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،من خالل اصدار سلسلة من التوصيات التي تعرف باسم املعايير
الدولية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،وصدرت ألول مرة
في عام  ،1990تم تعديل توصيات مجموعة العمل املالي في عام  1996و 2001و  ،2003و كان
اخرها فى عام ،2012كما تخضع التوصيات للتنقيح باستمرار  .وتجتمع املجموعة ثالث مرات خالل
العام .
 )2تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلتجار غير املشروع في املخدرات و املؤثرات العقلية 1988م:
وقعت اإلتفاقية بتاريخ 1988/12/20م في فيينا ،حيث ركزت على املزيد من التعاون بين الدول
ً
إحكاما لسبل املواجهة ،ومقاومة إنتاج و تهريب املخدرات و العقاقير املؤثرة على الحالة النفسية،
كما تعالج العديد من الجوانب التي تحدد مسارات و أساليب املكافحة الدولية خاصة التي
استجدت مثل :مصادرة اإليرادات املتحصلة من جرائم املخدرات ،تسليم املجرمين و غيرها .
 )3إتفاقية األمم املتحدة لقمع تمويل اإلرهاب 1999م:
اإلتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب هي معاهدة تابعة لألمم املتحدة تهدف إلى تجريم أفعال
تمويل اإلرهاب ،أجيزت في العام 1999م حيث تسعى االتفاقية أيضا إلى تعزيز دور الشرطة والتعاون
ً
القضائي ملنع تمويل مثل هذه األفعال ،و إعتبارا من أغسطس  2013فقد تم التصديق على
املعاهدة من قبل  186دولة.
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 )4إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 2000م:
هي معاهدة اعتمدت بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة في  15نوفمبر 2000م و تسمى (إتفاقية
باليرمو) .و يتمثل الغرض األساس ي من اإلتفاقية في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة
املنظمةعبر الحدود الوطنية و مكافحتها بمزيد من الفاعلية.
 )5إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2003م:
اعتمدت إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في 2003/10/31م ،و دخلت حيز التنفيذ في
2005/12/14م .ويتمثل الغرض األساس ي منها ملكافحة الفساد بشقيه املالي و اإلداري و الذي يمس
حد سواء ،و يترتب عليه أضرار بالغة على املال العام مما ينعكس
الدول املتقدمة و النامية على ٍ
ً
سلبا على معدالت التنمية االقتصادية للدول.
 )6قرارات مجلس األمن: UN Security Council Resolutions
القرار رقم  ١٩٩٩ /١٢٦٧والقرارات ذات الصلة به :

ً
ينبغي على الدول أن تطبق أنظمة العقوبات املالية املستهدفة وفقا لقرارات مجلس األمن التابع لألمم

املتحدة التي تتعلق بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ،وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد دون تأخير
أموال أي شخص أو كيان أو أصوله األخرى ،وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى،
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ألي شخص أو كيان أو لصالحه أو ملنفعته ،سواء كان ذلك الشخص
أو الكيان -:
ً
أ .محددا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،من قبل مجلس األمن .
ً
محددا من قبل هذه الدولة بموجب القرار  ) ١٣٧٣سلطته ،بما في ذلك ً
وفقا للقرار
ب.
.)٢٠٠١(١٢٦٧
أهم األطر الوطنية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
):National frameworks in (AML/CFT
 )1قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لسنة ٢٠١٤م:
يحدد قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لسنة 2014م واجبات كل جهة فيما يتعلق
باملكافحة وحدد جهات الرقابة واإلشراف على القطاعين املالي وغير املالي ،وبحسب القانون تقوم
جهات الرقابة واإلشراف بإصدار اللوائح واملنشورات للجهات الخاضعة إلشرافها .
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 )2منشورات بنك السودان املركزي:

ً
إهتم بنك السودان املركزي بموضوع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مبكرا منذ مطلع

القرن الحادي والعشرين ،حيث أصدر البنك املركزي أول منشور ملكافحة غسل االموال وتمويل
اإلرهاب في العام  2002وهو املنشور رقم ( )2002/2والذي تم بموجبه إلزام املصارف العاملة
بالسودان وفروعها بالخارج بااللتزام بضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،واستجابة
للتطورات العاملية في هذا املجال تم الغاء املنشور املذكور و إصدار منشور رقم ( )2007/9الخاص
بمكافحة جرائم غسل األموال و تمويل االرهاب ،و الذي تمت مراجعته بعد صدور قانون مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مطلع العام  2010و تم اصدار املنشور رقم ( )2010/10ليتواكب
مع القانون.
بعد تحديث توصيات مجموعة العمل املالي الدولية ( )FATFفي العام 2012م تمت مراجعة
الضوابط املنظمة وإصدار املنشور رقم ( )2014/2في مارس من ذاك العام ،ومن ثم تحديث
املنشور بالرقم 2014/8م حيث أستوفى املنشور جميع املعايير املحدثة الصادرة من مجموعة
ً
العمل املالي الدولية وفقا للمنهجية الجديدة.
ا
ثالثا  :تطبيق املنهج القائم على املخاطر:
 .1املنهج القائم على املخاطر هو عملية فهم وتحديد وتقييم و مراقبة مخاطر غسل األموال و تمويل
اإلرهاب التي تتعرض لها املؤسسة بشكل دوري مع تنفيذ ووضع سياسات وإجراءات داخلية تتفق
ً
سنويا إلى بنك السودان
مع نتائج املخاطر وإرسال تقييم املخاطر بعد كل تحديث على األقل
املركزي.
 .2الهدف من تبني املنهج القائم على املخاطر هو التعرف على املخاطر التي تواجهها املؤسسات املالية
ومن ثم إدارتها بشكل اكثر فعالية ،عن طريق توزيع املوارد املتاحة و تنظيم الهياكل ووضع
الضوابط الداخلية وفقا ألولويات املخاطر التي تتعرض لها  ،وبما يتفق مع مستوي تلك املخاطر،
ً
تحقيقا لذلك تطبق املؤسسات إجراءات (مشددة ،متوسطة ،أو مخففة) تتناسب ودرجة املخاطر
ً
التي تم تحديدها في عملية التقييم والتي تشكل أساسا لقيام املنهج القائم على املخاطر.
 .3يجب على الشركة/املؤسسة أن تضع في إعتبارها جميع أنواع املخاطربما في ذلك :نتائج التقييم
الوطني للمخاطر ،تقارير األنماط و األساليب الذي يصدر عن وحدة املعلومات املالية ،حجم
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الشركة/املؤسسة (عدد الفروع و الشركات/مؤسسات التابعة ) ،طبيعة و حجم و تنوع منتجات
الشركة/املؤسسة وخدماتها و قاعدة عمالئها بما يشمل عدد العمالء الذين تم تحديدهم كعمالء
مرتفعي املخاطر باإلضافة إلى األسواق التي تعمل بها وقنوات تقديم الخدمات واملنتجات وأي
مالحظات رقابية أو صادره عن إدارة املراجعة الداخلية بالشركة/املؤسسة يمكن أن تؤثر على
ً
تقييم املخاطر ،و كذا قوائم العقوبات الصادرة محليا أو عن األمم املتحدة أو عن الدول األخرى،
وقواعد البيانات اإللكترونية التي تتيح مثل هذه املعلومات للتعرف على مدى وجود عمالء مدرجين
ً
على القوائم السلبية وأن يكون هذا التقييم موثقا بشكل مناسب و يتم اإلحتفاظ به و مشاركته
مع املوظفين ذوي الصلة .
 .4يجب على الشركة/املؤسسة عند تحديد مخاطر غسل األموال و تمويل اإلرهاب و تقييمها ووضع
نظام إلدارتها ومراقبتها األخذ بفئات املخاطر اآلتية:
أ -املخاطر املتعلقة بالعمالء.
ب -املخاطر املتعلقة بمناطق جغرافية معينة.
ج -املخاطر املتعلقة باملنتجات والخدمات.
د -مخاطر قنوات تقديم الخدمات واملنتجات.
أ -عوامل الخطر للعمالء
عوامل املخاطرة الخاصة بالعميل تشمل املخاطر املتعلقة بتحديد هوية العميل أو املالك املستفيد
(املستفيد الحقيقي) أو معامالتهما أو أنشطتهما  .و تصنف جميع املعامالت التي تفي بالخصائص
املذكورة أدناه على أنها "عالية املخاطر" .و إذا رغبت املؤسسة في اعتماد تصنيف مختلف  ،فعليها
أن توضح في تقييم املخاطر األساس املنطقي للتصنيف املختلف فيما يتعلق بخصوصية نموذج
أعمالها :
 .1الصعوبات في تحديد املالك املستفيد بسبب تعقيد هيكل امللكية لألشخاص االعتباريين.
 .2العمالء غير املقيمين.
 .3العمالء الذين تتوافر للمؤسسة معلومات سلبية عن سمعتهم أو تعامالتهم السابقة (مثال من
خالل وسائل اإلعالم أو مصادر املعلومات املفتوحة األخرى).
 .4األشخاص السياسيون وشركائهم املقربون وأفراد أسرهم.
 .5العمالء الذين ال يتعاملون ً
وجها لوجه مع املؤسسة.
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 .6أصحاب املصلحة الذين يتحكمون بالشخص االعتباري دون سيطرة على ملكيته.
ب -عوامل املخاطر الجغرافية:
ً
نظرا لخصوصية عمل مؤسسات التمويل األصغر ذات الطابع املحلي فتتمثل مخاطرها الجغرافية في :
املخاطر املتعلقة بمكان إقامة العميل أو طبيعة عمله أو مصدر أو وجهة معامالته ،مع األخذ في
اإلعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
ج -املخاطر املتعلقة باملنتجات والخدمات:
تشمل املخاطر املرتبطة بخصائص املنتجات والخدمات  ،والتي يمكن استغاللها في غسل األموال
أو تمويل اإلرهاب مثل املنتجات والخدمات التي ال تتيح التعامل املباشر مع الشركة كالجمعيات
التعاونية.
ً
 .5يجوز تطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة،إتساقا مع نتائج الدراسة املعدة لتقييم املخاطر .
 .6يتعين على الشركات/مؤسسات عند تحديد أسس تقييم املخاطر بموجب الفقرة ( )3أعاله
إعتماد متغيرات املخاطر التالية -:
أ) تقييم عوامل املخاطر بما في ذلك :
 .1الغرض من إقامة عالقة العمل .
 .2حجم املعامالت التي يقوم بها العميل .
 .3تكرار املعامالت أو مدة عالقة العمل .
ب) الحصول على معلومات إضافية عن العميل و املستفيد الحقيقي من املعاملة .
ت) وضع نمط مخاطر لتصنيف العمالء و املعامالت يستند إلى معلومات كافية عن العميل و عالقة
العمل املتوقعة مع الشركة/املؤسسة و مصدر أمواله و أصوله متى تطلب األمر.
ث) تطبيق تدابير العناية الواجبة املشددة أو املخففة حسب تصنيف مخاطر العمالء
ج) أي تدابير أخرى تراها الشركة/املؤسسة ضرورية .
ً
 .7يجب على الشركة/املؤسسة اإلحتفاظ بسجالت تقييم املخاطر حتى تكون مرجعا لها و لتتمكن من
توضيح املنهجية املطبقة عند طلبها من قبل بنك السودان املركزي.
 .8يجب على الشركة/املؤسسة توثيق كل من تقييم املخاطر و املعلومات املتعلقة به و ّأية تحديثات
تتم بشأنه وحفظها ملدة ال تقل عن خمسة سنوات.
 .9يجب على الشركة/املؤسسة توفير آلية مناسبة لتقديم املعلومات املتعلقة بتقييم املخاطر
للسلطات املختصة.
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 .10يجب على مجلس إدارة الشركة/املؤسسة أو املدراء اإلقليميين لفروع الشركات/مؤسسات
األجنبية إعتماد تقييم املخاطر بالشركة/املؤسسة.
 .11يجب على الشركة/املؤسسة تحديث تقييم املخاطر بشكل سنوي أو عندما تتغير الظروف التي
بنيت عليها عملية التقييم أو عند ظهور خطر جديد تتعرض له الشركة/املؤسسة.
 .12لتطبيق تدابير لخفض املخاطر يجب على الشركة/املؤسسة وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات و
نظم ضبط داخلية تحت إشراف اإلدارة التنفيذية ومجازة من مجلس اإلدارة بالشركة/املؤسسة
تتفق مع نتائج تقييم املخاطر.
ا
رابعا  :العناية الواجبة تجاه العمالء:
 .1يجب على الشركة/املؤسسة بذل العناية الواجبة تجاه العمالء التي تتضمن اإلجراءات اآلتية:
أ .تحديد هوية العميل والتحقق منها بإستخدام الوثائق االصلية والبيانات أو املعلومات املوثوقة من
مصادر مستقلة .حسب كل فئة.
ب .الحصول على املستندات املثبتة لهوية أي شخص يتعامل مع الشركة/املؤسسة نيابة عن
العميل ،ويتضمن ذلك الحصول على املستندات التي تؤكد صحة تفويضه بالتصرف نيابة عنه.
ت .مقارنة إسم العميل مع األشخاص و الكيانات املدرجة على قوائم الحظر الصادره بموجب
قرارات مجلس األمن الدولي أو قوائم الحظر الصادره من بنك السودان املركزي.
ث .تحديد هوية املستفيد الحقيقي ،وإتخاذ اجراءات معقولة للتحقق من هويتهم.
ج .فهم هيكل امللكية والسيطرة للعميل الذي هو شخص إعتباري أو كيان قانوني.
ح .فهم الغرض املنشود من عالقة العمل وطابعها املقصود والحصول على معلومات تتعلق
بطبيعة تلك العالقة.
ً
خ .اإلحتفاظ بملف للعميل يتضمن جميع البيانات واملعلومات الخاصة به وتوثيقها مستنديا
وبحد أدني كاآلتي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

البيانات الكاملة لهوية العميل .
تعامالت العميل مع املؤسسات األخرى إن وجدت.
املراجع التي يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات إضافية عن العميل عند الحاجة.
مراجعة التقرير اإلئتماني عن العميل لدى وكالة اإلستعالم و التصنيف اإلئتماني.
الغرض من التمويل.
طبيعة أنشطة العميل.
معرفة مصادر الدخل والثروة.
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 .8بذل العناية الواجبة املستمرة بشأن عالقات العمل وذلك بإستخدام نظم تقنية تراقب العالقة
مع العميل للتعرف على نمط تعامالته وتكشف أي معامالت غير متفقة مع هذا النمط أو مع ما
تعرفه الشركة/املؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف املخاطر الخاص به.
ط .تحديث املعلومات والبيانات واملستندات التي تم جمعها في إطار إجراءات العناية الواجبة
ً
بشكل دوري وفقا لتقييم املخاطر.
 .2يجب على الشركة/املؤسسة تحديد مدى تطبيق إجراءات العناية الواجبة ً
بناء على املنهج القائم
على املخاطر.
 .3يجب على الشركة/املؤسسة إتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء قبل إنشاء عالقة عمل
مع العميل .
 .4يحظر التعامل مع عمالء جدد دون حضورهم للشركة بصورة شخصية بما في ذلك الطلبات
املقدمة عبر البريد واإلنترنت و الهاتف عدا ماكان بوكالة شرعية منصوص فيها بالتفويض بالقيام
بجميع إجراءات منح التمويل وإستالم املبالغ على أن تكون مشتملة على جميع املعلومات
الشخصية للعميل و املستفيد الحقيقي.
 .5يسمح بعدم إستكمال إجراءات العناية الواجبة في حاالت وجود إشتباه بغسل أموال أو
تمويل إرهاب لدى الشركة/املؤسسة  ،وإعتقادها ألسباب منطقية أن تنفيذ اجراءات العناية
الواجبة سوف ينبه العميل ،و يجب في هذه الحالة تقديم إخطار عن العملية املشبوهة لوحدة
ً
املعلومات املالية فورا.
 .6يجب على الشركة/املؤسسة في حال عدم إستيفاء إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء
املذكورة أعاله اآلتي :
أ -عدم الدخول في أي عالقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه .
ب -إنهاء عالقة العمل الجديدة أو القائمة .
ج -النظر في تقديم إخطار لوحدة املعلومات املالية بذلك مع اإلحتفاظ باإلحصائيات.
ا
خامسا:إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها:
 .1يجب على الشركة/املؤسسة اإلعتماد على األوراق الثبوتية للتعرف على هوية العميل ،مع التأكد
من صالحيتها واالحتفاظ بصورة مصادق عليها من قبل املوظف املختص بما يفيد أنها طبق األصل
من املستند الرسمي.
 .2إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها لألشخاص الطبيعيين :
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أ .يجب التأكد من هوية الشخص الطبيعي باإلعتماد على مستندات إثبات الشخصية التي تحتوي
على الرقم الوطني بجانب املستندات األخرى املطلوبة عند التعامل مع العمالء كما يجب أن تشمل
بيانات التعرف على الهوية اإلسم الكامل للعميل،الجنسية  ،تاريخ امليالد،عنوان اإلقامة الدائم
،أرقام الهواتف،عنوان العمل،نوع النشاط،الغرض من التعامل،أسماء املفوضين بالتعامل
وبياناتهم،وأية معلومات أخرى ترى الشركة/املؤسسة ضرورة الحصول عليها.
ب .يجب على الشركة/املؤسسة اإلطالع على التوكيل الشرعي واإلحتفاظ بنسخة موثقة منه في حال
تعامل شخص آخر مع الشركة/املؤسسة باإلنابة عن العميل كما يجب على الشركة/املؤسسة
ً
التعرف على هوية هذا الشخص والتحقق منها طبقا إلجراءات تحديد الهوية.
ت .يجب على الشركة/املؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة البيانات واملعلومات التي
حصلت عليها من العميل .
 .3إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها لألشخاص اإلعتباريين:
أ .يجب على الشركة/املؤسسة التعرف على هوية الشخص اإلعتباري على أن تشمل البيانات
إسم الشخص اإلعتباري  ،الشكل القانوني ،عنوان املقر ،نوع النشاط  ،رأس املال  ،أسماء املالكين
و عناوينهم و حصص امللكية  ،وأسماء األشخاص الذين يشغلون وظائف اإلدارة التنفيذية لدى
ً
الشخص اإلعتباري أو الضباط الثالثة للجمعيات والتحقق من هويتهم طبقا إلجراءات تحديد
الهوية  ،أسماء املفوضين وجنسياتهم ،أرقام الهواتف ،الغرض من التعامل  ،وأي معلومات أخرى
ترى الشركة/املؤسسة ضرورة الحصول عليها.
ب .يجب على الشركة/املؤسسة التحقق من هوية الشخص اإلعتباري والحصول على املستندات
الرسمية املثبتة لوجوده (شهادة تسجيل ،أو أي مستندات أخرى).
ت .يجب الحصول على نسخة من املستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص اإلعتباري
لشخص معين بغرض تمثيله أو تفويضه ألشخاص طبيعيين ،على أن تشمل التحقق من هوية
ً
املفوضين بالتعامل طبقا إلجراءات تحديد الهوية املنصوص عليها في هذا الدليل.
ث .يجب على الشركة/املؤسسة الحصول على كشف بأسماء وعناوين املساهمين الذين تتجاوز
حصص ملكيتهم  %10من رأس مال الشخص اإلعتباري.
 .4إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للكيانات القانونية:
أ .يجب على الشركة/املؤسسة التعرف على هوية الكيان القانوني على أن تشمل اإلسم و عنوان املقر
إن وجد ،غرض الكيان ،إسم املنش ئ والوص ي واملستفيدين وأي شخص آخر يمارس سيطرة نهائية
على الكيان القانوني ،أرقام الهواتف ،الغرض من التعامل  ،وأي معلومات أخرى ترى
الشركة/املؤسسة ضرورة الحصول عليها.
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ب.

.5
أ.

ب.

يجب على الشركة/املؤسسة الحصول على نسخة من املستندات الدالة على وجود تفويض من
الكيان القانوني لشخص معين بغرض تمثيله أو تفويض ألشخاص طبيعيين  ،والتحقق من هوية
ً
املفوضين بالتصرف وفقا إلجراءات تحديد الهوية املنصوص عليها في هذا الدليل.
تحديد هوية املستفيد الحقيقي
يجب على الشركة/املؤسسة أن تطلب من كل عميل عند بدء التعامل توقيع إقرار خطي يفصح
بموجبه عن املعلومات التي توضح املستفيد الحقيقي من عالقة العمل بما يؤدي للتحقق من
هويته و إتخاذ أي إجراءات أخرى لتحديد هوية املستفيد الحقيقي.
يتم تحديد هوية املستفيدين الحقيقيين من األشخاص اإلعتباريين والكيانات القانونية على النحو
اآلتي:
يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي مسؤول عن إدارة الشخص اإلعتباري باإلضافة الي تحديد
كل شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من  10%من رأس
ً
مال الشخص اإلعتباري  ،وإذا تعذر التأكد من أن هذا الشخص هو فعال املستفيد الحقيقي أو ال
يوجد شخص طبيعي يمارس السيطرة من خالل امللكية ،عندها يجب تحديد هوية كل شخص
ً
طبيعي يمارس السيطرة بوسائل أخرى .ال تكون الشركة/املؤسسة مطالبة بتحديد هوية املساهمين
أو املستفيدين الحقيقيين أو التحقق من هويتهم في حالة الشخصيات اإلعتبارية املدرجة في سوق
الخرطوم لألوراق املالية،وال يعفي هذا اإلجراء الشركة/املؤسسة من الحصول على نسخ من
املستندات املطلوبة لتحديد هوية الشخص اإلعتباري.
ا
سادسا:العناية الواجبة املشددة:

 .1يجب القيام بهذه اإلجراءات في الحاالت التي تتوفر فيها شكوك لدى الشركة/املؤسسة حول صحة
أو دقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية العمالء أو مدى كفايتها أو
متى ما توفرت شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
 .2يجب على الشركة/املؤسسة أن تتحرى عن خلفية املعامالت املعقدة أو غير العادية أو التي ال يكون
لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح ،وعندما تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب عالية
يجب تطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة متناسبة مع املخاطر ويجب على الشركة/املؤسسة
زيادة طبيعة ومستوى املراقبة على عالقات العمل هذه لتحديد ما إذا كانت هذه املعامالت أو
النشاطات مشتبه فيها ويجب االحتفاظ بسجالت خاصة بهذه العمليات بغض النظر عن القرار
املتخذ بخصوصها وإتاحتها للسلطات املختصة.
 .3يجب على الشركة/املؤسسة باإلضافة إلى إجراءات العنايةالواجبة العادية،إتخاذ إجراءات عناية
مشددة تجاه عالقات العمل ذات املخاطر املرتفعة من خالل:
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أ .طلب تصديق املستندات التي يقدمها العميل عند إقامة عالقة عمل.
ب .طلب مستندات إضافية للتحقق من هويتهم أو معلومات االتصال بهم  ،وثروتهم  ،ومصدر
األموال  ،وعناصر أخرى.
ج .الحصول على توصية جهة خارجية مستقلة لتحديد هوية العميل.
ه .إجراء مراقبة ّ
محسنة ومستمرة لعالقة العمل للتحقق مما إذا كانت املعامالت تبدو غير عادية
أو مشبوهة.
 .4يجب أن تتضمن سياسات الشركة/املؤسسة إجراءات فعالة بشأن عالقات العمل التي ال تتم
بحضور العميل بحيث تكون مشددة في تحديد هويته والتحقق منها.
ا
سابعا  :ضوابط أخرى إلنشاء عالقات العمل:
.1
.2
.3
.4

يحظر على الشركة/املؤسسة التعامل أو الدخول في عالقة عمل مع أشخاص مجهولي الهوية أو
ذوي األسماء الوهمية أو مع املصارف أو الشركات/مؤسسات الوهمية.
يجب عدم تنفيذ أي عملية لعمالء مدرجين ضمن قوائم الحظر املحلية والدولية ،وإذا تبين بأن
ً
العميل ضمن هذه القوائم فيتوجب إخطار وحدة املعلومات املالية فورا.
يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو من ينوب عنه عند الدخول في عالقة عمل مع أي عميل
له مخاطر مرتفعة.
ال يجوز ألي موظف في أي شركة/مؤسسة إدارة أي معامالت بالوكالة عن أي عميل.
ا
ثامنا :حاالت توجب إجراءات خاصة:
يتوجب على الشركة/املؤسسة إتخاذ إجراءات خاصة في التعامل مع الحاالت اآلتية:
األشخاص ذوي النفوذ :
 .1يجب على الشركة/املؤسسة وضع نظام مناسب إلدارة املخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان
العميل أو املستفيد الحقيقى هو شخص ذو نفوذ.
 .2يجب على الشركة/املؤسسة في حال كان العميل أو املستفيد الحقيقي شخص ذو نفوذ سواء
ً
ً
كان سودانيا شغل /يشغل وظيفة بارزه في السودان أو منظمة دولية أو كان أجنبيا شغل/يشغل
وظيفة عامة في دولة أجنبية اآلتي :
أ -الحصول على موافقة االدارة التنفيذية بالشركة/املؤسسة قبل إقامة عالقة عمل مع هذا
الشخص أو االستمرار فيها.
ب -اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل.
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ج -إجراء رقابة مستمرة معززة لعالقة العمل لتأكيد ما إذا كانت املعامالت تبدو غير اعتيادية أو
مشبوهة.
 .3تطبق االجراءات الخاصة باألشخاص ذوي النفوذ نفسها على األشخاص املقربين وأفراد األسرة.
 .4التقنيات الجديدة:
ُ
يجب على الشركة/املؤسسة أن تحدد وتقيم وتتخذ إجراءات مناسبة إلدارة والحد من مخاطر
غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنشأ عن تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة كاآلتي:
أ .تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة بما في ذلك آليات تسليم جديدة للخدمات.
ً
مسبقا.
ب .استخدام التقنيات الجديدة أو املتطورة لكل من املنتجات الجديدة واملوجودة
ت .عند تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف املحمول ،يجب على املؤسسة ،على سبيل املثال:التأكد
من حصولهم على املعلومات الخاصة بالتحويالت املنصوص عليها في هذا الدليل عند استخدام
هذه الخدمة في تحويل األموال.
ث .التأكد من القدرة على إيقاف الخدمة في حالة سوء االستخدام وتضمين هذا الشرط في عقد
الخدمة.
ج .ممارسة املراقبة املستمرة للمعامالت واسترجاع تقارير املعامالت غير العادية الناتجة عن
استخدام هذه الخدمة.
ا
تاسعا  :اإلحتفاظ بالسجالت واملستندات:
يجب أن تحتفظ الشركات /املؤسسات بسجالت وبيانات ،وأدلة داعمة للعالقات التجارية،
والعمليات املصرفية وإجراءات العناية الواجبة ،ونتائج فحص املعامالت غير العادية ،بما في ذلك
ً
النسخ األصلية أو نسخ وثائق الهوية التي تكون مقبولة للمحاكم وفقا للقانون و التشريعات في
السودان ،كما يجب أن تكون هذه السجالت مفصلة بشكل كاف للسماح بإعادة بناء كل معاملة
فردية (بما في ذلك مبالغ وأنواع العمالت املستخدمة إن وجدت) ،و يجب تقديم هذه السجالت
واملعلومات إلى السلطات املختصة في الوقت املناسب.
تتضمن السجالت والبيانات ما يلي:
أ .جميع السجالت التي تم الحصول عليها من خالل إجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء  ،بما في
ذلك املستندات التي تثبت هوية العمالء واملالكين املستفيدين  ،وملفات املحاسبة واملراسالت
التجارية  ،ملدة خمس سنوات على األقل بعد إنهاء عالقة العمل أو تاريخ املعاملة التي قام بها
العميل العرض ي ،أيهما كان أطول.
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ب.

ت.

ث.
ج.

.1

.2

.3

.4
.5

سجالت وبيانات املعامالت املنفذة أو التي تمت محاولة تنفيذها ،ملدة خمس سنوات على األقل
من تاريخ املعاملة أو محاولة إجراء املعاملة و يجب تفصيل هذه السجالت بطريقة تسمح بإعادة
بناء كل معاملة فردية.
السجالت واملعلومات املتعلقة بتقارير املعامالت املشبوهة املقدمة لوجدة املعلومات املالية
واملستندات ذات الصلة ملدة خمس سنوات على األقل بعد تاريخ إخطار وحدة املعلومات املالية،
والسجالت املتعلقة بالدعاوى الجنائية حتى يتم حلها ،حتى إذا تم تجاوز فترة حفظ السجالت
املحددة ً
قانونا.
السجالت املتعلقة بتقييم املخاطر وأي معلومات ذات صلة ملدة خمس سنوات من تاريخ التقييم
أو تحديثه.
سجالت موثقة لجميع برامج التدريب على مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي حدثت خالل
فترة ال تقل عن خمس سنوات سابقة ،يجب أن تتضمن هذه السجالت أسماء املتدربين ومؤهالتهم
ومؤسساتهم التدريبية في الداخل والخارج.
ا
عاشرا  :اإلخطار عن العمليات املشتبه بها:
مدير االلتزام بالشركة/املؤسسة هو املختص باإلخطار واإلبالغ عن حاالت االشتباه لوحدة
ً
املعلومات املالية بموجب املادة ( )6من القانون وفقا لنموذج اإلبالغ الذي تعده وحدة املعلومات
املالية لهذا الغرض.
ً
يجب على الشركة/املؤسسة إخطار وحدة املعلومات املالية فورا عن أي معاملة أو محاولة إلجراء
معاملة متى ما اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة لإلشتباه في أنها ترتبط أو تتعلق بغسل
أموال أو بتمويل إرهاب.
يجب على أي من العاملين بالشركة/املؤسسة عند الشك بإرتباط أي عملية ما بغسل أموال أو
تمويل إرهاب القيام بإبالغ مدير االلتزام بذلك مع إرفاق كافة البيانات وصور املستندات املتعلقة
بتلك العملية.
يجب على مدير االلتزام تزويد وحدة املعلومات املالية بالبيانات وتسهيل إطالعها على السجالت
واملعلومات لغرض القيام بمهامها.
يحظر على الشركة/املؤسسة ومديريها وموظفيها اإلفصاح ألى شخص بطريقه مباشرة أو غير
ً
مباشرة ،بأى وسيلة،أن هناك إخطارا تم أو سيتم تقديمه إلى وحدة املعلومات املالية بموجب
التزامات اإلخطار أو أى معلومات ذات صلة بوحدة املعلومات املالية أو بأي تحقيق في غسل األموال
أو تمويل اإلرهاب ،ويستثنى من هذا الحظر االفصاح أو االتصال بين مديري الشركة/املؤسسة
وموظفيها والسلطات والجهات املختصة والنيابة العامة بشأن هذه العمليات.
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 .6تنتفى املسؤولية املدنية والجنائية واإلدارية عن أي شركة أو مديريها أو موظفيها النتهاك أى حظر
ً
على اإلفصاح عن املعلومات يكون مفروضا بموجب عقد أو قانون وذلك فى حالة القيام بحسن
نية بواجب إخطار وحدة املعلومات املالية عن أى معاملة يشتبه فيها أو تقديم معلومات أو بيانات
عنه ــا.
أحد عشر  :نظام الضبط الداخلي يجب على الشركة/املؤسسة اآلتي :

أ.
ب.

ت.
ث.

 .1وضع نظام داخلي ملكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب يتناسب مع املخاطر التي تتعرض لها
ويشتمل على السياسات ،اإلجراءات ،الضوابط الداخلية ،االلتزام ،التعيين،التدريب ومهام
املراجعة الداخلية والخارجية على املجموعات املالية.
 .2وضع وتطبيق سياسات وإجراءات ملكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب على مستوى
املجموعة على أن تتضمن آليات لتبادل املعلومات والحفاظ على سريتها.
 .3يجب أن يتضمن النظام الداخلي ملكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب سياسة واجراءات
وضوابط داخلية واضحة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،معتمدة من مجلس اإلدارة مع
تحديثها باستمرار .
 .4تعيين مدير التزام -يعمل بإشراف مجلس اإلدارة -وتعيين من ينوب عنه في حالة غيابه ممن
تتوافر لديهما املؤهالت األكاديمية والخبرة العملية املناسبة ،وإعالم بنك السودان املركزي ببياناتهما
عند تعيينهما وكذلك في حالة تغيير أي منهما.
 .5التدريب :
وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة ألعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية واإلشرافية واملدراء.
يجب على الشركة/املؤسسة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية منتظمة ملوظفيها لتعزيز معرفتهم باألنظمة
واللوائح الخاصة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب وفهمهم لهذه العمليات وأنماطها املختلفة
والتعليمات الداخلية الخاصة بمكافحتها بما في ذلك التعرف على العمليات املشتبه بها واجراءات
اإلبالغ عنها وإجراءات التعرف على العمالء والعناية الواجبة تجاههم وتعريفهم باملستجدات في
هذا املجال.
يجب أن يكون لدى الشركة/املؤسسة برامج تدريبية خاصة باملوظفين الجدد وبشكل خاص الذين
يتعاملون مع العمالء بشكل مباشر.
على الشركة/املؤسسة التأكد من تضمين برامج التدريب املقدمة ملوظفيها آليات للتحقق من بيانات
وصحة الهوية وتوثيق مطابقة الصورة لألصل.

15

ج .يجب على الشركة/املؤسسة تحديث البرامج التدريبية من وقت آلخر بما يتناسب مع املستجدات
في هذا املجال.
ً
ح .يجب أن تضع الشركة/املؤسسة خططا وبرامج وميزانيات مالية مناسبة مخصصة لتدريب وتأهيل
العاملين فيها في مجال مكافحة عمليات غسل األموال و تمويل األرهاب.
خ .تزويد بنك السودان املركزي برواجع دورية تبين البرامج التدريبية و ورش العمل التي خضع لها
املوظفين خالل العام.
 .6املراجعة الداخلية :
يجب على إدارة املراجعة الداخلية فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها
والتحقق من تطبيق املوظفين ومدير اإللتزام ملسؤولياتهم ومن مدى التقيد بسياسات وإجراءات
مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب وتضمين النتائج في تقريرها املقدم لإلدارة و توفير املوارد
املالية والبشرية الالزمة و الكافية ملهام املراجعة الداخلية في هذا املجال.
 .7وجود آلية للمراجعة الخارجية مهمتها التأكد من تطبيق موجهات هذا الدليل ومدى كفاية
السياسات واإلجراءات املتعلقة بذلك  ،وتضمين نتائج ذلك في تقريرها املقدم لإلدارة.
 .8وجود إجراءات دقيقة للفحص والتحري لضمان توفر معايير كفاءة ونزاهة عالية في اختيار
املتقدمين عند القيام بتعيين املوظفين الجدد ،على أن تتضمن هذه اإلجراءات إحضار املتقدمين
للوظائف الصحيفة الجنائية (الفيش) والنظر في أية معلومات أخرى مفيدة لتأكيد عدم وجود
تضارب مصالح أو عدم أمانة أو إحتيال .

إدارة املؤسسات املالية
اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز املصرفي
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