الالئحة الداخلية لغسل األموال ومتويل اإلرهاب
لشركة التكامل للخدمات املالية احملدودة
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تعريف غسل االموال:

 عملية غسل االموال (او غسيل االموال ،او تبييض االموال يف بعض الرتمجات العربية لكلميت" money
 "launderingهو :إجراء يقوم ب ه فرد او عدة أفراد إلخفاء املصدر احلقيقي لالموال الناجتة عن االعمال
اإلجرامية –كتجارة املخدرات واجلرائم املنظمة او غري املنظمة -واعطاء إنطباع عام بشرعية مصدر تلك االموال من
خالل إدخاهلا يف النظام املصريف او االسواق املالية وحماولة تغيري االموال ذات الصبغة الغري شرعية ايل اموال قانونية
صحيحة املصدر دون لفت االنظار واإلنتباه ملا حيدث ،وابلتايل العمل على تضليل الرقابة وإخفاء حقيقة تلك االموال
 كما يعين هذا املصطلح أيضا متللك االموال غري املشروعة ،او حيازهتا ابي وسيلة من الوسائل لشراء اموال منقولة،او
غري منقولة او للقيام بعمليات مالية.
مراحل عمليات غسل االموال:
عاملياً مت حتديدثالثة مراحل تتم هبا وتكتمل هبا عمليات غسل االموال ،وهي على النحو التايل :
املرحلة االوىل  -:ومتثل عملية التوظيف ،وذلك إبدخال االموال املكتسبة من االنشطة غري املشروعة وإيداعها يف الدور املالية
.
املرحلة الثانية  -:وهي عملية التمويه ،او تفريق وتكديس االموال وإخفاء مصدرها احلقيقي.
املرحلة الثالثة  -:اإلندماج او املزج ،ويف هذه ةاحلالة تتم عملية مزج االموال و إظهارها كأهنا شرعية .
كيفية إستغالل الشركة يف عملية غسل االموال-:
أوالا:إبستخدام التوريدات واإليدعات النقدية النقدية :
 توريد مبالغ سواءكانت صغرية او كبرية بصورة متكررة لشراء أسهم او صكوك .
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 توريد مبالغ ضخمة من اخلارج لشراء اوراق مالية .
اثني ا:عن طريق إستخدام حساابت العمالء :
 عند وجود عميل واحد يقوم إبدارة أكثر من حساب لعمالء خمتلفني مبوج

توكيل خمول مبوحبه إدارة

احلساابت ويقوم العميل او الشخص ابلتحويل بني تلك احلساابت
اثلث ا:شرأء أوراق مالية :
 عند شراء اوراق مالية مببالغ ضخمة يف شركات ضعيفة وال تقوم بتوزيع ارابح سنوية وليس هلا عائد رحبي جمزئي
 شراء وبيع اوراق مالية بصورة متكررة دون وجود غرض واضح او يف ظروف تبدو غري عادية.
 شراء أسهم وسندات دولية ودفع قيمتها من حساابت متفرقة .
 إنشاء حمافظ إستثمارية من االوراق املالية دون ان تكون هناك أهداف رحبية واضحة .
رابعا:مؤاشرات اخرى متنوعة :
 إذا كان العميل حجم تداوله اليتناس مع طبيعة عمله .
 التقاعس يف إعطاء معلومات كاملة عنه .
 ان يكون خمول مبوج توكيل قانوين شراء اوراق مالية من جهات اجنبية او خارج السودان .
أسس وضوابط فتح حساابت العمالء وإدارهتا -:
 جي على الشركة مراعا ة اسس وضوابط فتح حساابت العمالء حسبما تقرره السياسات الصادرة من سوق اخلرطوم
لالوراق املالية وحس النموذج الصادر منه وملؤه بواسطة العميل وتوقيع العميل على صحة البياانت الواردة ومايطرأ
عليها من تعديالت من حني الخر (مرفق منوذج)-:
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 جي حتديث بياانت التعرف على اهلوية للعمالء كل مخس سنوات اوعند ظهور أسباب تدعو لذالك .
 جي على الشركة التعرف عل ى هوية املستفيد احلقيقي ،ويف حالة الشخص االعتباري جي التعرف على هيكل امللكية
واالدارة املسيطرة على ذلك الشخص االعتباري .
 تلتزم الشركة بتعبئة منوذج اعرف عميلك ( )KYCوحتتفظ به ىف سجل خاص لديها (مرفق منوذج)-:
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اإلخطار عن العمليات املشتبه هبا -:
 فحص مجيع احلاالت املشتبه فيها .
 اإلبالغ عند الشك يف اي عملية يشتبها يف اهنا تتعلق بغسل االموال او متويل اإلرهاب ،مع إرفاق كافة املستندات
املتعلقة بتلك العملية .
 إعداد تقرير اإلشتباه وتوجيهها لوحدة التحرايت املالية .
 اإلحتفاظ ابملستندات اخلاصة ابحلاالت املشتبه فيها .
 حيظر اإلفصاح ابي وسيلة عن اي معلومة لغري السلطة املختصة بذلك .
اإلحتفاظ ابلسجالت والبياانت -:
جي

االحتفاظ ابلسجالت والبياانت املتعلقة ابلعمليات املنفذة وكذلك ابلسجالت واملستندات املتعلقة ابلعناية

الواجب ة بشأن العمالء ملدة التقل عن مخس سنوات من اتريخ إجراء املعاملة اواتريخ إنتهاء العالقة  ،حىت ميكن إاتحتها
للجهات املختصة عند الطل .
سرية املعلومات -:
يتم احملافظة على سرية املعلومات املتعلقة حباالت غسل االموال ومتويل اإلرهاب حيث تقوم الوحدة ابلتنسيق الدائم مع
مسؤل اإللتزام ابلشركة حني طل اإلستفسار عن حساب عميل ،والتاكيد على الشركة عدم تبليغ العميل اي معلومة بطريقة
مباشرة او غري مباشرة .
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تبادل املعلومات -:
إن التعاون بني اجلهات اليت هتتم مبجال مكافحة غسل االموال و متويل االرهاب عنصر مؤثر ولذا فإن تبادل املعلومات
بني اجلهات العدلية و االمنية و بنك السودان و سوق اخلرطوم لألوراق املاليه و شركات الوساطة املالية يساعد ىف توسيع
قاعدة بياانت املعلومات لدى الشركات االمر الذى من شأنه زايدة فعالية الرقابة .
التدريب -:
يتعني على الشركة وضع خطط وبرامج مستمرة سنوايً على االقل لتدري العاملني وذلك لزايدة كفاءهتم ىف االلتزام الدقيق ىف
النظم املقررة ملكافحة غسل االموال و متويل االرهاب و ان يكون التنسيق بني الشركة و وحدة غسل االموال على ان يراعى
االتى -:
 ان يكون التدري شامل
 اإلستعانة ىف التدري ابملعاهد املتخصصة ىف هذا اجملال
 ان يتم التنسيق بني إدارة مكافحة غسل االموال و متويل االرهاب و إدارة املوارد البشريه
 رفع تقرير دورى لوحدة مكافحة غسل االموال و متويل االرهاب
اخلامتة -:
من خالل ماذكر اعاله من توصيات و قرارات  ،فأن موظف اإللتزام ابلشركة هو املسئول عن محاية الشركة من اى
ممارسات او انشطة تسئ اىل مسعة الشركة أو تؤدى اىل توريط الشركة ىف عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب بطريقة
مباشرة أو غري مباشرة .
يبدو ان التطور املتزايد حلجم التقنيه املصرفية و التجاره االلكرتونية و ثورة االتصاالت و تقنية املعلومات و انضمام
السودان اىل منظمة التجارة الدولية سيشكل حتدى كبري امام مكافحة جرمية غسل االموال .
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و تبدأ حماربة هذه الظاهره إبستخدام التدابري الوقائية و العالجية و االستفادة من التقنية املعلوماتية حىت تتماشى احلماية
مع تطور اجلرمية و تطور أساليبها و هذا يستوج

تكاتف اجلهود بني االدارة ىف الشركة ىف كل ما يتعلق إبجراءات

مكافحة غسل االموال  ،و العمل على تطوير و حتديث ضوابط حساابت العمالء إبستمرار مبا يتوافق مع سرية هذه
احلساابت و شفافية مصادر هذه االموال و ضمان شرعيتها  ،و تدري املوظفني على االسالي احلديثة لكشف حماوالت
غسل االموال و ضرورة االستفادة من اخلربات العاملية ىف هذا اجملال .
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