الدليل اإلرشادي ملكافحــة غســل األمــــوال
ومتويل اإلرهاب

اخلدمات الربيدية

يوليو 3102م

الدليل اإلرشادي ملكافحــة غســل األم ـ ــوال ومتويل اإلرهاب  -اخلدمات الربيدية

1

مقدمة
ترتبط عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب بالعديد من املخاطر واآلثار السالبة اقتصادياً واجتماعيا
وسياسياِ  ،سواء متت هذه العمليات من خالل القطاع املالي ( البنوك و الصرافات و أسواق املال و شركات التامني
و مكاتب التحاويل املالية  ) ...أو من خالل القطاع غري املالي من خالل األعمال واملهن غري املالية ( جتارة الذهب
واملعادن النفيسة واألحجار الكرمية واملكاتب العقارية واحملامني .) ...
اهلدف من الدليل :
يهدددف هددذا الدددليل يم تقددديا اإلرشددادات والتعليمددات شددركات امدددمات الةيديددة (اسددتناداً يم قددانون
مكافحة غسل األموال ومتويدل اإلرهداب لسدنة  ، )3101وذلد لمدمان تنفيدذها املتطلبدات اماادة بداإلبال عدن
العمليات الد تتدتبا ارتباطهدا بطنتدطة غسدل األمدوال و /أو متويدل اإلرهداب  ،األمدر الدذه يسدها ن ادمان الوفداء
بااللتزامات القانونية ال تتوافق بال ش مع املعايري الدولية ذات التطن كتوايات جمموعة العمل املالي ويبراز دور
وحدة التحريات املالية كمركز وطين لقواعد املعلومات لتلقي وحتليل وتوجيا تقارير العمليات املتبوهة ن جمدال
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  .كما يعتة الددليل االرشداد آداة تسداعد شدركات امددمات الةيديدة
ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهداب وتوعية العاملني واملتعاملني معها جبرائا غسل األموال ومتويل اإلرهداب
وطرق مكافحتها .
تدديده تقددارير اإلبددال عددن العمليددات املتددبوهة دوراً مهم داً وحيويدداً ن

مكافحددة غسددل األمددوال ومتويددل

اإلرهاب ،وتتطلع وحدة التحريات املالية لممان أن تلتزم اجلهات املبلغة برفع تقاريرها باجلودة والكفاءة املناسبني.
غسل األموال :
كل سلوك ينطوه على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصدرف فيهدا أو نقلدها أو يدارتهدا أو حفأهدا أو اسدتبداهلا أو
ييداعها أو اسدتممارها أو التالعدب ن قيمتهدا أو ن حركتهدا أو حتويلدها أو يديد يم يخفداء أو متويدا مصددرها أو
الطبيعة احلقيقية هلا أو مكانها أو كيفية التصرف في ها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة بها وذل متى كانت هذه
األموال متحصلا عن جرمية ،وسواء وقعت هذه اجلرمية داخل السودان أو خارجا وبترط أن يكون معاقبا عليها ن
كل من القانون السوداني وقانون الدولة ال ارتكبت فيها اجلرمية .
متويل اإلرهاب:
مجع أو تقديا أموال بتكل مباشر أو غري مباشر بنية استخدامها كليا أو جزئيا الرتكاب أحد اجلرائا اإلرهابية
املنصوص عليها ن قانون مكافحة اإلرهاب السوداني لسنة ، 2001سواء كان ذل بواسطة منأمة يرهابية  ،أو
بواسطة أه شخص يرتكب أو يترع أو يترتك أو خيطط أو ينأا أو حيرض بطريق مباشر أو غري مباشر وبطه وسيلة
كانت على ارتكاب أحد اجلرائا اإلرهابية.
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مراحل عملية غسل األموال:
متر عمليات غسل األموال بعدة مراحل كما يلي:
 )0اإليداع تتممن عملية اإليداع الفعلدي ملبلدن نقدده أو أمدوال ص احلصدول عليهدا بطريقدة غدري متدروعة أو غدري
نأامية يم امليسسات املالية وغري املالية ،وتتا هذه العملية من خالل ييداعات نقدية وشراء أدوات مالية نقدا،
واسددتخدام تددداول العمددالت األجنبيددة ،وعددن طريددق وسددطاء األوراق املاليددة ،وعمليددات التددطمني ,وشددراء الددذهب
واجملوهرات واملعادن الممينة والعقارات والسيارات والسلع األخر .
 )3التغطية ن ه ذه املرحلة ،يسعى املتتبا با يم فصل األموال عن مصدرها من خالل عدد من العمليات املُعقدة،
وال تتممن عمليات شراء ويلغاء ،أو تنازل مبكر عن العوائد السنوية أثناء الفرتة االنتقالية ال تبدو بعيدة
عن الرقابة أو قروض بممان قروض أخر أو حواالت برقية أو كمية مدن االعتمدادات املسدتندية املزيفدة ،أو
خطط استممارية أو جتارية وهمية ،أو واع وديعة اخمة تتطلف من عدة ودائع أاغر ن مواقع خمتلفة ،وكل
ذل بهدف تمليل التدقيق وجعل عملية تتبع ييرادات األنتطة غري املتروعة أو غري النأامية اعبة على مسئولي
تنفيذ النأام.
 )2الدمج :ن مرحلة الدمج هذه ،يتا توفري تفسري يبدو متروعا لمروة املتتبا با غاسل األموال ،ويتا
ذل من خالل برامج متنوعة ممل مترتيات أاول أو سلع جتارية أو أوراق مالية ،وشركات امسية تعمل
كواجهة لا ،أو شركات تتمتع حبماية قانونية أو استممارات ن أوراق مالية أو ن أعمال فنية وغريها،
وذل بطريقة تسمح بإعادة األموال وكطنها مكاسب متروعة ،ثا تصبح جزءاً من األموال النأامية
األخر ن االقتصاد يصعب معها التفريق بني األموال املتروعة واألموال غري املتروعة.
مفهوم االشتباهد
 قد تتتبا اجلهات املبلّغة بوجود أه نتاط غري اعتياده لد العميل ،عندما ميارس هذا العميل أه نتاط أو
عمل خيتلف عما اعتاد عليا لذا ينبغي على اجلهات املبلّغة يدراك طبيعة النتاط املعتاد الذه ميارسا كل
عميل ومد اختالفا عن أه نتاط جديد.
 يرتبط االشتباه بالتقييا الذاتي والتخصي للمسئول عن فحص العملية املتبوهة ،ويقوم على وجود دالئل
لالقتناع ،يال أنها ال تصل ملرحلة اجلزم النهائي ،فاالشتباه يعين وجود ش أو ارتياب ن بعض الدالئل على
حدوث عملية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أنها على وش احلدوث.
 ينبغي على اجلهات املبلغة النأر أيماً ن ما يذا كان هناك أه أسس معقولة لالشتباه ،والدراسة
مبواوعية عما يذا كانت هناك وقائع أو ظروف تيده يم االشتباه بطن العميل متورط ن عملية غسل
األموال و /أو متويل اإلرهاب .و جيب على اجلهة املبلغة أن تبين استنتاجاتها على أسس معقولة ومواوعية
عند فحص العمليات املتبوهة وأن تدرس بعناية كافة الأروف والدالئل املتعلقة بها.
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 كما ينبغي على اجلهات املبلّغة عند النأر ن يعداد تقرير لإلبال عن عملية متبوهة ،دراسة كافة
الأروف املرتبطة بالعملية.
 على العموم جيب اإلبال عن أه عملية جتعل اجلهة املبلغة تتتبا أو تت بوجود عملية غسل األموال أو متويل
اإلرهاب .وتلتزم اجلهة املبلغة بدراسة طبيعة العملية أو الأروف غري االعتيادية املرتبطة بها والتحقق من
العميل أو جمموعة العمالء الذين تتعامل معها.
 على اجلهات املبلغة مجع كافة الوقائع ،مبا ن ذل املعلومات والبيانات املتوفرة عن العميل أو عملا أو
خلفيتا ،يم جانب أه عوامل سلوكية ذات الصلة بالعملية املقرر اإلبال عنها.
ميشرات وأساليب واجتاهات غسل األموال ومتويل اإلرهاب:
 .0من خالل امدمات املالية الةيدية  ،وتطخذ أيا من األشكال التالية :
امدمات الةيدية الصادرة أو الواردة مببالن كبرية ال تتناسب مع نتاط طالب امدمة أو املستفيد
منها.
امدمات املالية الةيدية الصادرة أو الواردة املتكررة ال ال يتناسب جمموعهدا خدالل فدرتة زمنيدة
معينة مع نتاط طالب امدمة أو املستفيد منها .
امدمات املالية الةيدية املتكررة الواردة من أطراف خمتلفة ال تربطها عالقة وااحة بالعميل ،أو
تل الصادرة من العميل لتل األطراف.
تلقي املبالن املالية الةيدية مببالن كبرية بصفة منتأمة من مناطق تتتهر جبرائا معينة ،ممل جتارة
أو زراعة املخدرات ،أو من دول تتتهر بطنها ليست لديها نأا فعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب.
تقارب حجا امدمات املالية الةيدية الواردة أو الصادرة امااة لذات العميل خالل فدرتات زمنيدة
قصرية دون مةر وااح.
احلواالت املتكررة الواردة من أطراف خمتلفة ال تربطها عالقة وااحة ب املستفيد أو تل الصدادرة
من العميل لتل األطراف .
 .3من خالل الطرود الةيدية .وتطخذ أه من األشكال التالية:
الطرود الةيدية الواردة من مناطق تتتهر جبرائا معينة ممل زراعة أو جتارة املخدرات ،أو من دول
ليست لديها نأا فعالة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
الطرود الةيدية الصادرة يم تتتهر عنها بطنها تدعا اإلرهاب.
الطرود الةيدية ال

حتتوه على مبالن نقدية كبرية دون مةر اقتصاده وااح.
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سلوك العميل:
ي عتة سلوكيات العميل ميشراً على تورطا أو اشتباها بعمليات غري متروعة ممل :
العمالء الذين يهتمون بصورة غري عادية باالستفسار عن النأا املطبقة للتعرف على العمليات غري
املعتادة  ،أو معايري اإلشتباه  ،أو يجراءات اإلخطار امااة بالعمليات املتتبا فيها.
العمدالء الدذين ميتنعدون عدن تدوفري معلومدات كافيدة ،أو يقددمون معلومدات غدري ادحيحة ،سدواء
كانت شخصية أو عن النتاط ،ممل الغرض من التعامل على احلساب أو طبيعدة النتداط أو عدن
املستفيدين احلقيقيني من التعامل على احلساب.
العمالء الذين يتعاملون مع فروع ملتغل الةيد تكون بعيدة عن مقر يقامتها أو أماكن عملها دون
مةر وااح.
العمالء الذين يطرأ تغري وااح على مندط تعدامالتها مدع اجلهدة دون مدةر واادح  ،أو تدرد للجهدة
معلومات عن تورطها ن أنتطة غري متروعة.
جً :سلوكيات املوظفني ن اجلهات الةيدية :
تعتة السلوكيات التالية ملوظف الةيد ميشرا على تورطا بعمليات غري متروعة :
ارتفاع مستو املعيتة للموظف ومستو ينفاقا بتكل ملحوظ ومفاجئ مبا ال يتناسب مع دخلدا التدهره
دون مةر وااح.
قيام املوظف باملساعدة ن تنفيذ عمليات تتميز بطن املستفيد النهائي أو الطدرف املقابدل غدري معدروف فيهدا
بتكل كامل.
ج-

قيام املوظف بتكل متكرر بتجاوز اإلجراءات الرق ابية ويتباع سياسة املراوغة خالل أداء عملا.

د  -قيام املوظف باملبالغة ن مصدداقية وأخالقيدات وقددرة ومصدادر العميدل املاليدة وذلد ادمن تقداريره
املرفوعة إلدارة املصرف.
ه – جتنب املوظف تقديا طلب ملنحا يجازات أو يجازة سنوية .
آلية يبال وحدة التحريات املالية عن العمليات املتبوهة:
- 0
-3

عة النأام اإللكرتوني اماص بوحدة املعلومات املالية ( .خاص للجهات املتصلة بالنأام االلكرتوني)
عة الةيد اليدوه يم مكتب الوحدة  :امرطوم  -العمارات ش ()00

 - 2بالفاكس على الرقا +334072381940 :أو النافذة املخصصة لذل ن املوقع _ اإلبال اإللكرتوني
.info@fiu.gov.sd
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 - 3وجيوز للجهات املبلغة يبال

الوحدة عن العمليات املتبوهة باستخدام اهلاتف على الرقا

( ،)+334072381713على أن يقتصر ذل على احلاالت الطارئة ال تستدعي ذل وال تتطلب باعتقاد
اجلهات املبلغة يخطار وحدة املعلومات املالية  ،كما جيب على أساس كل حالة تقديا بال كتابي بعد اإلبال عن
العمليات املتبوهة شفهياً.
اإلجراءات ال تقوم بها وحدة املعلومات املالية
عند استالم تقارير اإلبال عن العمليات املتبوهة بعد تلقي الوحدة لتقرير اإلبال عن عمليدة متدبوهة ن
غسل األموال و /أو متويل اإلرهاب تقوم بإجراء التحليل املالي الالز م لتقييا األسس ال قام عليها اإلشتباهد .و
جيددوز للوحدددة اسددتنادا للمددادة ( )02مددن ال قددانون أن تطلددب مدد ن اجلهددة املبلغددة تزويدددها مبزيددد مددن املعلومددات
واملستندات والوثائق ال قد حتتاج يليها عند يجراء التحليل املالي .ويتعني على اجلهات املبلغة أن تتعداون بهدذا
التطن وتممن يتاحة كافة السدجالت واملعلومدات لوحددة املعلومدات املاليدة ،وباملقابدل تقددم الوحددة التغذيدة
العكسية للجهات املبلغة.

وحدة التحريات املالية
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