الدليل اإلرشادي ملكافحــة غســل األمــــوال

وتــمويل اإلرهـــــاب لشـــــــركات الصرافة
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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  ...اخل ) أو من خالل القطاع غري املالي من خالل األعمال واملهن غري املالية
( جتارة الذهب واملعادن النفيسة واالحجارالكرمية واملكاتب العقارية وااحمامني  ...اخل )
اهلدف من الدليل :
يهدف هذا الدليل إىل تقديم اإلرشاادات والتعليماات للجهاات املل ماة بااإلبال (اساتناداً إىل قااوون
) لكافااة املؤسسااات املاليااة والش ا أن شااركات
مكافحااة غساال األمااوال ومتوياال اإلرهاااب ساانة
الصرافة تعترب عن صراً أساسياً يف النظام املالي وذل لضمان تنفيذها املتطلبات اخلاصة باإلبال عن العمليات
اليت تشتبه يف ارتباطهاا بنوشاطة غسال األماوال و /أو متويال اإلرهااب األمار الاذه يساهم يف اامان الوفااء
بااللت امات القاوووية اليت تتوافق بال ش مع املعايري الدولية ذات الشانن كتو صايات مموعاة العمال املاالي
وإبراز دور وحدة التحريات املالية كمرك وطين لقواعد املعلومات لتلقي وحتليل وتوجياه تقاارير العملياات
املشاابوهة يف مااال مكافحااة غساال األمااوال ومتوياال اإلرهاااب  .كمااا يعتاارب الاادليل االرشاااد آداة تساااعد
املؤسسات املالية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهااب وتوعية العاملني واملتعاملني جبرامم غسل األموال
ومتويل اإلرهاب وطرق مكافحتها .
تؤده تقارير اإلبال عن العمليات املشبوهة دوراً مهماً وحيوياً يف

مكافحة غسل األموال ومتويل

اإلرهاب وتتطلع وحدة التحريات املالية لضمان أن تلت م اجلهات املبلةة برفع تقاريرها باجلودة والكفاءة
املناسبتني.
غسل األموال  :كل سلوك ينطوه على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو وقلها أو إدارتها أو
حفظها أو استبداهلا أو إيداعها أو استثمارها أو التالعب يف قيمتها أو يف حركتهاا أو حتويلاها أو ياؤد إىل
إخفاء أو متويه مصدرها أو الطبيعة احلقيقية هلا أو مكاوها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو احلقوق
املتعلقة بها وذل متى كاوت هذه األموال متحصله عن جرمية وسواء وقعت هذه اجلرمية داخل السودان أو
خارجه وبشرط أن يكون معاقباا عليهاا يف كال مان القااوون الساوداوي وقااوون الد ولاة الايت ارتكبات فيهاا
اجلرمية .
متويل اإلرهاب:

مجع أو تقديم أموال بشكل مباشر أو غري مباشر بنية استخدامها كليا أو ج ميا الرتكاب

أحد اجلرامم اإلرهابية املنصوص عليها يف قاوون مكافحة اإلرهاب السوداوي لسنة

سواء كان ذل
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بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة أه شخص يرتكب أو يشرع أو يشرتك أو خيطط أو ينظم أو حيرض
بطريق مباشر أو غري مباشر وبنه وسيلة كاوت على ارتكاب أحد اجلرامم اإلرهابية.
مراحل عملية غسل األموال:
متر عمليات غسل األموال بعدة مراحل كما يلي
اإليداع تتضمن عملية اإليداع الفعلي ملبلغ وقده أو أموال مت احلصول عليها بطريقة غري مشروعة أو
)
غري وظامية إىل املؤسسات املالية وغري املالية وتتم هذه العملية من خالل إيداعات وقدية وشراء أدوات
مالية وقدا واستخدام تداول العمالت األجنبية وعن طريق وسطاء األوراق املالية وعملياات التانمني,
وشراء الذهب واجملوهرات وامل عادن الثمينة والعقارات والسيارات والسلع األخر .
التةطية يف هاذه املرحلاة يساعى املشاتبه باه إىل فصال األماوال عان مصادرها مان خاالل عادد مان
)
العمليات املُعقدة واليت تتضمن عمليات شراء وإلةاء أو تنازل مبكر عن العوامد السنوية أثناء الفرتة
االوتقالية اليت تبدو بعيدة عن الرقابة أو قروض بضمان قاروض أخار أو حاواالت برقياة أو كمياة مان
االعتمادات املستندية امل يفة أو خطط استثمارية أو جتارية وهمية أو واع وديعة ااخمة تتانلم مان
عدة ودامع أصةر يف مواقع خمتلفة وكل ذل بهدف تضليل التدقيق وجعل عملية تتبع إيرادات األوشطة
غري املشروعة أو غري النظامية صعبة على مسئولي تنفيذ النظام.
الدمج :يف مرحلة الدمج هذه يتم توفري تفسري يبدو مشروعا لثروة املشتبه به غاسل
)
األموال ويتم ذل من خالل برامج متنوعة مثل مشرتيات أصول أو سلع جتارية أو أوراق مالية وشركات
امسية تعمل كواجهة له أو شركات تتمتع حبماية قاوووية أو استثمارات يف أوراق مالية أو يف أعمال
فنية وغريها وذل بطريقة تسمح بإعادة األموال وكنوها مكاسب مشروعة ثم تصبح ج ءاً من األموال
النظامية األخر يف االقتصاد يصعب معها التفريق بني األموال املشروعة واألموال غري املشروعة.
مفهوم االشتباه
قد تشتبه اجلهات املبلّةة بوجود أه وشاط غري اعتياده لد العميل عندما ميارس هذا العميل أه
وشاط أو عمل خيتلم عما اعتاد عليه لذا ينبةي على اجلهات املبلّةة إدراك طبيعة النشاط املعتاد الذه
ميارسه كل عميل ومد اختالفه عن أه وشاط جديد.
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يرتبط االشتباه بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية املشبوهة ويقوم على وجود
دالمل لالقتناع إال أوها ال تصل ملرحلة اجل م النهامي فاالشتباه يعين وجود ش أو ارتياب يف بعض
الدالمل على حدوث عملية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أوها على وش احلدوث.
جيب على اجلهات املبلةة النظر أيضاً يف ما إذا كان هناك أه أسس معقولة لالشتباه والدراسة
مبواوعية عما إذا كاوت هناك وقامع أو ظروف تؤده إىل االشتباه بنن العميل متورط يف عملية غسل
األموال و /أو متويل اإلرهاب .وجيب على اجلهة املبلةة أن تبين استنتاجاتها على أسس معقولة ومواوعية
عند فحص العمليات املشبوهة وأن تدرس بعناية كافة الظروف والدالمل املتعلقة بها.
كما ينبةي على اجلهات املبلّةة عند النظر يف إعداد تقرير لإلبال عن عملية مشبوهة دراسة كافة
الظروف املرتبطة بالعملية.
وعلى العموم جيب اإلبال عن أه عملية جتعل اجلهة املبلةة تشتبه أو تش بوجود عملية غسل األموال أو
متويل اإلرهاب .وتلت م اجلهة املبلةة بدراسة طبيعة العملية أو الظروف غري االعتيادية املرتبطة بها
والتحقق من العميل أو مموعة العمالء الذين تتعامل معهم.
وعلى اجلهات املبلةة مجع كافة الوقامع مبا يف ذل املعلومات والبياوات املتوفرة عن العميل أو
عمله أو خلفيته إىل جاوب أه عوامل سلوكية ذات الصلة بالعملية املقرر اإلبال عنها
مؤشرات وأساليب واجتاهات غسل األموال ومتويل اإلرهاب:
قيام العميل بالبيع أو الشراء أو املبادلة ملبالغ وقدية لعمالت خمتلفة بدون مربر وااح وبشكل متكرر.
قيام العميل بالبيع أو الشراء أو املبادلة ملبالغ وقدية لعمالت خمتلفة ال تتوافق وطبيعة وشاط وعمل العميل
الطبيعي.
قيام العميل ب استبدال أوراق وقدية من فئات صةرية إىل فئات كبرية دون أسباب وااحة.
قيام ال عميل بتنفيذ عدد من عمليات البيع والشراء واملبادلة للعمالت بعدد من املكاتب املختلفاة أو قياام
آخرين ويابة عنه يف فرتات وجي ة.
عدم إكمال العميل ا عملية بيع أو شراء والرتاجع عنها عندما يطلب منه إثبات اهلوية .
حتاوياال صااادرة ماان العمي ال ملبااالغ بصااورة متكااررة ملسااتفيد /مسااتفيدين أو اسااتالمه حتااويالت واردة
متكررة مبا اليتناسب وطبيعة عمله خاصة إذا كاوت من دول تشتهر بنشاطات اجرمية وبضعم أوظمة
املكافحة .
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حتويل صادر أو وارد مصحوب بتعليمات لتصرف بشيكات أو حتويل داخلي.
سلوك العميل :تعترب سلوكيات العميل مؤشراً على تورطه او اشتباهه بعمليات غري مشروعة مثل-:
عندما يقوم العميل باالستفسار مان الصارافة حاول الساجالت واألوظماة بهادف اإلحاطاة باملعلوماات
الكافية حول عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب جتنبا للمخالفات القاوووية .
العمياال الااذه يتصاارف بشااكل غااري طبيعااي بعاادم االهتمااام باحلصااول علااى اخلدم اة األفضاال واقاال
التكاليم.
أن يكون العميل متحفظا أو قلقا ومرتددا أو متوترا أثناء التعامل مع الصراف.
أن يستخدم العميل أمساء وعناوين خمتلفة أو حيرص على التعامال دون الكشام عان هويتاه وهوياة
املتعاملني معه.
أن يرفض العميل تقديم الوثامق األصلية خاصة تل املتعلقة بإثبات اهلوية  /أو تقديم معلومات مثرية
للشكوك أو غري وااحة أو تبدو غري حقيقية.
أن يتعمد العميل إخفاء املعلومات اهلامة مثل عنوان سكنه (حمل إقامته الفعلية ) أو رقم اهلاتم.
أن يظهر اهتماما غري عادياً بالسياسات واألوظمة الداخلية والضوابط واإلجراءات الرقابية.
أن يظهر العميل استياء أو عدم رغبة يف إكمال اإل جراءات عندما يعلم بنوهاا تتطلاب إباال اجلهاات
املعنية بتفاصيلها.
العميل الذه يسيطر عليه شخص آخر لد حضوره للمحل ويكون العميل غري مدرك ملا يقوم به أو
أن يرافقه عند تنفيذ العملية املالية شخص ال ميت له بنه صلة.
أن يكون للعميل معرفة شاملة غري عادية مساامل غسال األماوال ومتويال اإلرهااب والقااوون اخلااص
باملكافحة كنن يشري سواء بشكل مباشر أو غري مباشر إىل رغبته يف جتنب اإلبال .
جً :سلوكيات املوظفني يف شركات الصرافة :
تعترب السلوكيات التالية ملوظم الصرافة مؤشرا على تورطه بعمليات غري مشروعة :
ارتفاع مستو املعيشة للموظم ومستو إوفاقه بشكل ملحوظ ومفاجئ مبا ال يتناسب مع
دخله الشهره.
قيام املوظم باملساعدة يف تنفياذ عملياات تتميا بانن املساتفيد النهاامي أو الطارف املقابال غاري
معروف فيها بشكل كامل.
ج  -قيام املوظم بشكل متكرر بتجاوز اإل جراءات الرقابية وإتباع سياسة املراوغة خالل أداء عمله.
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د  -قيام املوظم باملبالةة يف مصداقية وأخالقيات وقدرة ومصادر العميل املالية وذل امن تقاريره
املرفوعة إلدارة ااحمل
ه – جتنب املوظم تقديم طلب ملنحه إجازات أو إجازة سنوية .
آلية إبال وحدة التحريات املالية عن العمليات املشبوهة:
 - 1عااارب النظاااام اإللكرتوواااي اخلااااص بوحااادة املعلوماااات املالياااة ( .خااااص للجهاااات املتصااالة بالنظاااام
االلكرتووي)
- 2
- 3

باستخدام الربيد اإللكرتووي الذه يتم اعتماده من الوحدة
 -عرب الربيد اليدوه إىل مكتب الوحدة :اخلرطوم  -العمارات ش ()11

- 4

بالفاكس على الرقم( +244173481941 :بالنافذة املخصصة لذل

يف املوقع _ اإلبال

اإللكرتووي ) info@fiu.gov.sd
جياااوز للجهاااات املبلةاااة إباااال الوحااادة عااان العملياااات املشااابوهة باساااتخدام اهلااااتم علاااى الااارقم
( )+244173481714على أن يقتصر ذل على احل االت الطارماة الايت تساتدعي ذلا والايت تتطلاب
باعتقاد اجلهات املبلةة إخطار وحدة املعلومات املالية.
- 1

جيب على أساس كل حالة تقديم بال كتابي بعد اإلبال عن العمليات املشبوهة شفهياً.

اإلجراءات اليت تقوم بها وحدة املعلومات املالية
عند استالم تقارير اإلبال عن العمليات املشبوهة بعد تلقي الوحدة لتقرير اإلبال عن عملية مشبوهة يف
غسل األموال و/أو متويل اإلرهاب تقوم بإجراء التحليل املالي الالزم لتقييم األسس اليت قام عليها
االشتباه .وجيوز للوحدة استنادا للمادة ( )13من القاوون أن تطلب من اجلهة املبلةة ت ويدها مب يد من
املعلومات واملستندات والوثامق اليت قد حتتاج إليها عند إجراء التحليل املالي .ويتعني على اجلهات املبلةة
أن تتعاون بهذا الشنن وتضمن إتاحة كافة السجالت واملعلومات لوحدة املعلومات املالية ,وباملقابل تقدم
الوحدة التةذية العكسية للجهات املبلةة.

وحدة التحريات املالية
يوليو 2113
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