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  يقصد بها األدوات النقدية فى صورة وثيقة لحاملها    األدوات المالية القابلة " 
وتشمل الشيكات السياحية واألدوات القابلة للتداول      " للتداول لحاملها 

والشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع التى تكون صادرة 
لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد وهمى ، 

م ، واألدوات غير أو فى شكل ينتقل الحق فيها عند التسلي
تشمل الشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع المكتملة التى 

  الموقعة دون ذكر إسم المستفيد ،
  -: يشخص طبيع ييقصد به أ  " ياإلرهاب" 

يرتكب أو يحاول إرتكاب أعمال إرهابية بأية وسيلة   )أ (
ة وبشـكل غيـر   كانت ، مباشرة أو غيـر مباشـر  

  مشروع وبإرادته ، أو
  أو يساهم كشريك فى أعمال إرهابية ،  )ب(
ينظم أو يأمر أشخاصاً آخـرين بإرتكـاب أعمـال      )ج(

  إرهابية ، أو
من قبل مجموعة  إرتكاب أعمال إرهابيةفي  ساهم ي  )د (

أو مـع    يرهـاب اإلعمل ال، بهدف توسيع أشخاص
  بي ،العلم بنية المجموعة في إرتكاب عمل إرها

  أو    يقصد بهم األشخاص الذين أوكلت اليهم   "         األشخاص ذوى النفوذ"
  ـــ :سبق أن أوكلت إليهم                                         

مهام عامة بارزه محلياً أو فى دولة أجنبية كرؤساء   )أ( 
الدول أو الحكومات و السياسيين رفيعى المستوى 

المستوى و المسئولين  ييين رفيعوالمسئولين الحكوم
و كبار  رفيعي المستوى  القضائيين و العسكريين

الموظفين التنفيذيين فى الشركات المملوكة للدولة 
 ة ،االحزاب السياسية الهام يومسئول

هم أعضاء مهام بارزة من قبل منظمة دولية و  )ب(
 عضاءأاإلدارة العليا أى المديرين و نوابهم و 

  ، تعادلها يأو المناصب الت  مجلس اإلدارة 
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يقصد بها األصول المالية وغير الماليـة ، وكافـة أنـواع      " األموال" 
الممتلكات ، سواء كانت مادية أو غير ماديـة ، منقولـة أو   
غير منقولة ، أياً كانت كيفية الحصول عليهـا ، والوثـائق   

و والمستندات القانونية أياً كان شكلها ، بما فيها اإللكترونى أ
الرقمى التى تثبت حقاً أو منفعة فى هذه األصـول وتشـمل   
اإلئتمانـات المصـرفية والشــيكات السـياحية والشــيكات    
المصرفية وأوامر الدفع واألسهم واألوراق المالية والسندات 
والكمبياالت وخطابات اإلعتماد ، وأى فوائـد أو أربـاح أو   

  ، أو األصول األخرى األموالدخول أخرى ناتجة عن هذه 
  يقصد به بنك السودان المركزى ،   "البنك المركزى " 
يقصد به البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولـة التـي     "البنك الصوري"

تأسس فيها وحصل على ترخيص منها والذي ال يتبـع ألي  
موحـدة  المصرفية الالرقابة ومجموعة مالية خاضعة للتنظيم 

  ، فعالةالو
واألدوات وحظر نقلهـا    األموالمؤقتاً على  يقصد به التحفظ  "التجميد " 

 أمـر أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها إستناداً إلـى  
صادر من المدعى العام أو قرار قضائى ، أو من الوحدة مع 

كانـت   جواز ترك ادارتها للمؤسسة المالية أو الجهة التـي 
  ، قبل صدور قرار التجميد تديرها

صد به أى معاملة مالية تجرى نيابة عن المنشئ من خالل يق  " يالتحويل اإللكترون" 
مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المـال  
لشخص مستفيد فى مؤسسة مالية أخرى دون إعتبار لما إذا 

  كان المنشئ والمستفيد هما نفس الشخص ،
ـ   "الجريمة األصلية "  ارى يقصد بها كل فعل يشكل جريمة بموجب أى قانون س

فى السودان وأى فعل يرتكب خارج السودان إذا كان يشكل 
رتكب فيه ويشـكل جريمـة   أجريمة وفقاً لقوانين البلد الذى 

  أيضاً فى السودان ، 
   -:يقصد بها   "جهات الرقابة واإلشراف " 
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  البنك المركزى ،   )أ (  
  سوق الخرطوم لألوراق المالية ،   )ب(  
  التأمين ،  الهيئة العامة للرقابة على  )ج(  
أى جهة أخرى يصدر الوزير قراراً بإختصاصـها    )د(

مـن أنشـطة    يإشـراف علـى أ  وكجهة رقابـة  
   ،المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية 

واألدوات مؤقتاً  بنـاء علـى    األمواليقصد به التحفظ علي   "الحجز " 
سـلطات  قـرار قضـائى أو    أوقرار تصدره النيابة العامة 

وتتولى ادارتها السلطة التـي  أصـدرت قـرار     ، الجمارك
  ، الحجز

 اريـة يقصد بها سلطات تنفيذ القانون وكافة السـلطات اإلد   "السلطة المختصة " 
والجرائم األصلية المرتبطة  األموالالمرتبطة بمكافحة غسل 

وتمويل اإلرهاب ، والنيابة العامـة واألمـن الـوطني    بها 
  ، والوحدة وجهات الرقابة واإلشراف

  ، أو كيان قانوني،  ييقصد به أى شخص طبيعى أو إعتبار  "شخص " 
 المؤسسة يقصد بها العالقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية أو  "عالقة العمل " 

غير المالية وعميلها والتي تتصل باألنشطة أو الخدمات التي 
تقدمها له متى توقعت المؤسسة المعنية أن تمتد العالقة لفترة 

  من ،من الز
  -:يقصد به أى من األعمال اآلتية     "العمل اإلرهابى " 

العمل الذى يشكل جريمة فى نطاق وحسب التعريف   )أ (
ــات   ــدات واإلتفاقي ــن المعاه ــى أى م ــوارد ف ال
والبروتوكوالت المتعلقة باإلرهاب التـى يصـادق   

  عليها السودان ،
 يعمل يتم بهدف التسبب فى موت شخص مـدن  يأ  )ب(

خر ، أو إصـابته بجـروح بدنيـة    أو أى شخص آ
جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك فى 
أعمال عدائية فى حالة نشـوب نـزاع مسـلح ، أو    
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عندما يكون غرض هذا العمل ، بحكم طبيعته أو فى 
سياقه ، موجهاً لترويع السكان ، أو إلرغام حكومـة  
أو منظمة دولية على القيام بأى عمـل أو اإلمتنـاع   

  ، به  عن القيام
قـانون   يعتبر عمالً إرهابياً بموجب أحكامأى عمل   )ج(

  ،  2001مكافحة اإلرهاب لسنة 
مع إحـدى  ، يقصد به كل شخص يقوم أو يشرع فى القيام   "العميل " 

ـ المؤسسات المؤسسات المالية أو  بـأى مـن    ، ةغير المالي
  -:األعمال اآلتية 

فتح مل أو ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو عالقة ع  )أ( 
    حساب له ،

 فى التوقيع على معاملة أو عالقة عمل أو ةالمشارك  )ب(
  حساب ،

ـ حوتص أو يخصت  )ج( أو حقـوق أو   لـه  ل حسـاب ي
  إلتزامات بموجب معاملة ما ،

ح له بإجراء معاملة أو السيطرة على عالقة يصرالت  )د( 
  ،عمل أو حساب 

عالقة عمل مسـتمرة مـع   يقصد به العميل الذى ال تربطه   "العميل العابر " 
  غير المالية ،المؤسسة المؤسسة المالية أو 

يقصد به إعطاء معلومات خاطئـة عـن قيمـة العملـة أو       "اإلفصاح الكاذب " 
األدوات القابلة للتداول لحاملها التى يجرى نقلها مادياً عبـر  
الحدود أو إعطاء معلومات خاطئة أخرى ذات صلة تكـون  

ي طريقـة أخـرى مـن جانـب     مطلوبة فى اإلفصاح أو بأ
فصاح كما هـو  إلسلطات الجمارك، ويشمل ذلك عدم تقديم ا

  ، مطلوب
 طرفين أو أكثريقصد به العالقة التي تنشأ بموجب عقد بين   "الكيان القانوني" 

، كالصـناديق   عتباريـة إشخصـية   وءبما ال ينتج عنه نش
  مانية ، ستئاإل
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  ،  21وطنية المنشأة بموجب أحكام المادة ال اللَّجنةيقصد بها   "الوطنية  اللَّجنة" 
الشـركات  شـركة أم و مجموعة تتألف مـن  يقصد بها أي   "المجموعة المالية"

أو أي شخص اعتباري يمارس السـيطرة علـى   التابعة لها 
  ،لهالتابعة  والشركات  هفروع

الناتجة أو العائـدة أو المتحصـل عليهـا     األمواليقصد بها   "المتحصالت " 
بشكل غير مباشر من إرتكاب الجريمة األصلية ، مباشرة أو 

وتشمل العائدات أو الفوائد أو المكاسب أو األرباح األخـرى  
، سواء ظلت كما هى أو تم تحويلها األموالن تلك مالناتجة 

  كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى ، 
  يقصد به محافظ البنك المركزى ،   "المحافظ " 
  العام لجمهورية السودان ،  يمدعيقصد به ال  "العام  يالمدع" 
، الذي يمتلك أو يمارس سيطرة  ييقصد به الشخص الطبيع  " المستفيد الحقيقي " 

نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشـمل  
الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنـه وكـذلك   
الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائيـة علـى   

  ، اعتبارية أو كيان قانوني شخصية
واألدوات بأمر من المحكمـة   األمواليقصد بها نزع ملكية   "المصادرة " 

  ،  المختصة وأيلولة ملكيتها للدولة
  ـ: يقصد بها أى مجموعة من اإلرهابيين   "المنظمة اإلرهابية " 

ترتكب أو تحاول إرتكاب أعمال إرهابية بأى وسيلة   )أ (
مباشـرة وبشـكل غيـر     كانت ، مباشرة أو غيـر 

  مشروع وبإرادتها ،
  .تساهم كشريك فى أعمال إرهابية   )ب(
تنظم أو تأمر أشخاصاً آخـرين بإرتكـاب أعمـال      )ج(

  إرهابية ،
تشارك عمداً فى قيام مجموعـة مـن األشـخاص      )د (

يعملون بقصد مشترك إلرتكـاب أعمـال إرهابيـة    
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بهدف توسيع النشاط الجنائى، أو مـع العلـم بنيـة    
  ، جموعة فى إرتكاب عمل إرهابىالم

أى منظمة تعتبر منظمة إرهابيـة بموجـب أحكـام      )ه(
  ، 2001لسنة قانون مكافحة اإلرهاب 

تجارياً وعلى نحو منـتظم   ونمارسيأى أشخاص بها يقصد   "المؤسسات المالية " 
: اآلتية من األنشطة والعمليات  ياًألصالح العمالء ولحسابهم 

   ـ
  وغيرها من األموال المتوجب     قبول الودائع   )أ( 

  ، دفعها لطرف ثالث       
  منح التمويل بجميع أنواعه ،   )ب(
  البيع اإليجارى ،   )ج(
   ،أو قيمتها  األموالتحويل   )د( 
إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها بما فيها بطاقـات    )هـ(

 الدفع واإلئتمان والشيكات الشخصـية والمصـرفية   
  ، والنقود اإللكترونية والشيكات السياحية

  الضمانات والتعهدات المالية ،   )و( 
التعامل فى أدوات السوق النقدى وسوق رأس المال   )ز( 

بيعاً وشراء بما فى ذلـك التعامـل فـى العمـالت     
  األجنبية وفى أسواق الصرف اآلنية واآلجلة ، 

وتقـديم   الماليـة  المشاركة فـى إصـدار األوراق    )ح(
  ت الصلة بهذا اإلصدار ، الخدمات المالية ذا

إدارة المحافظ اإلستثمارية وخدمات أمناء اإلستثمار   )ط(
 ،  

   األوراق المالية النقد أو حفظ إدارة  وحفظ   )ى(
  ، بالنيابة عن الغير       

التكافل أو التأمين على الحياة وأى منتجات تأمينيـة    )ك(
  ، يأخرى ذات عنصر إستثمار

    مالت ،والع األموالإستبدال   )ل(
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أى نشاط تمارسه أى مؤسسة أخرى يصدر الوزير   )م( 
قراراً بخضوعها لتنفيذ أحكام هذا القانون كمؤسسـة  

  ،مالية 
 مـن األنشـطة   ييقصد بها األشخاص الـذين يمارسـون أ    "المؤسسات غير المالية " 

  -:اآلتية
برام صفقات لحساب العميـل  إتجارة العقارات عند   )أ( 

  ، عقاراتتتعلق بشراء وبيع ال
تجارة المعادن أو األحجار الثمينـة عند ابـرام اي    )ب(

عمليات نقدية تجاوز قيمتها الحد الذي يحدده الوزير 
    ،منه  بموجب قرار

عـداد أو تنفيـذ أو   إنشاط المحاماة والمحاسبة عند   )ج(
جراء معامالت لصالح عمالء فيما يتعلق بأي مـن  إ

  -: األنشطة اآلتية
 ،راء العقارات أو بيعهاش   )أوالً(              

  موال العميل بما فيها أوراقه أإدارة    )ثانياً(              
    المالية وحساباته المصرفية واألصول             
  ، األخرى           

شخصيات  دارةإإنشاء أو تشغيل أو   )اًثالث(
تنظيم أو ة ـــأو كيانات قانوني عتباريةإ
  ،كتتابات ذات الصلة إلا

  . عتباريةإلوبيع الشخصيات اشراء  )اًرابع(              
واألنشطة الملحقة وإدارتها خدمات تأسيس الشركات   )د (

  ، اــبه
نشاط تمارسه أي مؤسسة أخرى يصـدر الـوزير    أي  )هـ(

   ،أحكام هذا القانون  اً بخضوعها لتنفيذقرار
خروجاً لعمالت أو أدوات  وأيقصد به أى نقل مادى دخوالً   "النقل المادى عبر الحدود " 

  أى مـن  قابلة للتداول لحاملها من بلد إلى بلد آخر ، ويشمل
  -:طرق النقل اآلتية 
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أمتعتـه   يأو ف يبواسطة شخص طبيع يالنقل الماد  )أ (
  المصاحبة له أو سيارته ،

شحن العمالت من خالل حمولة منقولة معبـأة فـى     )ب(
  حاويات ، 

 إستخدام البريد لنقل عمالت أو أدوات قابلة للتـداول   )ج(
  ، يأو إعتبار يلحاملها بواسطة شخص طبيع

يقصد بها وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجـب أحكـام     "الوحدة " 
  ، 12المادة 

  ،يقصد به وزير المالية واإلقتصاد الوطنى    "الوزير " 
  
  

 
 

 
المؤسسـات   بالرقابة على أنشطة المؤسسات المالية و الرقابة واإلشرافتختص جهات   ـــــ 4

لضـمان إمتثالهـا   واإلشراف عليهـا  غير المالية التابعة لها أو التى تقع فى نطاق إختصاصها 
مـع  و، الجهـات   تلكلألحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ، طبقاً للقانون المنظم لكل من 

-: تكون لها اإلختصاصات والسلطات اآلتية  عدم اإلخالل بعموم ما تقدم 
ووسـائل ومعـايير متابعـة إلتـزام المؤسسـات الماليـة        التفتيشتطوير إجراءات   )أ (

وتمويـل اإلرهـاب وفقـاً     األموالغير المالية بمتطلبات مكافحة غسل المؤسسات و
  ألحكام هذا القانون ،

المالية التى تخضع إلشرافها أو  غيرالمؤسسات  التحقق من وفاء المؤسسات المالية و  )ب(
رقابتها باإللتزامات المقررة بموجب هذا القانون ولها أن تسـتخدم كافـة سـلطاتها    
الرقابية أو اإلشرافية فى سبيل ذلك ، وتلتزم بإخطار الوحدة إذا تبين لها أثناء القيـام  

إلرهاب أو تمويل ا األموالبمسؤولياتها بعض الحقائق التى قد تكون ذات صلة بغسل 
  أو جرائم أصلية ،

 المعنيـة األجنبية النظيـرة   المختصة والجهات الجهاتالتعاون وتبادل المعلومات مع   )ج(
  ، وتمويل اإلرهاب  األموالبمكافحة غسل 
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الصادرة بموجـب   اللَّوائحو 41المادة  يى من الجزاءات المنصوص عليها فأتوقيع   )د (
غيـر الماليـة   المؤسسـات   وأسسات المالية أحكام هذا القانون فى حالة إخالل المؤ

  ،هذا القانون  الواردة فىبإلتزاماتها 
أحكام هذا القانون كل فى نطاق إختصاصـها بالنسـبة    لتنفيذ الالَّزمة اللَّوائحإصدار     )هـ(

   ،غير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها المؤسسات للمؤسسات المالية و
 األمـوال رى ممنوحة لها فى مجال مكافحـة غسـل   إختصاصات أو سلطات أخ أي   )و( 

وتمويل اإلرهاب بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب اإلتفاقيات الدولية واإلقليميـة  
  .التى يكون السودان طرفاً فيها 

 

 
 

 
ـ غير المالية إتخـاذ تـدابير العناي  المؤسسات ات المالية ويجب على المؤسسـ     ــــ 5 ة ــ

   -: الواجبة
   -:الحاالت اآلتية  يفى التعرف على هوية العمالء ف  )أ (

  عند بدء عالقة عمل مع عميل ،   )أوالً (
عند القيام بعملية لصالح عميل عابر تزيد قيمتها عن الحد الـذى تحـدده     )ثانياً(

كمعاملة واحدة أو عدة معامالت تبدو أنها مرتبطة  ، سواء أجريت اللَّوائح
  مع بعضها، 

ا المادة ـلكترونية فى األحوال التى تشملهاإلتحويالت عمليات العند القيام ب  )ثالثاً(
7  ،  

  عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بيانات التعرف المسجلة سابقاً ،   )رابعاً(
  . إرهاب  عند وجود شبهة غسل أموال أو تمويل   )خامساً(

    -:اآلتى وجه على ال لكل العمالء  )ب(
      منهـا بإسـتخدام الوثـائق األصـلية      تحديد هويـة العميـل والتحقـق     )أوالً (

والبيانات أو المعلومات المستقلة والموثوقـة وتحديـد هويـة المسـتفيد     
  الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها ، 
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أى شخص يعمل لحساب العميـل والتحقـق    الحصول على إثبات هوية  )ثانياً(
منها ، بما فى ذلك األدلة على أن هذا الشخص لديه صـالحية سـليمة   

   ، تجيز له العمل بهذه الصفة 
فهم الغرض المنشود من عالقة العمل وطابعها المقصـود والحصـول     )ثالثاً(

  حسب اإلقتضاء على معلومات عنها ، 
  لدى العميل ،  فهم هيكل الملكية والسيطرة  )رابعاً(
متابعة عالقة العمل على أساس مستمر وإجراء فحص للمعامالت المنفذة   )خامساً(

ضماناً لتوافقها مع ما تعرفه المؤسسة عن العميل وأنشطة أعماله وهيكل 
  ،المخاطر فى التعامل معه ، ومصدر أمواله عند اإلقتضاء 

مسـتمرة ، وال سـيما    تحديث المعلومات والبيانات والمستندات بصـفة   )سادساً(
  بالنسبة للعمالء من ذوى المخاطر المرتفعة ، 

زم مـن تـدابير   تصنيف عمالئها حسب المخاطر وإتخاذ المستوى الـالَّ   )سابعاً(
  . العناية الواجبة بناء على ذلك 

 

 
   -:الية اإللتزام باآلتى يجب على المؤسسات المالية وغير الم  )1(  ــــ 6

، بمـا   وتمويل اإلرهاب األموالغسل  مجال يف لها ةضرعتقييم المخاطر الم  )أ (
  فى ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجيا ، 

توفير جميع سجالت ومعلومات العمالء والعمليـات فـى وقـت مناسـب        )ب(
  للسلطات المختصة ، 

شتباه بـأن  تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة لإلعندما إخطار الوحدة فوراً   )ج(
 األمـوال بغسل  تتعلقمعامالت أو شروع فيها أو متحصالت  يأي أموال ه

  ، بتمويل اإلرهابأو 
وضع النظم الداخلية على أن تتضمن السياسات الداخلية واإلجراءات ونظـم    )د(

بط والمعـايير  وفقـاً للضـوا   والتدقيق المراقبة واإللتزام والتعيين والتدريب
والقواعد التى تضعها الجهات المختصة بما يتفق مع نشاط كل منها ودرجـة  

  وتمويل اإلرهاب ،  األموالمخاطر غسل 
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وضمان إتاحة هذه  المتعلقة بالعمالء والعمليات اإلحتفاظ بالسجالت والبيانات  )هـ( 
ت والسـجال  بالسرعة المناسبة السجالت والمعلومات إلى السلطات المختصة

  - : يه
 إتخاذ تـدابير السجالت والبيانات التى يتم الحصول عليها من خالل   )أوالً(

ذلك الوثائق الدالـة علـى هويـات     يبما ف ،لعمالء لالعناية الواجبة 
المستفيدين ، والملفات المحاسـبية ، ومراسـالت    العمالء والمالك 

أو العمل ، لمدة خمس سنوات على األقل بعد إنتهاء عالقـة العمـل   
  تاريخ تنفيذ المعاملة العارضة ، أيهما أطول ، 

السجالت والبيانات المتعلقة بالمعامالت المحلية والدوليـة ، سـواء     )ثانياً(
المنفذة بالفعل أو التى كانت هناك محاولة لتنفيـذها ، لمـدة خمـس    

 ويجـب  ، تنفيذها  سنوات على األقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة 
جالت مفصلة بالقدر الذى يسـمح بإعـادة تمثيـل    أن تكون تلك الس

  خطوات كل معاملة على حدة ، 
السجالت والبيانات المتعلقة باإلخطارات المقدمة إلى الوحـدة وفقـاً     )ثالثاً( 

وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على  )ج(الفقرة ألحكام 
لحـين   بدعوى جنائية تاريخ إخطار الوحدة ، وتلك المتعلقة مناألقل 

  ، المذكورةالبت فيها ، وإن تجاوزت المدة 
لمـدة  مرتبطة بهـا  معلومات  يالمخاطر وأبتقييم المتعلقة سجالت ال  )رابعاً(

  . خمس سنوات من تاريخ تنفيذها أو تحديثها
وضع نظام إلدارة المخاطر  يجب على المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية   )2(

قـاً  هو شـخص ذو نفـوذ وف   ين العميل أو المستفيد الحقيقمن شأنه تحديد ما إذا كا
  ــ :لآلتى

  ــ :خص ذو النفوذ أجنبياً فإن عليهاإذا كان الش  )أ (
الحصول على موافقة االدارة العليا بالمؤسسة قبل إقامة عالقة عمـل    )أوالً(

  مع هذا الشخص أو اإلستمرار فيها،
يد مصدر ثروة و أمـوال هـذا   إتخاذ إجراءات و تدابير مناسبة لتحد  )ثانياً(

  ،  الشخص
  ،  إجراء رقابة مستمرة معززة لعالقة العمل  ) ثالثاً(
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إذا كـان الشـخص ذو   ) أ (جراءات المنصوص عليها فى الفقـرة  إلتطبق ا  )ب(
مـن ذوى   االنفوذ محلياً أو شخص يشغل وظيفة بارزة فى منظمة دولية وكان

  ، المخاطر العالية
العائلة على أفراد ) ب(و) أ (نصوص عليها فى الفقرتين تطبق اإلجراءات الم  )ج(

  .األشخاص المقربين منهموشخاص ذوى النفوذ لأل المقربين
إذا كانت المعلومات التـى تتعلـق بعمالئهـم قـد      بإخطار الوحدةالمحامون  ال يلزم  )3(

فـى   حصلوا عليها عند قيامهم بتقييم المركز القانونى للعميل أو تقديم الرأى القانونى
   .  تمثيله فى إجراءات قانونيةأو فى حالة  مسألة متعلقة بإجراءات قانونية

   
 

 يجب على المؤسسات المالية التى تزاول عمليات التحويل اإللكترونــى أن  )1(      ــــ 7
ـ  المستفيد منهعن طالب التحويل و أساسية تحصل على معلومات ذه والتأكد من أن ه

المعلومات تبقى ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خالل سلسلة الدفع 
 .  

المالية المنشئة للتحويل اإللكترونى تنفيذ هذا التحويل إذا تعذر  اتيحظر على المؤسس  )2(
  ) . 1(البند  يالمذكورة ف األساسية عليها الحصول على المعلومات

لحدود ، يقوم الوسيط أو المؤسسـة الماليـة المسـتفيدة    للتحويالت اإللكترونية عبر ا  )3(
   -: يعتماد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتبإ
عن المنشـئ   الالَّزمةوقف تنفيذ التحويل اإللكترونى الذى تنقصه المعلومات   )أ(

  أو المتلقى ، أو رفضه أو تعليقه ، 
   . الالَّزمةإجراءات المتابعة   )ب(

 
ال يجوز الترخيص لبنك صورى أو السماح لـه بمزاولـة أعمالـه داخـل       )1(  ــــ 8

  يحظر على المؤسسات المالية التعامل مع البنوك الصورية أو مراسلتها أو   )2.  (السودان
إقامة عالقة عمل معها أو مع مؤسسة مالية تسمح بإستخدام حساباتها من قبـل بنـك   

  .  صورى
 

غيـر الماليـة ومـديريها    المؤسسـات  يحظر على المؤسسـات الماليـة و    )1(  ــــ 9
  ا، ـوموظفيه
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اإلفصاح ألى شخص بطريقه مباشرة أو غير مباشـرة ، بـأى وسـيلة ، أن هنـاك     
تقديمه إلى الوحدة بموجب إلتزامات اإلخطار المنصوص عليهـا   أو سيتم إخطاراً تم

 األمـوال غسل  يتحقيق ف يقانون أو أى معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأهذا ال يف
  .أو تمويل اإلرهاب

، يجوز أن يتم إفصاح أو إتصال فيما بـين مـديرى   ) 1(على الرغم من أحكام البند   )2(
  .  ، والسلطات المختصة  غير المالية اتالمالية أو المؤسس اتوموظفى المؤسس

 
 

غيـر  مؤسسـة  مؤسسة مالية أو  يتنتفى المسؤولية المدنية والجنائية واإلدارية عن أ  ـــــ 10
مالية أو مديريها أو موظفيها إلنتهاك أى حظر على اإلفصاح عن المعلومات، يكون مفروضاً 
بموجب عقد أو قانون وذلك فى حالة القيام بحسن نية بواجب اإلخطار عن أى معاملة يشـتبه  

  ) .ج(6معلومات أو بيانات عنهـــا وفقـــاً ألحكام المادة فيها، أو تقديم 
  

 
 

على المؤسسات المالية أن تلزم الفروع والشركات التابعة لها خارج يجب   )1(    ــــ 11
السودان والتي تمتلك حصة األغلبية فيها ، بتنفيذ متطلبات هذا الفصل ، في حدود ما 

  السارية في الدولة التي توجد فيها الشركة التابعة أو الفرع، اللَّوائحزه القوانين وتجي
المالية  لتزام بهذه المتطلبات فعلى المؤسسةكانت قوانين تلك الدولة تحظر اإل إذا  ) 2(

  .شراف بذلك إبالغ جهة الرقابة  واإل
ضمنها  المالية ومن على مستوى المجموعة تطبق المؤسسة المالية هذه المتطلبات  ) 3(

  . سياسة وإجراءات لتبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية
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 وتكون لهـا الشخصـية  " وحدة المعلومات المالية" تنشأ وحدة مستقلة تسمى   )1(   ـــــ 12
  . اإلعتبارية 

 . ة بوالية الخرطوم يكون مقر الوحد  )2(

  . دورية عن أنشطتهاالوطنية تقارير  اللَّجنة إلىالوحدة  ترفع  )3(
 

 
 اللَّجنـة يعينه المحافظ بناء على توصـية  يتم تشكيل الوحدة ، من مدير عام   )1(   ـــــ 13

علـى   بنـاء  الوطنية اللَّجنةبقرار من يتم تعيينهم وعدد مناسب من العاملين الوطنية 
  .توصية المدير العام للوحدة 

 .  الوطنية اللَّجنةيوفر البنك المركزى موازنة الوحدة المجازة من   )2(
 

 
  ـ : تكون للوحدة اإلختصاصات والسلطات اآلتية   ـــــ 14

بـالجرائم  أو  األمـوال بغسل  المتعلقةتلقى وطلب و تحليل اإلخطارات والمعلومات   )أ (
 ، األصلية أو بتمويل اإلرهاب 

غير مالية أية معلومات تكون مفيـدة للقيـام   مؤسسة مؤسسة مالية أو  يالطلب من أ  ) ب(
وذلك مع عـدم اإلخـالل    نظيرة أجنبية جهاتبوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من 

يـة أن  غيـر المال المؤسسـات  ، ويجب على المؤسسات المالية و )3(6بأحكام المادة 
    ، الكيفية التى تحددها الوحدةبمعلومات والمستندات خالل المدة تزود الوحدة بتلك ال

معلومات إضافية متـى إعتبرتهـا    والجهات اإلدارية الطلب من السلطات المختصة   )ج(
 نظيـرة  أجنبية  ةمفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة تحريات مالي

د الوحدة بتلك المعلومات والمستندات خالل المدة المختصة أن تزو ، وعلى السلطات
  ، الكيفية التى تحددها الوحدةب

فـوراً،   أو السلطات المختصة األخرى إحالة المعلومات ونتائج التحليل للنيابة العامة  ) د (
عند توافر أسـباب كافيـه لإلشـتباه    وذلك ،  سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

إلتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة    ، تمويل اإلرهاب بأو أو بجرائم أصلية أموال  بغسل
  ،بشأنها 

     ،حفظ وحماية المعلومات التى تتلقاها   )ه(
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ـ   )و(  مخالفـة أي مـن المؤسسـات الماليـة      ةإخطار جهات الرقابة واإلشراف في حال
  ،القانون     االواردة في هذ لألحكامغير المالية أو أي من العاملين بها المؤسسات و

إصدار موجهات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية فيما يتعلـق بمتطلبـات     )ز( 
    اإلخطار ،

  .للوحدة  تنظم اإلطار التشغيلي التي اللَّوائحإصدار   )ح(
 

 
وفي الحـاالت   تتلقاها يالت معلوماتاإلخطارات واليجوز للوحدة أثناء تحليل   ) 1(   ـــــ 15

الطارئة وحيث تتوافر أسباب جدية لإلشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصلية وبتمويـل  
تجاوز خمسة أيـام ، وعلـى   محل اإلشتباه لمدة ال أن تأمر بوقف المعاملة  ، إرهاب

توافر إلى النيابة العامة فور  أو المعلومات الوحدة خالل هذه المدة أن تحيل اإلخطار
 أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو بتمويل إرهـاب  األموالبغسل  أسباب كافية لإلشتباه

 .  
، وبناء علـى  ) 1(يجب على الوحدة إذا رأت خالل المدة المنصوص عليها فى البند   )2(

نتائج التحليل عدم وجود أسباب كافية لإلشتباه ، أن تـأمر بإلغـاء وقـف المعاملـة     
    ) .1(البند  يالواردة ف

تكتمـل   ، ولـــم ) 1( البنـد لوحدة إذا إنقضت المدة المنصوص عليها فى ل وزيج  )3(
محـل   األموالإجراءاتها ، أن تطلب من المدعى العام أن يصدر أمراً فورياً بتجميد 

ه ل وزلمدة ال تزيد عن أسبوعين ، ويج األموالأن يأمر بتجميد  لهاإلشتباه ، ويجوز 
أسبوعين لمواصلة اإلجراءات تصة مد الفترة ألكثر من مة المخأن يطلب من  المحك

 .  
مر بإلغاء أمر التجميد متى إنتهت الضرورة التى إقتضـت  أعام أن ييجوز للمدعى ال  )4(

  . إنتفت عناصر اإلشتباه  إذا إصداره أو
يجوز للمحكمة المختصة بعد سماع أقوال األطراف المعنية أن تأمر بمد أمر المدعى   )5(

تجميد لمدة ال تزيد فى مجموعها عن شهرين أو أن تـأمر بإلغائـه وتفصـل    العام بال
  . المحكمة فى هذا األمر على وجه اإلستعجال 

مـن األوامـر    يمـن أ  أمام المحكمة المختصـة  يجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم   )6(
  . من تاريخ إخطاره باألمر أسبوعينخالل  ) 5(و) 3(البندين الصادرة بموجب أحكام 
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تـم تجميـدها    يالت األموالإلدارة  الالَّزمةتكون للمدعى العام سلطة اصدار األوامر   )7(
  . وفقاً لما يراه مناسباً

  
 

 
يجب على الوحدة إفادة المؤسسة التى أخطرتها باإلشـتباه بإسـتالمها لإلخطـار و      ـــــ 16

التـي   اللَّـوائح  يوابط الواردة فتزويدها بتغذية عكسية عن معالجة االخطار وذلك وفقاً للض
  .تصدرها

 
جنبية النظيرة ألا الجهاتللوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من يجوز   )1(   ـــــ 17

، وشرط المعاملة بالمثل ، على أن تلتزم بقواعد السرية ، أن تتبادل معها المعلومات 
فى األغراض المتعلقـة بمكافحـة غسـل     وال يجوز أن تستخدم تلك المعلومات إال

  . وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية المرتبطة بها  األموال
يجوز للوحدة اإلستجابة لطلب المعلومات المقدمة إليها من السلطات المختصة وفقـاً    )2(

  .تصدرها  يأو القواعد الت اللَّوائحألحكام 
  

 

 
ارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصـائية ودراسـات   تلتزم الوحدة بنشر تق  ـــــ 18

  . وتمويل اإلرهاب  األموالتحليلية فى مجال مكافحة غسل 
 

 
يلتزم العاملون بالوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات التى يطلعون عليهـا أثنـاء     ـــــ 19

سـتخدام هـذه المعلومـات اال    إيجـوز   تهاء خدمتهم بالوحدة، و الأدائهم لمهامهم، و بعد إن
  .ألغراض تنفيذ أحكام هذا القانون

 

 
عمـا يترتـب علـى    ، ن جنائياً أو مدنياً أو إدارياً يال يكون العاملون بالوحدة مسئول  ـــــ 20

  .ممارستهم لمهامهم بحسن نية
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وتمويــــل   األمـوال الوطنية لمكافحة غسـل   اللَّجنة" تنشأ لجنة تسمى   )1(    ــــ 21

  . وتكون لها الشخصية اإلعتبارية " اإلرهاب 
  . بوالية الخرطوم الوطنية  اللَّجنةيكون مقر   )2(
 .  رئيس الجمهورية الوطنية إلشراف  اللَّجنةتخضع   )3(

  

 
  ـ : الوطنية على الوجه اآلتى  اللَّجنةتشكل   )1(  ـــــ 22

  رئيساً           وكيل وزارة العدل   )أ (    
  رئيساً مناوباً             نائب المحافظ   )ب(    
  عضواً       وكيل وزارة المالية واإلقتصاد الوطنى   )ج(    
  عضواً         وكيل وزارة التجارة الخارجية   )د(    
  عضواً           ارة الخارجية وكيل وز  )هـ(    
  عضواً       األمين العام للجهاز القومى لإلستثمار  )و(    
  عضواً       مدير اإلدارة العامة للمباحث الجنائية   )ز(    
  عضواً     ) اإلنتربول(مدير إدارة الشرطة الدولية واإلقليمية   )ح(    
    عضواً         مدير اإلدارة العامة لشرطة الجمارك  )ط(    
  عضواَ            دعي العام الم  ) ى(    
  عضواَ          مدير شرطة السياحة  )ك(    
  عضواً           األمين العام لديوان الضرائب  )ل(    
  عضواً            يرئيس دائرة األمن اإلقتصاد  )م (    
  عضواً           مدير عام المركز القومى للمعلومات   )ن(    
  عضواً             مدير سوق الخرطوم لألوراق المالية   )س(    
  عضواً             مدير عام هيئة الرقابة على التأمين   )ع(    
  مقرراً وعضواً           لوحدة ل العام مديرال  )ف(    
على توصية منها   ءالوطنية بنا اللَّجنةيجوز للوزير أضافة أى جهات أخرى لعضوية   )2(

 .  
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حـدد القـرار   على أن ي هاتكون للجنة الوطنية سكرتارية يتم تشكيلها بقرار من رئيس  ) 3(
  .أعمالهاتنظيم اختصاصاتها وإجراءات 
 

ة غسـل  الوطنية بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج لمكافح اللَّجنةتختص   )1(   ـــــ 23
ومـع عـدم اإلخـالل     وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتمويل اإلرهاب  األموال

   -: اآلتية والسلطات كون للجنة الوطنية اإلختصاصات تبعموم ما تقدم 
و تمويل االرهـاب   ستراتيجية وطنية لمكافحة غسل األموالإوضع و تطوير   )أ (

  ،  و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها
و تمويل االرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار  تقييم مخاطر غسل األموال   )ب(

  ، على المستوى الوطنى الشامل
يجاد آليات تتسم بالكفاءة للتعاون و التنسيق على المسـتوى الـوطني بـين    إ)    ج(

 األموالالسلطات المختصة لوضع و تطوير سياسات و أنشطة لمكافحة غسل 
  ، و تمويل االرهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفيذها

 قليمية بما فى ذلك معايير مجموعة العمل الماليلدولية واإلمتابعة التطورات ا)    د (
تفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة فى مجال مكافحة غسـل  واإل الدولية

  ، نتشار أسلحة الدمار الشاملإمويل رهاب وتاألموال و تمويل اإل
اسات العامة وأفضل الممارسـات  صياغة التوصيات حول وضع السي  )   هـ(

  ، ذات الصلة قوانينالتعديالت المناسبة للالقوانين و قتراحإ، و
و  األمـوال وضع برامج تأهيل وتدريب  العاملين فى مجال مكافحة غسـل    )   و(

نتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون والتنسيق مع إتمويل اإلرهاب و تمويل 
  ، الجهات ذات الصلة 

عـداد  إضع سياسات عامة ولو ة ،التنسيق مع السلطات المختصة ذات الصل  )ز( 
تمويـل  و رهـاب  وتمويـل اإل  األموالات فى مجال مكافحة غسل حصائياإل

  .انتشار أسلحة الدمار الشامل
والجهات األجنبية والمنظمـات الدوليـة   الوطنية األخرى  اللَّجانالتنسيق مع   )ح(

سـلحة  أنتشار إوتمويل اإلرهاب وتمويل  األموالذات الصلة بمكافحة غسل 
  الشامل ،  الدمار

  تعيين العاملين بالوحدة بناء على توصية المدير العام للوحدة ،  )ط(
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  ورفعها للوزير إلجازتها ،  هاوضع الموازنة العامة السنوية ل  )ى(
  ،وشروط خدمة العاملين بها  عتماد موازنة الوحدة التي تعدها الوحدةإ  )ك(
  تشكيل لجان لمساعدتها فى ممارسة إختصاصاتها ،  )ل(

  . أخرى تكون الزمة ألداء أعمالهاأو سلطات إختصاصات  أية  )م( 
أو ألى لرئيسها أو ألى عضو فيهـا   سلطاتهاأن تفوض أياً من الوطنية يجوز للجنة   )2(

  . أو للوحدة بالشروط التى تراها مناسبة شكلها لجنة ت
ارد قسـم الـو  ال هموأعضاؤها قبل تسلمهم مهام الوطنية  اللَّجنةيجب أن يؤدى رئيس   )3(

  . أمام الوزير بالجدول الملحق بهذا القانون
 

 
 

 
   ــــ: الموارد المالية اآلتية الوطنية جنة تكون للَّ  ـــــ 24

  ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،   )أ (  
  . الوزير  موارد مالية أخرى يوافق عليها يأ  )ب(  

  

 
تسيير أعمالها وتنفيذ إختصاصاتها وفقاً ألحكام هذا  يفالوطنية  اللَّجنةتستخدم موارد   ـــــ 25

  . القانون 
 

 ويجـب ، موازنة مستقلة تعد وفقاً لألسس المحاسـبية السـليمة   الوطنية جنة تكون للَّ  ـــــ 26
 أن ترفع تلك الموازنة لمجلس الوزراء بوساطة الوزير قبل نهاية كل سنة مالية بوقـت   يهاعل

  . كاف 
 

أن تحتفظ بحسابات صحيحة ومسـتوفاة ألعمالهـا   الوطنية  اللَّجنةيجب على   )1(  ـــــ 27
  وفقاً 

  . الدفاتر والسجالت المتعلقة بذلك بفظ تحتأن لألسس المحاسبية السليمة ، و
أموالها بالبنك المركزى فى حسابات جارية أو كودائع إستثمارية  الوطنية اللَّجنةتودع   )2(

  . على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى تحددها
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 يأو أى مراجع قانون يطة ديوان المراجعة القوماسبوية الوطن اللَّجنةتراجع حسابات   ـــــ 28
  .بعد نهاية كل سنة مالية ، آخر يوافق عليه المراجع العام تحت إشرافه 
 

 
، للوزير خالل ثالثة أشهر من إنتهـاء السـنة الماليـة    الوطنية  اللَّجنةترفع   )1(  ــــ 29

  البيانات 
   -:والتقارير اآلتية 

  بيان الحساب الختامى ،   )أ( 
  تقرير المراجع العام ،   )ب(
  .  هاتقرير يوضح سير عمل  )ج(

فـى إجتمـاع يرأسـه    ) 1(فى البند  المنصوص عليهاتتم مناقشة البيانات والتقارير   )2(
هـا  إلقراروذلك أو من يمثلها  الوطنية  اللَّجنةبحضور المراجع العام ورئيس زير الو

   .وإجازتها 
 

 
بنك المركزى من إعتمادات ال االمالية للوحدة مما يخصصه لهموارد تتكون ال  )1(ـ   ــ 30

.  
تستخدم الموارد المالية للوحدة لممارسة إختصاصاتها ومهامهـا الـواردة فـى هـذا       )2(

  .القانون 
بية السليمة وترفعها للجنـة الوطنيـة   تعد الوحدة موازنة مستقلة وفقاً لألسس المحاس  )3(

  .إلجازتها 
  .تراجع حسابات الوحدة بوساطة ديوان المراجعة القومى بعد نهاية كل سنة   مالية   )4(
تحتفظ الوحدة بحسابات صحيحة ومستوفاة لجميع أعمالها مع حفظ الدفاتر والسجالت   )5(

  .المتعلقة بذلك 
ى أو أى مصـرف آخـر يوافـق عليـه البنـك      تودع الوحدة أموالها بالبنك المركز  )6(

  .المركزى 
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يجب على كل شخص عند دخوله أو مغادرته الـبالد اإلفصـاح لسـلطات      )1(ــ   ــ 31

لحاملها أو يشرع في  الجمارك عما بحوزته من عمالت أو أدوات مالية قابلة للتداول
  .  وتحدد اللوائح المبالغ الالزمة لإلفصاحلحدود نقلها مادياً عبر ا

أن تطلب معلومات إضـافية مـن   فى حالة اإلفصاح الكاذب يجوز لسلطات الجمارك   )2(
عن مصدر العمالت واألدوات المالية القابلة للتـداول  ) 1(المذكور فى البند الشخص 

  . لحاملها أو الغرض من إستخدامها 
نسخة طبـق األصـل مـن نمـوذج     وحالة المعلومات إيجب على سلطات الجمارك   )3(

  .  اإلفصاح للوحدة
عنـد  يجب على سلطات الجمارك حفظ البيانات والمعلومات التي تحصـلت عليهـا     ) 4(

  .) 2(و) 1(البندين  أحكامبموجب ممارسة سلطاتها 
 

 
لجمارك حجز بعض أو كل مبلغ العملة أو األدوات الماليـة  يجوز لسلطات ا  )1(   ــــ 32

  ـ : القابلة للتداول لحاملها فى الحاالت اآلتية 
رهـاب  اإلتمويل بأو  األموالغسل بعند اإلشتباه بأنها متحصالت  أو متعلقة   )أ (

  ،  بأى منهما ستخدامها للقيام إأو سوف يتم بأى منهما أو لها صلة 
  .  الكاذبفصاح فى حالة اإل  )ب(

االت المنصوص عليها فى حالة المعلومات المتعلقة بالحإيجب على سلطات الجمارك   )2(
خـالل مـدة   والتقرير بشأنها للوحدة فوراً لتحليلها ) 1(من البند ) ب(و )أ (الفقرتين 

  .سبوع أ
  

 
وفقـاً  جنبية النظيرة تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولى مع الجهات األ  )1(ـ   ـــ 33

للتشريعات الوطنية واإلتفاقيات الثنائية والمتعددة األطـراف التـى صـادق عليهـا     
   ـــــ: السودان ، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هى 

 األمـوال نابات القضائية في جـرائم غسـل   طلبات المساعدات القانونية واإل  )أ( 
  ،اإلرهاب  والجرائم األصلية وجرائم تمويل
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وتمويـل   األمـوال طلبات تسليم المتهمين والمحكومين  في جـرائم غسـل     )ب(
  ، اإلرهاب

  .واألدوات وتنفيذ أحكام المصادرة  األموالطلبات تتبع وتحديد وحجز    )ج(
لتنظيم اإلجراءات المتعلقـة بطلبـات    الالَّزمةيصدر وزير العدل القواعد اإلجرائية   )2(

  ) .1(ورة فى البند التعاون الدولى المذك
 

 
لتنفيذ قرارات مجلس األمن التـابع لألمـم    الالَّزمةيصدر مجلس الوزراء القرارات   ـــ 34

المتعلقة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب وتمويل إنتشـار أسـلحة   ، المتحدة عمالً بالفصل السابع 
. الدمار الشامل  

 

 
 

 
ن لديه ما يحملـه  وكيأو  يعلمكل شخص ،   األمواليعد مرتكباً جريمة غسل   )1(   ــــ 35

   -:  يأى من اآلتيقوم متعمداً بوأموال هي متحصالت ،  يعتقاد بأن أعلى اإل
تحويلها أو نقلها أو إستبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع   )أ (

ـ  أو ب  يغرض مساعدة أى شخص يشترك فى إرتكاب الجريمة األصـلية الت
  أو المتحصالت، من اإلفالت من المساءلة القانونية ،  األموالنتجت عنها 

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لألموال أو المتحصـالت أو مصـدرها أو     )ب(
  علقة بها ، مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المت

  . أو حيازتها أو إستخدامها  األموالإكتساب   )ج(
  .  األموالدون معاقبته عن جريمة غسل   ال تحول معاقبة مرتكب الجريمة األصلية  )2(
  . متحصالت   يه األمواليمة األصلية إلثبات أن ال يشترط إدانة مرتكب الجر  )3(

 

 
يقوم عمداً أو يشـرع  بأيـة    شخصجريمة تمويل اإلرهاب كل  يعد مرتكباً  )1(   ــــ 36

وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ، بتقديم أموال من مصدر مشروع أو غيـر  
مشروع  أو جمعها بنية إستخدامها أو مع علمه بإنها سوف تستخدم كليـاً أو جزئيـاً   

  .  يبطة منظمة إرهابية أو شخص إرهاا،  أو بوس يإلرتكاب عمل إرهاب
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جريمة تمويل إرهاب حتى ولو لـم يقـع   ) 1(ال الواردة فى البند عفتعتبر أى من األ  )2(
تـرتبط  لم فعلياً لتنفيذه أو محاولة القيام به، أو  األموالأو لم تستخدم  يالعمل اإلرهاب

رهابي أو محاولـة  ، أياً كان البلد الذى وقع فيه العمل اإل معين يبعمل إرهاب األموال
  .   إرتكابه 

 

 
كل من يشرع فى أو يتفق جنائياً أو يشارك أو يحـرض أو يعـاون علـى      )1(   ــــ 37

ة للفاعل يعاقب بذات العقوبة المقرر 35 ةالمنصوص عليها فى الماد ةميالجرإرتكاب 
  .  ياألصل

و يحرض أو يعـاون علـى أو يـنظم    كل من يشرع فى أو يتفق جنائياً أو يشارك أ  )2(
، يعاقب بـذات   36آخرين أو يوجههم إلرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

  . يالعقوبة المقررة للفاعل األصل
  

  

 
دون المساس بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخـر ، يعاقـب     )1(   ــــ 38

ـ  أ بموجـب اإلدانـة   عنـد كل شخص  علـى الوجـه    36أو   35 تينادحكـام الم
    ـــــ:اآلتى

تقل عن خمس سنوات وال تجـاوز   بالسجن لمدة اليعاقب  يالشخص الطبيع  )أ (
ال تجاوز ضعف قيمة المـال أو المتحصـالت    يالغرامة التبسنوات و عشر

  محل الجريمة ،
 جنيـه  وال  50,000تقـل عـن  بالغرامة التى ال يعاقب  يالشخص اإلعتبار  )ب(

موضـوع  ضعف قيمة المـال أو المتحصـالت   جنيه أو  500,000تجاوز 
، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشـخص  ر أكث الجريمة أيهما

تغيير إدارته، و فـى حالـة   بوقف نشاطه كلياً أو جزئياً ، أو بأو  ياإلعتبار
  تكرار إرتكاب الجريمة يجب الغاء تسجيله،   

ى الذى إرتكب الجريمة بإسم أو لمصـلحة الشـخص   يعاقب الشخص الطبيع  )ج(
  ) . أ (بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة  ياإلعتبار

يعاقب كل مـن رؤسـاء وأعضـاء مجـالس إدارة     ) 3(دون المساس بأحكام البند   )2(
، المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنهـا   رغيالمؤسسات المؤسسات المالية و
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فى حالة مخالفتهم بسوء قصد أو بإهمال فاحش ، ألى من األحكـام   ، هاأو العاملين ب
 تجـاوز سـنتين أو  أشهر وال ستة بالسجن لمدة ال تقل عن الواردة فى الفصل الثالث 

و بالعقوبتين جنيه أ50,000      جنيه  وال تجاوز 5,000ال تقل عن التى غرامة الب
  . رامةالغ  وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف  ،  معاً

غيـر  المؤسسـات  يعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية و  ) 3(
  ، فـى حالـة مخـالفتهم    المالية أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو العاملين بها

، ) ب( 14أو المـادة   9المادة  وأ )ج(6حكام  المادة ألفاحش همال بإبسوء قصد او 
ال تقـل  التى غرامة الب سنوات أو ثالثتجاوز أشهر وال  ستة مدة ال تقل عنلبالسجن 

وفـى حالـة    و بالعقوبتين معـاً،  أجنيه  100,000تجاوز جنيه  وال  10,000عن 
  .تكرار المخالفة تضاعف الغرامة 

موضـوع  مبلـغ  البغرامة تساوى ضعف  31يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة   )4( 
  . اإلفصاح 

 سـتة ال تقل عـن   لمدة بالسجن 19لف عن قصد أحكام المادة يعاقب كل شخص يخا  )5(
تجاوز جنيه وال  10,000 الغرامة التى ال تقل عنبسنوات و ثالثأشهر وال تتجاوز 

  .جنيه  100,000
 

 
مع عدم اإلخالل بحقوق أى طرف ثالث حسن النية ، يجوز للمحكمـة فـى     )1(   ــــ 39

   -:ى هذا القانون أن تأمر بمصادرة جرائم المنصوص عليها فحالة اإلدانة بإحدى ال
  ، وتمويل اإلرهاب األموالموضوع جريمة غسل  األموال  )أ (
المختلطة بها أو المتأتية منها أو المسـتبدلة   األموالذلك ي المتحصالت  بما ف  ) ب(

  بها ،
  متحصالت ، الالدخل والمنافع األخرى المتأتية من   )ج(
  .  تاألدوا  )د (

أو المتحصـالت   األمـوال مـن   يكمة ، فى حالة تعذر الوصول إلـى أ يجوز للمح  )2(
أو إذا لم تعد متاحة ألغراض المصادرة ، أن تحكم بمصادرة ) 1(المذكورة فى البند 
  . أو المتحصالت  األموالما يعادل قيمة تلك 

أو  تـه حبها حسن نيهذه المادة ، إذا إثبت صا يالمذكورة ف األموالال يجوز مصادرة   )3(
أنه قد إمتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسـب  
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مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى ، وأنه كان يجهـل مصـدرها غيـر    
  . المشروع 

ة المصادر األمواللدى مكتب المدعي العام إلدارة تنشأ وحدة مختصة    )4(
على أن يتم تخصيص نسبة ال تقل عن ) 1(ام البند حكأ بـــــــــبموج
وتمويل  األموالألغراض تطوير نظام مكافحة غسل  األموالهذه من مجموع  40%

  .السودان  اإلرهاب في
 

ال تسقط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة المنصوص عليها في    ـــــ 40
  . 1991لسنة  لجنائيةجراءات امن قانون اإل 38المادة 

 

 
دون المساس بسلطات جهات الرقابة واالشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها   ـــــ 41

في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، ، يجوز لجهات الرقابة واإلشراف فـى حالـة   
لية أو أى من أعضـاء  غير الماالمؤسسات ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو 

مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية أو مدرائها لألحكام المنصوص عليها 
القرارات الوزارية أو المنشورات أو التعليمات  الصادرة بموجبه أو اللَّوائحفى هذا القانون أو 

   -:تية آلأن تفرض أي من الجزاءات ا، 
  فة ، بالمخال مكتوبإنذار   )أ (  
  أمر يتضمن اإللتزام بإجراءات محددة ،   )ب(  
  أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية،   )ج(
جاوز يال ، غير المالية المخالفة المؤسسة على المؤسسة المالية أو  ىفرض جزاء مال  )د(

  خمسمائة ألف جنيه عن كل مخالفة ، 
   ،خالفة من العمل فى القطاع ذى الصلة لفترة محددة منع مرتكب الم  )هـ(
أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشـرافية أو   وأتقييد صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة   )و(

  مدرائها أو المالك المسيطرين ، بما فى ذلك تعيين مراقب مؤقت ، 
أو اإلشـرافية   أعضاء اإلدارة التنفيذية وأعزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس اإلدارة   )ز(

  أو مدرائها ، 
  إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها ،   )ح(
  إيقاف الترخيص ،   )ط(
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  سحب الترخيص  )ى(
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  سحب الترخيص   )ى(
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233 
 

 عضو ............ ( ، ) رئيس............ (  أنا(يواجبـات ي أن أود أقســم باهللا العظيم 
من معلومات أو مستندات وأال أفشـيها إال   يأحافظ على سرية كل ما يتصل بعمل بأمانة وتجرد ، وأن

للسلطات المختصة توفيقاً بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعامالت األشـخاص وبـين   
  .وتمويل اإلرهاب األموالالشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل 

  
 

  
 


