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یقصد بها األدوات النقدیة فى صورة وثیقة لحاملها" األدوات المالیة القابلة 
وتشمل الشیكات السیاحیة واألدوات القابلة للتداول    للتداول لحاملها " 

والشیكات والسندات اإلذنیة وأوامر الدفع التى تكون صادرة 
أو لحاملها أو مظهرة له بدون قیود أو صادرة لمستفید وهمى ، 

م ، واألدوات غیر فى شكل ینتقل الحق فیها عند التسلی
تشمل الشیكات والسندات اإلذنیة وأوامر الدفع المكتملة التى 

الموقعة دون ذكر إسم المستفید ،
-:يشخص طبیعيیقصد به أ"ي" اإلرهاب

یرتكــب أو یحــاول إرتكــاب أعمــال إرهابیــة بأیــة وســیلة )أ(
ة وبشــكل غیــر مشــروع كانــت ، مباشــرة أو غیــر مباشــر 

وبإرادته ، أو
أویساهم كشریك فى أعمال إرهابیة ،)ب(
ینظم أو یأمر أشخاصًا آخرین بإرتكاب أعمال إرهابیة )ج(

، أو
مــن قبــل مجموعــة إرتكــاب أعمــال إرهابیــةفــي ســاهم ی)د(

أو مـع العلـم يرهـاباإلعمل ال، بهدف توسیع أشخاص
بي ،بنیة المجموعة في إرتكاب عمل إرها

أو   یقصد بهم األشخاص الذین أوكلت الیهم"األشخاص ذوى النفوذ"         
ـــ:سبق أن أوكلت إلیهم 

مهام عامة بارزه محلیًا أو فى دولة أجنبیة كرؤساء ( أ)
الدول أو الحكومات و السیاسیین رفیعى المستوى 

المستوى و المسئولین يیین رفیعوالمسئولین الحكوم
و كبار رفیعي المستوىالقضائیین و العسكریین

الموظفین التنفیذیین فى الشركات المملوكة للدولة 
ة ،االحزاب السیاسیة الهاميومسئول

هم أعضاء اإلدارة مهام بارزة من قبل منظمة دولیة و (ب)
مجلس اإلدارة عضاءأالعلیا أى المدیرین و نوابهم و 

،تعادلهايأو المناصب الت
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ـــــواع "األموال"  یقصـــــد بهـــــا األصـــــول المالیـــــة وغیـــــر المالیـــــة ، وكافـــــة أن
الممتلكـــات ، ســــواء كانـــت مادیــــة أو غیـــر مادیــــة ، منقولــــة أو 
غیــــر منقولــــة ، أیــــًا كانــــت كیفیــــة الحصــــول علیهــــا ، والوثــــائق 

و والمستندات القانونیة أیـًا كـان شـكلها ، بمـا فیهـا اإللكترونـى أ
الرقمـــى التـــى تثبـــت حقـــًا أو منفعـــة فـــى هـــذه األصـــول وتشـــمل 
اإلئتمانات المصرفیة والشـیكات السـیاحیة والشـیكات المصـرفیة 
وأوامــر الــدفع واألســهم واألوراق المالیــة والســندات والكمبیــاالت 
ــــات اإلعتمــــاد ، وأى فوائــــد أو أربــــاح أو دخــــول أخــــرى  وخطاب

،أو األصول األخرىاألموالناتجة عن هذه 
یقصد به بنك السودان المركزى ، " البنك المركزى "

یقصـــد بـــه البنـــك الـــذي لـــیس لـــه وجـــود مـــادي فـــي الدولـــة التـــي "البنك الصوري"
تأســـس فیهـــا وحصـــل علـــى تـــرخیص منهـــا والـــذي ال یتبـــع ألي 

ـــة خاضـــعة للتنظـــیم  موحـــدة المصـــرفیة الالرقابـــة و مجموعـــة مالی
،فعالةالو 

واألدوات وحظر نقلها  أو األموالمؤقتًا على یقصد به التحفظ" التجمید "
صـادر أمـرتحویلها أو التصـرف فیهـا أو تحریكهـا إسـتنادًا إلـى 

مــن المــدعى العــام أو قــرار قضــائى ، أو مــن الوحــدة مــع جــواز 
قبـل كانـت تـدیرهاترك ادارتهـا للمؤسسـة المالیـة أو الجهـة التـي

،صدور قرار التجمید
صد به أى معاملة مالیة تجرى نیابة عن المنشـئ مـن خـالل یق"ي" التحویل اإللكترون

مؤسســة مالیــة بوســائل إلكترونیــة بهــدف إتاحــة مبلــغ مــن المــال 
لشــخص مســتفید فــى مؤسســة مالیــة أخــرى دون إعتبــار لمــا إذا 

كان المنشئ والمستفید هما نفس الشخص ،
ارى فـى یقصد بها كل فعل یشكل جریمة بموجـب أى قـانون سـ" الجریمة األصلیة "

جریمة السودان وأى فعل یرتكب خارج السودان إذا كان یشكل 
ــد الــذى  رتكــب فیــه ویشــكل جریمــة أیضــًا فــى أوفقــًا لقــوانین البل

السودان ، 
-یقصد بها :" جهات الرقابة واإلشراف "
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البنك المركزى ، أ)(
سوق الخرطوم لألوراق المالیة ، (ب)
التأمین ، الهیئة العامة للرقابة على(ج)
أى جهة أخرى یصدر الوزیر قرارًا بإختصاصها كجهة (د)

مـن أنشـطة المؤسسـات المالیـة يٕاشراف علـى أو رقابة 
،أو المؤسسات غیر المالیة 

واألدوات مؤقتًا  بناًء علـى قـرار األموالیقصد به التحفظ علي " الحجز "
،الجمــاركســلطات قــرار قضــائى أو أوتصــدره النیابــة العامــة 

،وتتولى ادارتها السلطة التي  أصدرت قرار الحجز
اریــــةیقصــــد بهــــا ســــلطات تنفیــــذ القــــانون وكافــــة الســــلطات اإلد" السلطة المختصة "

والجـــرائم األصـــلیة المرتبطـــة األمـــوالالمرتبطـــة بمكافحـــة غســـل 
وتمویـل اإلرهـاب ، والنیابـة العامـة واألمـن الـوطني والوحـدة بها 

،وجهات الرقابة واإلشراف
،أو كیان قانوني، يیقصد به أى شخص طبیعى أو إعتبار " شخص "

المؤسسـةیقصد بها العالقة التي تنشأ بین المؤسسة المالیة أو" عالقة العمل "
غیر المالیة وعمیلها والتي تتصل باألنشـطة أو الخـدمات التـي 
تقدمها له متى توقعت المؤسسـة المعنیـة أن تمتـد العالقـة لفتـرة 

من ،من الز 
-یقصد به أى من األعمال اآلتیة :" العمل اإلرهابى "

العمل الـذى یشـكل جریمـة فـى نطـاق وحسـب التعریـف أ)(
الـــــــــــــوارد فـــــــــــــى أى مـــــــــــــن المعاهـــــــــــــدات واإلتفاقیـــــــــــــات 
والبروتوكــوالت المتعلقــة باإلرهــاب التــى یصــادق علیهــا 

السودان ،
يعمــل یــتم بهــدف التســبب فــى مــوت شــخص مــدنيأ(ب)

خـــــــر ، أو إصـــــــابته بجـــــــروح بدنیــــــــة أو أى شـــــــخص آ
جســیمة، عنــدما یكــون هــذا الشــخص غیــر مشــترك فــى 
أعمال عدائیة فى حالة نشوب نزاع مسلح ، أو عندما 
یكون غرض هذا العمل ، بحكم طبیعتـه أو فـى سـیاقه 
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، موجهـــــــًا لترویـــــــع الســـــــكان ، أو إلرغـــــــام حكومـــــــة أو 
منظمــة دولیــة علــى القیــام بــأى عمــل أو اإلمتنــاع عــن 

، به القیام
ـــًا بموجـــب أحكـــامأى عمـــل (ج) ـــانون یعتبـــر عمـــًال إرهابی ق

، 2001مكافحة اإلرهاب لسنة 
مــع إحــدى ، یقصــد بــه كــل شــخص یقــوم أو یشــرع فــى القیــام " العمیل "

بـــــأى مـــــن ،ةغیـــــر المالیـــــالمؤسســـــات المؤسســــات المالیـــــة أو 
-األعمال اآلتیة :

فـتح مـل أو ترتیب أو فتح أو تنفیذ معاملة أو عالقـة ع( أ)
حساب له ،

فــى التوقیــع علــى معاملــة أو عالقــة عمــل أوةالمشــارك(ب)
حساب ،

أو حقـوق أو إلتزامـات لـهل حسـابیحو تص أو یخصت(ج)
بموجب معاملة ما ،

ح لـــه بـــإجراء معاملـــة أو الســـیطرة علـــى عالقـــة یصـــر الت( د)
،عمل أو حساب 

عالقــــة عمـــل مســــتمرة مــــع یقصـــد بــــه العمیـــل الــــذى ال تربطـــه " العمیل العابر "
غیر المالیة ،المؤسسة المؤسسة المالیة أو 

یقصد به إعطاء معلومات خاطئة عن قیمة العملـة أو األدوات " اإلفصاح الكاذب "
القابلة للتداول لحاملهـا التـى یجـرى نقلهـا مادیـًا عبـر الحـدود أو 
إعطــاء معلومــات خاطئــة أخــرى ذات صــلة تكــون مطلوبــة فــى 

ي طریقــة أخــرى مــن جانــب ســلطات الجمــارك، اإلفصــاح أو بــأ
،فصاح كما هو مطلوبإلویشمل ذلك عدم تقدیم ا

طـرفین أو أكثـریقصد بـه العالقـة التـي تنشـأ بموجـب عقـد بـین "الكیان القانوني"
، كالصــــــنادیق عتباریــــــةإشخصــــــیة وءبمــــــا ال ینــــــتج عنــــــه نشــــــ

مانیة ، ستئاإل
، 21وطنیة المنشأة بموجب أحكام المادة الاللَّجنةیقصد بها الوطنیة "اللَّجنة" 
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الشـركات التابعــة شـركة أم و مجموعـة تتــألف مـن یقصـد بهـا أي "المجموعة المالیة"
هأو أي شـــــخص اعتبـــــاري یمـــــارس الســـــیطرة علـــــى فروعـــــلهـــــا 

،لهالتابعة والشركات 
الناتجــــة أو العائــــدة أو المتحصــــل علیهــــا األمــــوالیقصــــد بهــــا " المتحصالت "

بشـكل غیـر مباشـر مـن إرتكـاب الجریمـة األصـلیة ، مباشـرة أو 
وتشـــمل العائـــدات أو الفوائـــد أو المكاســـب أو األربـــاح األخـــرى 

، ســواء ظلــت كمـا هــى أو تــم تحویلهــا األمـوالن تلــك مــالناتجـة 
كلیًا أو جزئیًا إلى أموال أخرى ، 

یقصد به محافظ البنك المركزى ، " المحافظ "
العام لجمهوریة السودان ، يمدعیقصد به الالعام "ي" المدع

، الــذي یمتلــك أو یمــارس ســیطرة يیقصــد بــه الشــخص الطبیعــ" المستفید الحقیقي " 
ـــر مباشـــرة ویشـــمل  ـــل بصـــورة مباشـــرة أو غی نهائیـــة علـــى العمی
الشــــخص الطبیعــــي الــــذي تجــــرى المعاملــــة نیابــــة عنــــه وكــــذلك 
الشــــخص الطبیعــــي الــــذي یمــــارس ســــیطرة فعلیــــة نهائیــــة علــــى 

،اعتباریة أو كیان قانونيشخصیة
واألدوات بــــأمر مــــن المحكمــــة األمــــوالیقصــــد بهــــا نــــزع ملكیــــة " المصادرة "

، المختصة وأیلولة ملكیتها للدولة
یقصد بها أى مجموعة من اإلرهابیین : ـ" المنظمة اإلرهابیة "

ترتكــب أو تحــاول إرتكــاب أعمــال إرهابیــة بــأى وســیلة أ)(
مباشــرة وبشــكل غیــر مشــروع كانــت ، مباشــرة أو غیــر

وبإرادتها ،
تساهم كشریك فى أعمال إرهابیة .(ب)
تنظم أو تأمر أشخاصًا آخرین بإرتكاب أعمال إرهابیة (ج)

،
تشارك عمدًا فى قیام مجموعة من األشخاص یعملـون د)(

بقصــد مشــترك إلرتكــاب أعمــال إرهابیــة بهــدف توســیع 
ــــة الم ــــم بنی ــــائى، أو مــــع العل ــــى النشــــاط الجن جموعــــة ف

،إرتكاب عمل إرهابى
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أى منظمة تعتبر منظمة إرهابیة بموجب أحكـام قـانون (ه)
،2001لسنة مكافحة اإلرهاب 

تجاریـــًا وعلـــى نحـــو منـــتظم ونمارســـیأى أشـــخاص بهـــا یقصـــد " المؤسسات المالیة "
اآلتیـة : مـن األنشـطة والعملیـات یاً ألصالح العمالء ولحسابهم 

ـ
وغیرها من األموال المتوجب    قبول الودائع ( أ)

، دفعها لطرف ثالث
منح التمویل بجمیع أنواعه ، (ب)
البیع اإلیجارى ، (ج)
،أو قیمتها األموالتحویل ( د)
إصــدار أدوات الـــدفع بكافــة أنواعهـــا بمــا فیهـــا بطاقـــات (هـ)

الــــــدفع واإلئتمــــــان والشــــــیكات الشخصــــــیة والمصـــــــرفیة 
، والنقود اإللكترونیةوالشیكات السیاحیة

الضمانات والتعهدات المالیة ، ( و)
التعامـــل فـــى أدوات الســـوق النقـــدى وســـوق رأس المـــال ( ز)

بیعًا وشراء بما فى ذلك التعامل فى العمـالت األجنبیـة 
وفى أسواق الصرف اآلنیة واآلجلة ، 

وتقــدیم الخــدمات المالیــةالمشــاركة فــى إصــدار األوراق(ح)
ت الصلة بهذا اإلصدار ، المالیة ذا

إدارة المحافظ اإلستثماریة وخدمات أمناء اإلستثمار ، (ط)
األوراق المالیة النقد أو حفظ إدارة وحفظ (ى)

،بالنیابة عن الغیر
التكافــل أو التــأمین علــى الحیــاة وأى منتجــات تأمینیــة (ك)

،يأخرى ذات عنصر إستثمار 
مالت ،والعاألموالإستبدال (ل)
أى نشـــاط تمارســـه أى مؤسســـة أخـــرى یصـــدر الـــوزیر ( م)

قـــرارًا بخضـــوعها لتنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــانون كمؤسســـة 
،مالیة 
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مــــــن األنشــــــطةيیقصــــــد بهــــــا األشــــــخاص الــــــذین یمارســــــون أ" المؤسسات غیر المالیة "
-اآلتیة:

بــــرام صــــفقات لحســــاب العمیــــل إتجــــارة العقــــارات عنــــد ( أ)
،عقاراتتتعلق بشراء وبیع ال

ـــــرام اي (ب) ـــــد اب ــــــة عن تجـــــارة المعـــــادن أو األحجـــــار الثمین
عملیـات نقدیـة تجـاوز قیمتهـا الحـد الـذي یحـدده الــوزیر 

،منه بموجب قرار
عـــــداد أو تنفیـــــذ أو إنشـــــاط المحامـــــاة والمحاســـــبة عنـــــد (ج)

جــراء معــامالت لصــالح عمــالء فیمــا یتعلــق بــأي مــن إ
-:األنشطة اآلتیة

،راء العقارات أو بیعهاش)أوالً (
موال العمیل بما فیها أوراقه أإدارة )ثانیاً (

المالیة وحساباته المصرفیة واألصول 
، األخرى 

عتباریةإشخصیات دارةإإنشاء أو تشغیل أو ًا)ثالث(
كتتابات ذات إلتنظیم اأو ة ـــأو كیانات قانونی

،الصلة 
.عتباریةإلوبیع الشخصیات اشراء ًا)رابع(

واألنشطة الملحقة وٕادارتها خدمات تأسیس الشركات د)(
،اــبه

ًا نشــاط تمارســه أي مؤسســة أخــرى یصــدر الــوزیر قــرار أي(هـ)
،أحكام هذا القانون بخضوعها لتنفیذ

خروجــًا لعمـــالت أو أدوات وأیقصــد بــه أى نقــل مــادى دخــوًال " النقل المادى عبر الحدود "
أى مــنقابلــة للتــداول لحاملهــا مــن بلــد إلــى بلــد آخــر ، ویشــمل

-طرق النقل اآلتیة :
أمتعتــه يأو فــيبواســطة شــخص طبیعــيالنقــل المــادأ)(

المصاحبة له أو سیارته ،
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شـــحن العمـــالت مـــن خـــالل حمولـــة منقولـــة معبـــأة فـــى (ب)
حاویات ، 

إســـتخدام البریـــد لنقـــل عمـــالت أو أدوات قابلـــة للتـــداول(ج)
،يأو إعتبار يلحاملها بواسطة شخص طبیع

یقصـــد بهـــا وحـــدة المعلومـــات المالیـــة المنشـــأة بموجـــب أحكـــام " الوحدة "
،12المادة 

،یقصد به وزیر المالیة واإلقتصاد الوطنى  " الوزیر "

الفصل الثانى
الرقابة واإلشراف

وسلطاتھاجھات الرقابة واإلشرافاتإختصاص
غیر المالیـة المؤسسات بالرقابة على أنشطة المؤسسات المالیة والرقابة واإلشرافتختص جهات ـــــ4

ــــع فــــى نطــــاق إختصاصــــها  لضــــمان إمتثالهــــا لألحكــــام واإلشــــراف علیهــــا التابعــــة لهــــا أو التــــى تق
مـــع عـــدم و ، الجهـــات تلـــكالمنصـــوص علیهـــا فـــى هـــذا القـــانون ، طبقـــًا للقـــانون المـــنظم لكـــل مـــن 

-تكون لها اإلختصاصات والسلطات اآلتیة : اإلخالل بعموم ما تقدم
المؤسســات ووسـائل ومعـاییر متابعـة إلتـزام المؤسسـات المالیـة و التفتـیشتطـویر إجـراءات )أ(

وتمویل اإلرهاب وفقًا ألحكام هذا القانون ،األموالغیر المالیة بمتطلبات مكافحة غسل 
المالیـة التـى تخضـع إلشـرافها أو غیـرالمؤسسـات التحقق من وفاء المؤسسات المالیة و)ب(

رقابتهـا باإللتزامــات المقـررة بموجــب هـذا القــانون ولهـا أن تســتخدم كافـة ســلطاتها الرقابیــة 
أو اإلشرافیة فى سبیل ذلك ، وتلتزم بإخطار الوحدة إذا تبین لها أثناء القیام بمسـؤولیاتها 

إلرهـــاب أو جـــرائم أو تمویـــل ااألمـــوالبعـــض الحقـــائق التـــى قـــد تكـــون ذات صـــلة بغســـل 
أصلیة ،

المعنیـــةاألجنبیـــة النظیـــرة المختصـــة والجهـــاتالجهـــاتالتعـــاون وتبـــادل المعلومـــات مـــع )ج(
، وتمویل اإلرهاب األموالبمكافحة غسل 

الصـــادرة بموجـــب اللَّـــوائحو 41المـــادة يى مـــن الجـــزاءات المنصـــوص علیهـــا فـــأتوقیـــع )د(
غیــــر المالیــــة المؤسســــات وأسســــات المالیــــة أحكــــام هــــذا القــــانون فــــى حالــــة إخــــالل المؤ 

،هذا القانون الواردة فىبإلتزاماتها 
أحكـــام هـــذا القـــانون كـــل فـــى نطـــاق إختصاصـــها بالنســـبة لتنفیـــذالالَّزمـــةاللَّـــوائحإصـــدار (هـ)

،غیر المالیة الخاضعة لرقابتها وٕاشرافها المؤسسات للمؤسسات المالیة و 
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وتمویل األموالرى ممنوحة لها فى مجال مكافحة غسل إختصاصات أو سلطات أخأي)و( 
اإلرهاب بموجب أحكام هذا القـانون أو بموجـب اإلتفاقیـات الدولیـة واإلقلیمیـة التـى یكـون 

السودان طرفًا فیها .
الفصل الثالث

غیر المالیةالمؤسســـات والمؤسسات المالیة
تدابیر العنایة الواجبة

-:ة الواجبةــغیر المالیة إتخاذ تدابیر العنایالمؤسسات ات المالیة و یجب على المؤسسـ     ــــ5
-الحاالت اآلتیة :يفى التعرف على هویة العمالء فأ)(

عند بدء عالقة عمل مع عمیل ، أوًال)(
عنـــد القیـــام بعملیـــة لصـــالح عمیـــل عـــابر تزیـــد قیمتهـــا عـــن الحـــد الـــذى تحـــدده (ثانیًا)

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

7ا المـادة ـلكترونیة فى األحوال التى تشملهـاإلتحویالت عملیات العند القیام ب(ثالثًا)

 ،
عند وجود شكوك حول صحة أو دقة بیانات التعرف المسجلة سابقًا ، (رابعًا)

. إرهاب عند وجود شبهة غسل أموال أو تمویل(خامسًا)
-اآلتى :وجه على اللكل العمالء(ب)

منهـــــــــا بإســـــــــتخدام الوثـــــــــائق األصـــــــــلیة تحدیـــــــــد هویـــــــــة العمیـــــــــل والتحقـــــــــقأوًال)(
والبیانات أو المعلومات المستقلة والموثوقـة وتحدیـد هویـة المسـتفید الحقیقـي 

واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها ، 
أى شخص یعمل لحساب العمیل والتحقـق منهـا الحصول على إثبات هویة(ثانیًا)

، بما فى ذلك األدلة على أن هـذا الشـخص لدیـه صـالحیة سـلیمة تجیـز لـه 
، العمل بهذه الصفة 

فهم الغرض المنشود من عالقة العمل وطابعها المقصود والحصـول حسـب (ثالثًا)
اإلقتضاء على معلومات عنها ، 

لدى العمیل ، فهم هیكل الملكیة والسیطرة(رابعًا)
متابعة عالقة العمل على أسـاس مسـتمر وٕاجـراء فحـص للمعـامالت المنفـذة )(خامساً 

ضمانًا لتوافقهـا مـع مـا تعرفـه المؤسسـة عـن العمیـل وأنشـطة أعمالـه وهیكـل 
،المخاطر فى التعامل معه ، ومصدر أمواله عند اإلقتضاء 
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مسـتمرة ، وال سـیما بالنسـبة تحدیث المعلومات والبیانات والمستندات بصـفة(سادسًا)
للعمالء من ذوى المخاطر المرتفعة ، 

زم من تدابیر العنایـة تصنیف عمالئها حسب المخاطر وٕاتخاذ المستوى الالَّ سابعًا)(
. الواجبة بناء على ذلك

غیر المالیةالمؤسسات إلتزامات المؤسسات المالیة و
-الیة اإللتزام باآلتى :یجب على المؤسسات المالیة وغیر الم)1(ــــ6

، بمــا وتمویــل اإلرهــاباألمــوالغســل مجــاليفــلهــاةضــرّ عتقیــیم المخــاطر المأ)(
فى ذلك مخاطر المنتجات المستحدثة والتكنولوجیا ، 

توفیر جمیع سجالت ومعلومات العمالء والعملیات فى وقت مناسـب للسـلطات (ب)
المختصة ، 

شـتباه بـأن أي تشتبه أو یكون لدیها أسباب معقولة لإلعندما إخطار الوحدة فورًا (ج)
أو األمـــوالبغســـل تتعلـــقمعـــامالت أو شـــروع فیهـــا أو متحصـــالت يأمـــوال هـــ

،بتمویل اإلرهاب
وضــع الــنظم الداخلیــة علــى أن تتضـــمن السیاســات الداخلیــة واإلجــراءات ونظـــم )(د

بط والمعــاییر والقواعــد وفقــًا للضــواوالتــدقیقالمراقبــة واإللتــزام والتعیــین والتــدریب
التــى تضــعها الجهــات المختصــة بمــا یتفــق مــع نشــاط كــل منهــا ودرجــة مخــاطر 

وتمویل اإلرهاب ، األموالغسل 
وضـمان إتاحـة هـذه المتعلقـة بـالعمالء والعملیـاتاإلحتفاظ بالسـجالت والبیانـات)هـ(

يت هوالسجالبالسرعة المناسبةالسجالت والمعلومات إلى السلطات المختصة
:-

إتخــاذ تــدابیرالســجالت والبیانــات التــى یــتم الحصــول علیهــا مــن خــالل (أوًال)
ـــة الواجبـــة  ـــائق الدالـــة علـــى هویـــات يبمـــا فـــ،لعمـــالء لالعنای ذلـــك الوث
المستفیدین ، والملفات المحاسبیة ، ومراسالت العمـل العمالء والمالك 

أو تـــاریخ ، لمـــدة خمـــس ســـنوات علـــى األقـــل بعـــد إنتهـــاء عالقـــة العمـــل 
تنفیذ المعاملة العارضة ، أیهما أطول ، 

الســـــجالت والبیانـــــات المتعلقـــــة بالمعـــــامالت المحلیـــــة والدولیـــــة ، ســـــواء (ثانیًا)
المنفــــذة بالفعــــل أو التــــى كانــــت هنــــاك محاولــــة لتنفیــــذها ، لمــــدة خمــــس 

أن ویجـب،تنفیـذهاسنوات على األقل بعد تنفیذ المعاملة أو محاولة 
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جالت مفصـلة بالقـدر الـذى یسـمح بإعـادة تمثیـل خطـوات تكون تلك الس
كل معاملة على حدة ، 

الســــجالت والبیانــــات المتعلقــــة باإلخطــــارات المقدمــــة إلــــى الوحــــدة وفقــــًا (ثالثًا)
ومـا یتصـل بهـا مـن وثـائق لمـدة خمـس سـنوات علـى الفقـرة (ج)ألحكام 
لحــین بــدعوى جنائیــةتــاریخ إخطــار الوحــدة ، وتلــك المتعلقــةمــناألقــل 

،المذكورةالبت فیها ، وٕان تجاوزت المدة 
ـــة ســـجالت ال(رابعًا) ـــیم المتعلق لمـــدة مرتبطـــة بهـــا معلومـــات يالمخـــاطر وأبتقی

.خمس سنوات من تاریخ تنفیذها أو تحدیثها
وضــع نظـام إلدارة المخــاطر یجـب علــى المؤسسـات المالیــة أو المؤسسـات غیــر المالیـة )2(

قـــًا هـــو شـــخص ذو نفـــوذ وفين العمیـــل أو المســـتفید الحقیقـــمـــن شـــأنه تحدیـــد مـــا إذا كـــا
ــلآلتى:

ــخص ذو النفوذ أجنبیًا فإن علیها:إذا كان الش)أ(
الحصــول علــى موافقــة االدارة العلیــا بالمؤسســة قبــل إقامــة عالقــة عمــل (أوًال)

مع هذا الشخص أو اإلستمرار فیها،
یـــد مصـــدر ثـــروة و أمـــوال هـــذا إتخـــاذ إجـــراءات و تـــدابیر مناســـبة لتحد(ثانیًا)

، الشخص
، إجراء رقابة مستمرة معززة لعالقة العمل) (ثالثاً 

) إذا كـان الشـخص ذو النفـوذ أجـراءات المنصـوص علیهـا فـى الفقـرة (إلتطبق ا(ب)
مـن ذوى المخـاطر امحلیًا أو شخص یشغل وظیفة بارزة فى منظمة دولیـة وكانـ

،العالیة
العائلــة ) علــى أفــراد ب(و) أنصــوص علیهــا فــى الفقــرتین (تطبــق اإلجــراءات الم)ج(

األشخاص المقربین منهم.و شخاص ذوى النفوذ لألالمقربین
إذا كانـت المعلومـات التـى تتعلـق بعمالئهـم قـد حصـلوا بإخطار الوحدةالمحامون ال یلزم)3(

فـــى مســـألة علیهـــا عنـــد قیـــامهم بتقیـــیم المركـــز القـــانونى للعمیـــل أو تقـــدیم الـــرأى القـــانونى
. تمثیله فى إجراءات قانونیةأو فى حالة متعلقة بإجراءات قانونیة

عملیات التحویل اإللكترونى 
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تحصـل علـى یجب على المؤسسات المالیة التى تزاول عملیات التحویل اإللكترونـــى أن)1(ــــ7
ذه المعلومات تبقى والتأكد من أن هالمستفید منهعن طالب التحویل و أساسیةمعلومات

. ل ذات الصلة من خالل سلسلة الدفعضمن أوامر التحویل أو الرسائ
المالیة المنشئة للتحویل اإللكترونـى تنفیـذ هـذا التحویـل إذا تعـذر اتیحظر على المؤسس)2(

) . 1البند (يالمذكورة فاألساسیةعلیها الحصول على المعلومات
ــــر ال)3( ــــة عب ــــة المســــتفیدة للتحــــویالت اإللكترونی ــــوم الوســــیط أو المؤسســــة المالی حــــدود ، یق

-:يعتماد سیاسات وٕاجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحدید ما یأتبإ
عـن المنشـئ أو الالَّزمةوقف تنفیذ التحویل اإللكترونى الذى تنقصه المعلومات (أ)

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

يالبنك  الصـــــــور
ال یجوز الترخیص لبنك صورى أو السماح له بمزاولة أعماله داخل السودان.  )1(ــــ8

یحظر على المؤسسات المالیة التعامل مع البنوك الصوریة أو مراسلتها أو )2(
إقامــة عالقــة عمــل معهــا أو مــع مؤسســة مالیــة تســمح بإســتخدام حســاباتها مــن قبــل بنــك 

. صورى
سریة المعلومـــــــــــات 

ا، اإلفصـاح ـغیـر المالیـة ومـدیریها وموظفیهـالمؤسسـات یحظر على المؤسسـات المالیـة و )1(ــــ9
تقدیمـه أو سـیتمألى شخص بطریقه مباشرة أو غیر مباشرة ، بأى وسـیلة ، أن هنـاك إخطـارًا تـم

انون أو أى معلومـات ذات هـذا القـيإلى الوحـدة بموجـب إلتزامـات اإلخطـار المنصـوص علیهـا فـ
أو تمویل اإلرهاب.األموالغسل يتحقیق فيصلة بالوحدة أو بأ

) ، یجـــوز أن یـــتم إفصــاح أو إتصـــال فیمــا بـــین مـــدیرى 1علــى الـــرغم مــن أحكـــام البنــد ()2(
.  ، والسلطات المختصة غیر المالیةاتالمالیة أو المؤسساتوموظفى المؤسس

المسئولیة إنتفاء
غیـــر مالیـــة أو مؤسســـة مؤسســـة مالیـــة أو يتنتفـــى المســـؤولیة المدنیـــة والجنائیـــة واإلداریـــة عـــن أـــــ10

مدیریها أو موظفیهـا إلنتهـاك أى حظـر علـى اإلفصـاح عـن المعلومـات، یكـون مفروضـًا بموجـب 
عقد أو قانون وذلك فى حالة القیام بحسـن نیـة بواجـب اإلخطـار عـن أى معاملـة یشـتبه فیهـا، أو 

(ج) .6علومات أو بیانات عنهـــا وفقـــًا ألحكام المادة تقدیم م

لتزامات ضمن ھذا الفصلنطاق تطبیق اإل
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على المؤسسات المالیة أن تلزم الفروع والشركات التابعة لها خارج السودان والتي یجب )1(ــــ11
ه القوانین تمتلك حصة األغلبیة فیها ، بتنفیذ متطلبات هذا الفصل ، في حدود ما تجیز 

الساریة في الدولة التي توجد فیها الشركة التابعة أو الفرع،اللَّوائحو 
المالیة إبالغ لتزام بهذه المتطلبات فعلى المؤسسةكانت قوانین تلك الدولة تحظر اإلإذا) 2(

شراف بذلك .جهة الرقابة  واإل
ضمنها المالیة ومنعلى مستوى المجموعة تطبق المؤسسة المالیة هذه المتطلبات) 3(

سیاسة وٕاجراءات لتبادل المعلومات ضمن المجموعة المالیة. 

الفصل الرابع 
دة ـــــــــــــــــــــالوح

إنشاء الوحدة ومقرھا 
اإلعتباریة . تنشأ وحدة مستقلة تسمى " وحدة المعلومات المالیة" وتكون لها الشخصیة)1(ـــــ12

بوالیة الخرطوم . یكون مقر الوحدة)2(
.دوریة عن أنشطتهاالوطنیة تقاریر اللَّجنةإلىالوحدة ترفع)3(

تشكیل الوحدة
الوطنیــة اللَّجنــةیعینــه المحــافظ بنــاًء علــى توصــیة یــتم تشــكیل الوحــدة ، مــن مــدیر عــام )1(ـــــ13

علـــى توصـــیة بنـــاًء الوطنیـــةاللَّجنـــةبقـــرار مـــن یـــتم تعییـــنهم وعـــدد مناســـب مـــن العـــاملین 
المدیر العام للوحدة .

. الوطنیةاللَّجنةیوفر البنك المركزى موازنة الوحدة المجازة من )2(

إختصاصات الوحدة وسلطاتھا
تكون للوحدة اإلختصاصات والسلطات اآلتیة : ـ ـــــ14

بـــــالجرائم أو األمــــوالبغســــل المتعلقــــةتلقــــى وطلــــب و تحلیــــل اإلخطــــارات والمعلومــــات أ)(
، األصلیة أو بتمویل اإلرهاب 

غیــر مالیــة أیــة معلومــات تكــون مفیــدة للقیــام مؤسســة مؤسســة مالیــة أو يالطلــب مــن أ(ب) 
وذلــك مــع عــدم اإلخــالل نظیــرةأجنبیــةجهــاتبوظیفتهــا أو بنــاًء علــى طلــب تتلقــاه مــن 
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یـة أن تـزود غیـر المالالمؤسسـات ، ویجب على المؤسسات المالیـة و )3(6بأحكام المادة 
،الكیفیة التى تحددها الوحدةبمعلومات والمستندات خالل المدة الوحدة بتلك ال

معلومات إضافیة متى إعتبرتها مفیدة والجهات اإلداریةالطلب من السلطات المختصة (ج)
، وعلـى نظیـرةأجنبیـة ةللقیام بوظیفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة تحریات مالی

الكیفیــة بد الوحــدة بتلــك المعلومــات والمســتندات خــالل المــدة المختصــة أن تــزوِّ الســلطات
،التى تحددها الوحدة

فـــورًا، أو الســـلطات المختصـــة األخـــرىإحالـــة المعلومـــات ونتـــائج التحلیـــل للنیابـــة العامـــةد) (
عند توافر أسباب كافیه لإلشتباه بغسلوذلك ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

،إلتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها ، تمویل اإلرهاب بأو أو بجرائم أصلیة أموال 
،حفظ وحمایة المعلومات التى تتلقاها (ه)
المؤسسـات مخالفة أي من المؤسسات المالیة و ةإخطار جهات الرقابة واإلشراف في حال( و)

،القانون  االواردة في هذلألحكامغیر المالیة أو أي من العاملین بها 
إصـــدار موجهـــات المؤسســـات المالیـــة والمؤسســـات غیـــر المالیـــة فیمـــا یتعلـــق بمتطلبـــات )ز( 

اإلخطار ،
للوحدة .تنظم اإلطار التشغیليالتياللَّوائحإصدار )(ح

الوقف المؤقت للمعاملة المشتبھ بھا و التجمید
وفــي الحــاالت الطارئــة تتلقاهــايالتــمعلومــاتاإلخطــارات والیجــوز للوحــدة أثنــاء تحلیــل ) 1(ـــــ15

أن ،وحیث تتوافر أسباب جدیة لإلشتباه بغسل أموال أو بجرائم أصـلیة وبتمویـل إرهـاب
تجاوز خمسة أیام ، وعلى الوحدة خالل هذه محل اإلشتباه لمدة ال تأمر بوقف المعاملة 

ـــل اإلخطـــار ـــى النیابـــة العامـــة فـــور أو المعلومـــاتالمـــدة أن تحی ـــة إل تـــوافر أســـباب كافی
. أو جریمة أصلیة مرتبطة بها أو بتمویل إرهاباألموالبغسل لإلشتباه

) ، وبنــاًء علــى 1یجــب علــى الوحــدة إذا رأت خــالل المــدة المنصــوص علیهــا فــى البنــد ()2(
نتائج التحلیل عدم وجود أسباب كافیة لإلشـتباه ، أن تـأمر بإلغـاء وقـف المعاملـة الـواردة 

) .1البند (يف
تكتمـل إجراءاتهـا ) ، ولـــم1(البنـدلوحدة إذا إنقضت المدة المنصوص علیهـا فـى لوزیج)3(

محــل اإلشــتباه ، األمــوال، أن تطلــب مــن المــدعى العــام أن یصــدر أمــرًا فوریــًا بتجمیــد 
ه أن یطلــب لــوزلمــدة ال تزیــد عــن أســبوعین ، ویجــاألمــوالأن یــأمر بتجمیــد لــهویجــوز 

أسبوعین لمواصلة اإلجراءات . تصة مد الفترة ألكثر من مة المخمن  المحك
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مر بإلغــاء أمــر التجمیــد متــى إنتهــت الضــرورة التــى إقتضــت أعــام أن یــیجــوز للمــدعى ال)4(
إنتفت عناصر اإلشتباه . إذاإصداره أو

یجوز للمحكمة المختصـة بعـد سـماع أقـوال األطـراف المعنیـة أن تـأمر بمـد أمـر المـدعى )5(
ـــه وتفصـــل العـــام بال ـــد فـــى مجموعهـــا عـــن شـــهرین أو أن تـــأمر بإلغائ ـــد لمـــدة ال تزی تجمی

المحكمة فى هذا األمر على وجه اإلستعجال . 
من األوامـر الصـادرة يمن أأمام المحكمة المختصةیجوز لكل ذى مصلحة أن یتظلم )6(

من تاریخ إخطاره باألمر . أسبوعینخالل ) 5) و(3البندین (بموجب أحكام 
تـم تجمیـدها وفقـًا يالتـاألمـوالإلدارة الالَّزمـةتكون للمدعى العام سلطة اصدار األوامـر )7(

لما یراه مناسبًا. 

إستالم اإلخطار  
یجب على الوحدة إفادة المؤسسة التى أخطرتها باإلشـتباه بإسـتالمها لإلخطـار و تزویـدها بتغذیـة ـــــ16

التي تصدرها.اللَّوائحيضوابط الواردة فعكسیة عن معالجة االخطار وذلك وفقًا لل
تبادل المعلومات 

جنبیة النظیرة أن تتبادل ألاالجهاتللوحدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من یجوز )1(ـــــ17
وال یجوز أن ، وشرط المعاملة بالمثل ، على أن تلتزم بقواعد السریة ، معها المعلومات 

والجـــرائم األمـــوالفـــى األغـــراض المتعلقـــة بمكافحـــة غســـل تســـتخدم تلـــك المعلومـــات إال
وتمویل اإلرهاب . األصلیة المرتبطة بها 

یجــوز للوحــدة اإلســتجابة لطلــب المعلومــات المقدمــة إلیهــا مــن الســلطات المختصــة وفقــًا )2(
تصدرها .يأو القواعد التاللَّوائحألحكام 

نشر التقاریر 
قــاریر دوریــة عــن أنشــطتها تتضــمن بیانــات إحصــائیة ودراســات تحلیلیــة فــى تلتــزم الوحــدة بنشــر تـــــ18

وتمویل اإلرهاب . األموالمجال مكافحة غسل 
اإللتزام بالسریة

یلتـــزم العـــاملون بالوحـــدة بالمحافظـــة علـــى ســـریة المعلومـــات التـــى یطلعـــون علیهـــا أثنـــاء أدائهـــم ـــــ19
سـتخدام هـذه المعلومـات اال ألغـراض تنفیـذ إیجوز تهاء خدمتهم بالوحدة، و اللمهامهم، و بعد إن
أحكام هذا القانون.

إنتفاء المسئولیة
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عمـــا یترتـــب علـــى ممارســـتهم ، ن جنائیـــًا أو مـــدنیًا أو إداریـــًا یال یكـــون العـــاملون بالوحـــدة مســـئولـــــ20
لمهامهم بحسن نیة.

الفصل الخامس 
الوطنیة اللَّجنة

ھا واإلشراف علیھا الوطنیة ومقراللَّجنةإنشاء 
وتمویـــل اإلرهاب " وتكون لها األموالالوطنیة لمكافحة غسل اللَّجنةتنشأ لجنة تسمى " )1(ــــ21

الشخصیة اإلعتباریة . 
بوالیة الخرطوم . الوطنیة اللَّجنةیكون مقر )2(
. رئیس الجمهوریة الوطنیة إلشراف اللَّجنةتخضع )3(

الوطنیة اللَّجنةتشكیل 
الوطنیة على الوجه اآلتى : ـ اللَّجنةتشكل )1(ـــــ22

رئیسًا وكیل وزارة العدل أ)(
رئیسًا مناوبًا نائب المحافظ (ب)
عضوًا وكیل وزارة المالیة واإلقتصاد الوطنى (ج)
عضوًا وكیل وزارة التجارة الخارجیة (د)
عضوًا ة الخارجیة وكیل وزار (هـ)
عضوًا األمین العام للجهاز القومى لإلستثمار(و)
عضوًا مدیر اإلدارة العامة للمباحث الجنائیة (ز)
عضوًا مدیر إدارة الشرطة الدولیة واإلقلیمیة (اإلنتربول) (ح)
عضوًا مدیر اإلدارة العامة لشرطة الجمارك(ط)

عضواَ ي العام المدع) ى(
عضواَ مدیر شرطة السیاحة(ك)

عضوًا األمین العام لدیوان الضرائب)ل(
عضوًا يرئیس دائرة األمن اإلقتصاد)م(
عضوًا مدیر عام المركز القومى للمعلومات )ن(
عضوًا مدیر سوق الخرطوم لألوراق المالیة )س(

عضوًا مدیر عام هیئة الرقابة على التأمین (ع)
مقررًا و عضوًا لوحدة لالعاممدیرال(ف)

على توصیة منها  . ءً الوطنیة بنااللَّجنةیجوز للوزیر أضافة أى جهات أخرى لعضویة )2(
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ـــتم تشـــكیلها بقـــرار مـــن رئیســـ) 3( ـــة ســـكرتاریة ی ـــى أن یحـــدهاتكـــون للجنـــة الوطنی د القـــرار عل
.أعمالهاتنظیم اختصاصاتها وٕاجراءات 

وسلطاتھا الوطنیة اللَّجنةإختصاصات 
األمــوالة غســل الوطنیــة بوضــع السیاســة العامــة والخطــط والبــرامج لمكافحــاللَّجنــةتخــتص )1(ـــــ23

ومع عـدم اإلخـالل بعمـوم مـا تقـدم وتمویل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتمویل اإلرهاب 
-اآلتیة : والسلطات ون للجنة الوطنیة اإلختصاصات كت
و تمویـل االرهـاب و سـتراتیجیة وطنیـة لمكافحـة غسـل األمـوالإوضع و تطویر أ)(

، تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفیذها
و تمویـل االرهـاب و تمویـل انتشـار أسـلحة الـدمار تقییم مخاطر غسل األمـوال(ب)

،لى المستوى الوطنىالشامل ع
یجــــاد آلیــــات تتســــم بالكفــــاءة للتعــــاون و التنســــیق علــــى المســــتوى الــــوطني بــــین إ(ج)    

األمـوالالسلطات المختصة لوضع و تطویر سیاسات و أنشطة لمكافحـة غسـل 
،و تمویل االرهاب و تمویل انتشار اسلحة الدمار الشامل، و متابعة تنفیذها

قلیمیـة بمـا فـى ذلـك معـاییر مجموعـة العمـل المـاليولیـة واإلد)    متابعة التطورات الد(
تفاقیـــات والمعاهـــدات الدولیـــة ذات الصـــلة فـــى مجـــال مكافحـــة غســـل واإلالدولیـــة

،نتشار أسلحة الدمار الشاملإمویل رهاب وتاألموال و تمویل اإل
قتـراح إ اسـات العامـة وأفضـل الممارسـات ، و صیاغة التوصیات حـول وضـع السی(هـ)   

،ذات الصلةقوانینالتعدیالت المناسبة لللقوانین و ا
و تمویل األموالوضع برامج تأهیل وتدریب  العاملین فى مجال مكافحة غسل (و)   

نتشار أسلحة الـدمار الشـامل والتعـاون والتنسـیق مـع الجهـات إاإلرهاب و تمویل 
،ذات الصلة 

عــداد إ سیاســات عامــة و لوضــعة ،التنســیق مــع الســلطات المختصــة ذات الصــل( ز)
تمویل انتشـار و رهاب وتمویل اإلاألموالات فى مجال مكافحة غسل حصائیاإل

أسلحة الدمار الشامل.
ذات والجهـات األجنبیـة والمنظمـات الدولیـة الوطنیة األخـرى اللَّجانالتنسیق مع (ح)

ســلحة الــدمار أنتشــار إوتمویــل اإلرهــاب وتمویــل األمــوالالصــلة بمكافحــة غســل 
لشامل ، ا

تعیین العاملین بالوحدة بناًء على توصیة المدیر العام للوحدة ،(ط)
ورفعها للوزیر إلجازتها ، هاوضع الموازنة العامة السنویة ل(ى)
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،وشروط خدمة العاملین بهاعتماد موازنة الوحدة التي تعدها الوحدةإ(ك)
تشكیل لجان لمساعدتها فى ممارسة إختصاصاتها ،(ل)
.أخرى تكون الزمة ألداء أعمالهاأو سلطات إختصاصات أیةم)( 

ــًا مــن الوطنیــة یجــوز للجنــة )2( أو ألى لرئیســها أو ألى عضــو فیهــا ســلطاتهاأن تفــوض أی
أو للوحدة بالشروط التى تراها مناسبة . شكلها لجنة ت

ارد م الـــو القســـهموأعضـــاؤها قبـــل تســـلمهم مهـــامالوطنیـــة اللَّجنـــةیجـــب أن یـــؤدى رئـــیس )3(
.أمام الوزیربالجدول الملحق بهذا القانون

الفصل السادس 
األحكام المالیة 

جنة للوطنیة الموارد المالیة للَّ 
ـــالموارد المالیة اآلتیة : ـالوطنیة جنة تكون للَّ ـــــ24

ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ، أ)(
لوزیر . موارد مالیة أخرى یوافق علیها ايأ(ب)

الوطنیةاللَّجنةإستخدام موارد 
تسییر أعمالها وتنفیذ إختصاصاتها وفقًا ألحكام هذا القانون . يفالوطنیة اللَّجنةتستخدم موارد ـــــ25

الوطنیةاللَّجنةموازنة  
أن ترفـع یهـالویجـب ع، موازنة مستقلة تعد وفقًا لألسس المحاسـبیة السـلیمة الوطنیة جنة تكون للَّ ـــــ26

كاف . تلك الموازنة لمجلس الوزراء بوساطة الوزیر قبل نهایة كل سنة مالیة بوقت 
األموالحفظ الحسابات والدفاتر والسجالت وإیداع 

أن تحتفظ بحسابات صحیحة ومستوفاة ألعمالها وفقًا الوطنیة اللَّجنةیجب على )1(ـــــ27
الدفاتر والسجالت المتعلقة بذلك . بفظ تحتأن لألسس المحاسبیة السلیمة ، و 

أموالهــا بالبنــك المركــزى فــى حســابات جاریــة أو كودائــع إســتثماریة الوطنیــةاللَّجنــةتــودع )2(
.على أن یكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقًا للكیفیة التى تحددها

مراجعة الحسابات
آخـر یوافـق يأو أى مراجـع قـانونيطة دیوان المراجعة القوماسبو الوطنیةاللَّجنةتراجع حسابات ـــــ28

بعد نهایة كل سنة مالیة .، علیه المراجع العام تحت إشرافه 
الحساب الختامى وتقریر دیوان المراجعة القومى

البیانات ، للوزیر خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالیة الوطنیة اللَّجنةترفع )1(ــــ29
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-لتقاریر اآلتیة :وا
بیان الحساب الختامى ، ( أ)
تقریر المراجع العام ، (ب)
. هاتقریر یوضح سیر عمل(ج)

زیر ) فـى إجتمـاع یرأسـه الـو 1فـى البنـد (المنصوص علیهـاتتم مناقشة البیانات والتقاریر )2(
.وٕاجازتها إلقرارهاوذلك أو من یمثلها الوطنیة اللَّجنةبحضور المراجع العام ورئیس 

األحكام المالیة للوحدة
بنك المركزى من إعتمادات .الاالمالیة للوحدة مما یخصصه لهموارد تتكون ال)1ـ   (ــ30

تستخدم الموارد المالیة للوحدة لممارسة إختصاصاتها ومهامها الواردة فى هذا القانون .)2(
ة الســــلیمة وترفعهــــا للجنــــة الوطنیــــة تعـــد الوحــــدة موازنــــة مســــتقلة وفقــــًا لألســــس المحاســــبی)3(

إلجازتها .
تراجع حسابات الوحدة بوساطة دیوان المراجعة القومى بعد نهایة كل سنة   مالیة .)4(
تحتفظ الوحدة بحسابات صحیحة ومسـتوفاة لجمیـع أعمالهـا مـع حفـظ الـدفاتر والسـجالت )5(

المتعلقة بذلك .
أو أى مصرف آخر یوافق علیه البنك المركزى .تودع الوحدة أموالها بالبنك المركزى )6(

سابعالفصل ال
أحكام متنوعة 

اإلفصـــــــــاح  
یجب على كل شـخص عنـد دخولـه أو مغادرتـه الـبالد اإلفصـاح لسـلطات الجمـارك عمـا )1ــ   (ــ31

لحاملها أو یشـرع فـي نقلهـا مادیـًا عبـر بحوزته من عمالت أو أدوات مالیة قابلة للتداول
. وتحدد اللوائح المبالغ الالزمة لإلفصاحدود الح

أن تطلــب معلومــات إضــافیة مــن فــى حالــة اإلفصــاح الكــاذب یجــوز لســلطات الجمــارك )2(
عــن مصــدر العمــالت واألدوات المالیــة القابلــة للتــداول ) 1المــذكور فــى البنــد (الشــخص 

لحاملها أو الغرض من إستخدامها . 
ــــى ســــلطات الجمــــارك )3( ــــة المعلومــــات حاإیجــــب عل نســــخة طبــــق األصــــل مــــن نمــــوذج و ل

. اإلفصاح للوحدة
عنــــد یجـــب علــــى ســـلطات الجمــــارك حفـــظ البیانــــات والمعلومـــات التــــي تحصـــلت علیهــــا ) 4(

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

حجز العملة واألدوات المالیة القابلة للتداول لحاملھا
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مــــارك حجــــز بعــــض أو كــــل مبلــــغ العملــــة أو األدوات المالیــــة القابلــــة یجـــوز لســــلطات الج)1(ــــ32
للتداول لحاملها فى الحاالت اآلتیة : ـ 

رهـاب أو اإلتمویـل بأو األموالغسل بعند اإلشتباه بأنها متحصالت  أو متعلقة أ)(
، بأى منهما ستخدامها للقیام إأو سوف یتم بأى منهما لها صلة 

. كاذبفصاح الفى حالة اإل(ب)
االت المنصـوص علیهـا فـى حالة المعلومـات المتعلقـة بالحـإیجب على سلطات الجمارك )2(

سـبوع أخـالل مـدة والتقریر بشـأنها للوحدة فورًا لتحلیلها ) 1من البند ((ب) وأ)(الفقرتین 
.

التعاون الدولى
وفقـًا للتشـریعات نبیـة النظیـرة تتبادل وزارة العدل طلبات التعاون الدولى مـع الجهـات األج)1ـ   (ـــ33

الوطنیــة واإلتفاقیــات الثنائیــة والمتعــددة األطــراف التــى صــادق علیهــا الســودان ، أو وفقــًا 
لمبدأ المعاملة بالمثل والطلبات هى : ـــــ

ــــي جــــرائم غســــل طلبــــات المســــاعدات القانونیــــة واإل( أ) ــــات القضــــائیة ف األمــــوالناب
،إلرهاب والجرائم األصلیة وجرائم تمویل ا

وتمویـل اإلرهـاباألمـوالطلبات تسلیم المتهمین والمحكـومین  فـي جـرائم غسـل (ب)
،

.واألدوات وتنفیذ أحكام المصادرة األموالطلبات تتبع وتحدید وحجز (ج)
لتنظیم اإلجراءات المتعلقة بطلبـات التعـاون الالَّزمةیصدر وزیر العدل القواعد اإلجرائیة )2(

) .1ة فى البند (الدولى المذكور 
قرارات مجلس األمن 

لتنفیــذ قــرارات مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة عمــًال الالَّزمــةیصــدر مجلــس الــوزراء القــرارات ـــ34
المتعلقة باإلرهاب وتمویل اإلرهاب وتمویل إنتشار أسلحة الدمار الشامل . ، بالفصل السابع 

ثامنالفصل ال
اءات الجرائم والعقوبات والجز

األموالجریمة غسل 
ن لدیــه مــا یحملــه علـــى و كـــیأو یعلــمكــل شــخص ،  األمـــوالیعــد مرتكبــًا جریمــة غســل )1(ــــ35

-:يأى من اآلتیقوم متعمدًا بو أموال هي متحصالت ، يعتقاد بأن أاإل
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تحویلها أو نقلها أو إستبدالها بغرض إخفاء أو تمویه مصدرها غیر المشروع أو أ)(
نتجــت يض مســاعدة أى شــخص یشــترك فــى إرتكــاب الجریمــة األصــلیة التــبغــر 

أو المتحصالت، من اإلفالت من المساءلة القانونیة ، األموالعنها 
إخفـــــاء أو تمویـــــه الطبیعـــــة الحقیقیـــــة لألمـــــوال أو المتحصـــــالت أو مصـــــدرها أو (ب)

قة بها ، مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعل
أو حیازتها أو إستخدامها . األموالإكتساب (ج)

. األموالدون معاقبته عن جریمة غسل ال تحول معاقبة مرتكب الجریمة األصلیة)2(
متحصالت  . يهاألموالیمة األصلیة إلثبات أن ال یشترط إدانة مرتكب الجر )3(

جریمة تمویل اإلرھاب 
یقـوم عمـدًا أو یشـرع  بأیـة وسـیلة بصـورة شـخصجریمة تمویل اإلرهاب كـل یعد مرتكبًا )1(ــــ36

مباشرة أو غیر مباشرة  ، بتقدیم أمـوال مـن مصـدر مشـروع أو غیـر مشـروع  أو جمعهـا 
،  يبنیة إستخدامها أو مع علمه بإنها سوف تستخدم كلیًا أو جزئیًا إلرتكاب عمـل إرهـاب

. يطة منظمة إرهابیة أو شخص إرهاباأو بوس
) جریمة تمویل إرهاب حتى ولو لـم یقـع العمـل 1ال الواردة فى البند (عفتعتبر أى من األ)2(

األمـوالتـرتبط لـم فعلیـًا لتنفیـذه أو محاولـة القیـام بـه، أو األمـوالأو لـم تسـتخدم ياإلرهاب
رهابي أو محاولة إرتكابه . ، أیًا كان البلد الذى وقع فیه العمل اإلمعینيبعمل إرهاب

الشروع واإلتفاق الجنائى واإلشتراك والتحریض 
ةمـیالجر كل من یشرع فى أو یتفق جنائیًا أو یشارك أو یحـرض أو یعـاون علـى إرتكـاب )1(ــــ37

. ية للفاعل األصلیعاقب بذات العقوبة المقررَّ 35ةالمنصوص علیها فى الماد
یحـرض أو یعـاون علـى أو یـنظم آخـرین كل من یشرع فى أو یتفـق جنائیـًا أو یشـارك أو )2(

، یعاقــب بــذات العقوبــة 36أو یــوجههم إلرتكــاب الجریمــة المنصــوص علیهــا فــى المــادة 
.يالمقررة للفاعل األصل

اتبوــــــــــــالعق
كل شـخص دون المساس بأى عقوبة أشد منصوص علیها فى أى قانون آخر ، یعاقب )1(ــــ38

ــــعلى الوجه اآلتى:ـ36أو 35تینادام المأحكبموجباإلدانة عند
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تقــل عــن خمــس ســنوات وال تجــاوز بالســجن لمــدة الیعاقــب يالشــخص الطبیعــأ)(
ال تجاوز ضعف قیمة المال أو المتحصالت محـل يالغرامة التبسنوات و عشر

الجریمة ،
جـاوز تجنیـه  وال 50,000تقـل عـنبالغرامة التى ال یعاقب يالشخص اإلعتبار (ب)

موضـوع الجریمـة أیهمـاضعف قیمة المال أو المتحصالت جنیه أو 500,000
أو ي، كمــا یجــوز للمحكمــة أن تحكــم بحــل أو تصــفیة الشــخص اإلعتبــار ر أكثــ

ـــة تكـــرار إرتكـــاب بوقـــف نشـــاطه كلیـــًا أو جزئیـــًا ، أو ب تغییـــر إدارتـــه، و فـــى حال
الجریمة یجب الغاء تسجیله،   

الـــذى إرتكـــب الجریمـــة بإســـم أو لمصـــلحة الشـــخص یعاقـــب الشـــخص الطبیعـــى (ج)
أ) . بذات العقوبة المنصوص علیها فى الفقرة (ياإلعتبار 

یعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات ) 3دون المساس بأحكام البند ()2(
أو العــاملین ، المالیــة أو مالكیهــا أو ممثلیهــا المفوضــین عنهــا رغیــالمؤسســات المالیــة و 

فــى حالــة مخــالفتهم بســوء قصــد أو بإهمــال فــاحش ، ألى مــن األحكــام الــواردة فــى ،بهــا
ال التى غرامة البتجاوز سنتین أوأشهر وال ستة بالسجن لمدة ال تقل عن الفصل الثالث 

وفـى حالـة ، و بالعقوبتین معـاً جنیه أ50,000جنیه  وال تجاوز5,000تقل عن 
.مةالغراتكرار المخالفة تضاعف 

المالیة غیر المؤسسات یعاقب كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالیة و ) 3(
بسوء قصد ، فى حالة مخالفتهمأو مالكیها أو ممثلیها المفوضین عنها أو العاملین بها

مـدة لبالسـجن (ب) ، 14أو المـادة 9المادة وأ(ج)6حكام  المادة ألفاحش همال بإاو 
10,000ال تقـل عـن التـى غرامـة البسـنوات أوثـالثتجـاوز أشـهر وال تةسـال تقل عن 
وفــــى حالــــة تكــــرار المخالفــــة و بــــالعقوبتین معــــًا، أجنیــــه 100,000تجــــاوز جنیــــه  وال 

.تضاعف الغرامة 
موضـــوع مبلـــغ البغرامـــة تســـاوى ضـــعف 31یعاقـــب كـــل شـــخص یخـــالف أحكـــام المـــادة )4(

اإلفصاح . 
ســتةال تقــل عــن لمــدةبالســجن19عــن قصــد أحكــام المــادة یعاقــب كــل شــخص یخــالف)5(

تجــاوز جنیــه وال 10,000الغرامــة التــى ال تقــل عــنبســنوات و ثــالثأشــهر وال تتجــاوز 
جنیه .100,000

ادرةـــــــالمص
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مع عدم اإلخالل بحقوق أى طرف ثالث حسن النیة ، یجوز للمحكمـة فـى حالـة اإلدانـة )1(ــــ39
-ى هذا القانون أن تأمر بمصادرة :ائم المنصوص علیها فبإحدى الجر 

،وتمویل اإلرهاباألموالموضوع جریمة غسل األموالأ)(
المختلطــة بهـا أو المتأتیــة منهـا أو المســتبدلة األمـوالذلــك ي المتحصـالت  بمــا فـ(ب) 

بها ،
متحصالت ، الالدخل والمنافع األخرى المتأتیة من (ج)

. األدواتد)(
أو المتحصـالت المـذكورة األمـوالمن يكمة ، فى حالة تعذر الوصول إلى أیجوز للمح)2(

) أو إذا لــم تعــد متاحــة ألغــراض المصــادرة ، أن تحكــم بمصــادرة مــا یعــادل 1فــى البنــد (
أو المتحصالت . األموالقیمة تلك 

أو أنـه تـهها حسن نیهذه المادة ، إذا إثبت صاحبيالمذكورة فاألموالال یجوز مصادرة )3(
قد إمتلكها بعد دفع ثمن مناسب لها أو حصـل علیهـا مقابـل تقدیمـه خـدمات تتناسـب مـع 
قیمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى ، وأنه كان یجهل مصدرها غیر المشروع . 

حكامأبـــــــــبموجة المصادر األمواللدى مكتب المدعي العام إلدارة تنشأ وحدة مختصة )4(
األموالهذه من مجموع %40) على أن یتم تخصیص نسبة ال تقل عن 1البند (

السودان .وتمویل اإلرهاب فياألموالألغراض تطویر نظام مكافحة غسل 
التقادم

المــادة ال تســقط الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون بمضــي المــدة المنصــوص علیهــا فــي ـــــ40
.1991لسنة نائیةجراءات الجمن قانون اإل38

ــزاءات  الجــــــ
دون المســـاس بســـلطات جهـــات الرقابـــة واالشـــراف بتوقیـــع أي جـــزاءات منصـــوص علیهـــا فـــي أي ـــــ41

قوانین أو لوائح أو منشورات أخرى، ، یجوز لجهات الرقابة واإلشراف فى حالة ثبوت مخالفة من 
ة أو أى مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة أو غیـر المالیـالمؤسسـات قبل أي مـن المؤسسـات المالیـة أو 

أعضــاء اإلدارة التنفیذیــة أو اإلشــرافیة أو مــدرائها لألحكــام المنصــوص علیهــا فــى هــذا القــانون أو 
أن تفـــرض أي مـــن ، القـــرارات الوزاریـــة أو المنشـــورات أو التعلیمـــات الصـــادرة بموجبـــه أواللَّـــوائح

-تیة :آلالجزاءات ا
، بالمخالفةمكتوبإنذار أ)(

أمر یتضمن اإللتزام بإجراءات محددة ، (ب)
أمر بتقدیم تقاریر منتظمة عن التدابیر المتخذة لمعالجة المخالفة المعنیة، (ج)
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جـاوز یال ، غیـر المالیـة المخالفـة المؤسسـة علـى المؤسسـة المالیـة أو ىفرض جـزاء مـال(د)
خمسمائة ألف جنیه عن كل مخالفة ، 

،لفة من العمل فى القطاع ذى الصلة لفترة محددة منع مرتكب المخا(هـ)
أعضــــاء اإلدارة التنفیذیــــة أو اإلشــــرافیة أو وأتقییــــد صــــالحیات أعضــــاء مجلــــس اإلدارة (و)

مدرائها أو المالك المسیطرین ، بما فى ذلك تعیین مراقب مؤقت ، 
و اإلشـرافیة أو أعضـاء اإلدارة التنفیذیـة أوأعزل أو طلب تغییـر أعضـاء مجلـس اإلدارة (ز)

مدرائها ، 
إیقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقییدها أو حظر مزاولتها ، (ح)
إیقاف الترخیص ، (ط)
سحب الترخیص(ى)
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سحب الترخیص (ى)
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) )3() 23(أنظر المادة 
الوطنیة وأعضائھااللَّجنةرئیس قسم 

يواجبــــاتي أن أودقســــــم بــــاهللا العظــــیمأ............ ( رئــــیس) ، ............ ( عضـــو )أنـــا
مــن معلومــات أو مســتندات وأال أفشــیها إال يأحــافظ علــى ســریة كــل مــا یتصــل بعملــبأمانــة وتجــرد ، وأن

ــًا بــین الســریة المطلوبــة للمحافظــة علــى حســابات ومعــامالت األشــخاص وبــین  للســلطات المختصــة توفیق
.مویل اإلرهابوتاألموالالشفافیة المطلوبة لمكافحة جرائم غسل 

وهللا على ما أقول 
شھید .  


