
الرحيم الرحمن هللا بسم  

 مع تتماشة حتى السياسة تحديث من البد كان 2016 لعام الداخلية السياسة وضع بعد
 والعاملين الشركة التزام على   نؤكد حتى االموال غسيل مكافحة فى حصل الذى التقدم

 السياسات وللتنفذ  االموال غسيل  مكافحة بمجال المتعلقة والمبادى واللوائح بالضوابط
 الرق ابة هيئة من الصادرة االرهاب وتمويل اللموال غسيل مكافحة الئحة فى جاءت التى

 والتاكد واالجرائية النظامية المتطلبات بجميع للشركة التام االلتزام على   التأمين على
 سياسات ومراجعة تاما فهما واعدالق هذا بمحتوى الشركة موظفى كافة المام من

 الداخلية المراجعة تق اير متابعة خالل من وذلك فعاليتها لضمان بانتظام المكافحة
 واالجراءات السياسات هذه على االطالع العاملين كافة على ويجب االلتزام وادارة

. بها والعمل االرهاب وتمويل االموال غسيل بمكافحة الخاصمة  

 العمليات عن واالبالغ سجالت وحفظ  العمالء تجاه الواجبة العناية السياسات هذه تضمن
 ونوع العميل هوية عن مباشر الغير التحرى عن وذلك فيها والمشتبه االعتيادية غير

 عليه التامين المراد المنتج نوع تحديد عن وذلك اليه ينتمى الزى االقتصادى النشاط
  خطره ودراسة

  المسئوليات تحديد/ 1

 االرهاب وتمويل االموال غسيل مكافحة وسياسات برنامج االدارة مجلس اداعتم. 
  البرنامج ذلك تطبيق االلتزام مسئول وعلى ذلك على واالشراف

 وتق ارير المستندات على االطالع من مهامه الداء االلتزام مسئول مساعدة الجميع على.
  والتحرى التحليل بغرض وذلك المراجعة

 االرهاب وتمويل االموال غسيل فى بالمستجدات العاملين تزويد مااللتزا مسئول على.
 رفع االلتزام مسئول على. .المالى العمل مجموعة الصادرةعن العالمية الممارسات وافضل
االدارة لمجلس دورية تق ارير  



  االرهاب وتمويل االموال غسيل فعالية مراجعة  وااللتزام الداخلية المراجعة ادارة على
 االموال غسيا مكافحة وتنقيات اساليب فى الكبير والتطور المستمرة  لتغيراتا لتواكب

  االرهاب وتمويل

 االرهاب وتمويل االموال غسيل مخاطر تحديد وااللتزام  الداخلية المراجعة ادارتى على
  المخاطر ادارة مع والتنسيق بالتعاون منها والوق اية تجنبها على والعمل

 غير انشطة باى ق اريرتال ومتابعة السياسة هذه وتطوير االلتزامو  المراجعة ادارتى على
الماليه التحريات وحدة مع التعاون وتعزيز  عادية  

  بها واالحتف اظ منها والتحقق بالعمالء الخاصة البيانات توفير

 تجاه الشركة موظفى لجميع التدريبية الخطط وضع وااللتزام المراجعة ادارتى على
  االرهاب وتمويل الاالمو  غسيل مكافحة

  التقنى ونظامها للشركة االكترونى الموقع وحماية التنقية ادارة على

 اعضاء وتنوير وتدريبها البشرية الكوادر اختيار عند والكف اءة النزاهة توخى يجب -2
 االموال غسيل جرائم ارتكاب فى المستخدمة والتطورات بالمستجدات االدارة مجلس

  االرهاب وتمويل

 العمليات عن واالبالغ الشركة داخل االلتزام من والتحقق التاكد االلتزام ادارة ىعل -3
 بيانات كافة على واالطالع العادية غير بالعمليات الخاصة التق ارير ومراجعة المشبوهة

  الشركة

 االبالغ نموزج وفق المالية التحريات لوحدة وحالتها المشبوهة العمليات عن الكشف -4
  لالشتباه المؤيدة المستندات مع

 على الرق ابة هئية والئحة الشركة ضوابط ماتحدده وفق والمستندات السجالت حفظ -5
  التامين



 كافى غير بشكل اوتطبق التتطبق التى دول فى العمالء محاطر درجة تقييم -6
 الخيرية  والمنظمات والهيئات النفوذ ذوى واالشخاص المالى العمل مجموعة توصيات

  للربح فةهاد الغير

 او النفوذ ذوى االشخاص مع التعامل عندبداية االدارة مجلس موافقة اخذ -7
. نفوذ ذوى الشخاص الممثلين  

 على حصولها من يجب للربح هادفة الغير والمنظمات الهيئات مه التعامل عند -8
 العالية المخاطر ذوى العمالء يتم وان رسمى ضمن تصنيفها يتم وان رسمى تصديق

  المشددة العناية اجراءات وتعزيز

 ان وخارجيه السودان داخل الشركة فروع جميع على السياسات هذه تطبيق يتم-9
 المالى العمل مجموعة توصيات تطبق دول فى الخارجيه الفروع تلك تكن مالم وجدت

  وف اعلية صرامة اكثر بصورة

  العقوبات -10

 التام االلتزام والمراجعة زامااللت ادارة على الشركة تطال قد عقوبات الى تجنبا
  اعاله بالمتطلبات

  عليها التوقيع تاريخ من السياسة هذه تسرى

2017 لسنة-------- يناير شهر من------- 1 يوم فى تةقيعى تحت صدر  

 


