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، بالشركة مستقلة تحدد، وتقيم ، وتقدم النصح والمشورة ، وتراقب ، وتعد التقارير حول مخاطر عدم االلتزام  هي وظيفة 

نتيجة إلخفاقه في الشركة نظامية أو إدارية ، أو خسائر مالية ، أو بما يؤدي لإلضرار بسمعة  والمتعلقة بتعرضه لعقوبات 

 السليمة . السلوك والممــــارسة المهنية  الرقابية ، أو معايير   والضوابط   باألنظمة  االلتزام 
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احد أسس وعوامل نجاحها ، كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة علي سمعتها  الشركاتفي  تعتبر وظيفة االلتزام 

في ما يلي  خالل قيامها ومساهمتها  الحماية من العقوبات وذلك من  ، وتوفير  المؤمنينومصداقيتها ومصالح المؤسسين  

: 

  ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية  النظامية  المخاطر  خاص  م ، وبوجه مخاطر عدم االلتزا درء  .

  

 . توطيد العالقة مع الجهات الرقابية 

  اإلدارة السليمة في المؤسسات المصرفية إرساء نهج  

  يل وتمو خاص مسئوليتها عن مكافحة غسل األموال  إيجاد اآلليات واألطر التي تكفل مواجهة الجرائم وبوجه

 اإلرهاب .

  في العمل المصرفي . والممارسات المهنية   المحافظة علي القيم 
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أهم الركائز  وعمالئه . وتعد الثقة والنزاهة  الشركة بين  العالقة  االسمي في   المرتبة  والنزاهة  معايير الثقة  تحتل 

وم تقفي كل ما  كما أن حماية تلك السمعة  يتعامل معها .  والجهات التي  لدي عمالئه  سمعته  الشركةالتي يبني عليها 

أن   فانه يتوجب عليهم  ، لذا  الشركةمديري وموظفي  في ذهن  يجب أن تكون السمة الراسخة  من نشاطات  الشركةبه 

دوما ملتزمة  وان تكون تصرفاتهم  ام الموكلة إليهم بالمه عال من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم  يتحلوا بمستوي 

 المنظمة للنشاطات البنكية. بنص وروح األنظمة واللوائح والتعليمات 
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 جيدا االلتزام  ، ويكون   لشركةفي المستويات العليا با باألنظمة  االلتزام  تطبيق  يبدأ 

، كما  العمل وااللتزام  أمثلة يحتذي بها في إدارة   شركةبال مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  عندما يكون أعضاء  وفعاال 

علي معايير  مبنية   ثقافة  الشركة تسود  أن  وجوب  العليا تأكيدا مستمرا علي  االلتزام الجيد يتطلب من اإلدارة  أن 

مسئولية  فقط ، حيث تقع  منسوبي االلتزام  وان يراعي انه ليس مقصورا علي  .  هنية والنزاهة الم عالية من األمانة 

وكافة نشاطاته  من أعمال البنك  ال يتجزأ  المسئولية جزءا  وان تكون هذه   لشركةعلي كل فرد من العاملين با االلتزام 



وعمالئه وموظفيه  من إجراءات علي المساهمين   لشركةآثار ما يتخذه ا في االعتبار  عدم األخذ  التشغيلية . كما أن 

ويلحق بها أضرارا حتى ولو   لشركةسلبية بالغة األثر علي سمعة ا حدوث ردود فعل  ومحيطه في السوق قد يؤدي إلى  

 فعلية لألنظمة. هنالك مخالفة  لم تكن 
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أو خسائر مالية  نظامية  المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات  عدم االلتزام ( بأنها  مخاطر  اصطالح ) يعرف 

التي  في تطبيق األنظمة والتعليمات والقواعد والتعاليم والقيم السلوكية واألخالقية  نتيجة إلخفاقه  لشركةأو إساءة لسمعة ا

 عن عدم االلتزام ( الناجمة  مثل المخاطر ت من خاللها ) في مجموعها  شركةعمل الت
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، وما  تطبيقها  وقواعد  التامينالسارية علي القطاع  والتنظيمية  اإلشرافية والرقابية ، والنقدية  األنظمة والتشريعات  -

غسل األموال وتمويل  ونظام مكافحة  تطبيق أحكام و وقواعد  التامين يتعلق بها من تعاميم وتعليمات ، كنظام رقابة 

والبيانات المالية ، واألمور المتعلقة  التامينيةبالعمليات  اإلرهاب ونظام مكافحة التزوير والتعليمات واإلرشادات المتعلقة 

 . للشركاتومعايير المحاسبة  باألمن والسالمة 

ونظام العمل والعمال ،  ة ذات االختصاص مثل نظام الشركات األنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومي  -

 وأنظمة سوق الخرطوم لألوراق المالية ونظام وإرشادات االستثمار األجنبي وغيرها .

 . الخاصة بااللتزام ووظيفة االلتزام في البنوك  لإلشراف علي البنوك  المبادئ الصادرة عن لجنة بازل  -
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تبعها تالتي  التي تحدد وتوضح المبادئ الرئيسية والركائز المنهجية  اشركة من مجلس إدارة  المعتمدة  هي السياسة 

 إلدارة مخاطر عدم االلتزام . الشركة 

 

 مدير إدارة اإللتزام« 

 

 المفاهيم« 

 

 السياسة « 

 

 زامواجبات مدير اإللت« 

 

 مسئوليات إدارة اإللتزام« 

 

 برنامج اإللتزام« 
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 مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب« 

 

 قاعدة بيانات اإللتزام« 

 

 سياسة اإللتزام« 
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