بسم هللا الرحمن الرحيم
الدليل االرشادي لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
وفقا ً ألحكام المواد ( )4و( )5من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لسنة 0202
والتوصية  05من توصيات مجموعة العمل المالي  FATFولخطة العمل المقترحة من قبل
مجموعة العمل المالي للشرق االوسط وشمال افريقيا  MENAFATFاصدر الدليل االرشادي
االتي نصه ويسرى من تاريخ التوقيع عليه
 -1المقدمة
تعتبر ظاهرة غسل األموال صوره من صور الجرائم االقتصادية والتي يطلق عليها أحيانا "الجرائم
البيضاء" كما تصنف من ضمن الجرائم المنظمة خصوصا ً وانها ترتبط بجرائم أخري مثل :
أ -جرائم المخدرات.
ب -جرائم االرهاب.
ج -جرائم الخطف .
د -االبتزاز .
ه -االحتيال والسرقة وخيانة االمانة لالموال العامة والخاصة .
و -القتل مقابل اجر  ،تهريب األسلحة ،وتجارة الرقيق  ،الدعارة  ،القماار  ،خخاااء مصادر
العائدات ووجهتها .
ز -أنشطة التهريب عبر الحدود لألموال والسلع والمنتجات
ح -أنشطة السوق السوداء
ط -الرشوة والاساد اإلداري
ي -التهرب الضريبي  ،العموالت مقابل عقد صاقات األسلحة  ،تزوير العمالت
ك -التالعب في االسواق المالية .
 -2أوجه غسل األموال -:
أ -غساال األمااوال الااواردة ماان الخااارج ع أي المساااعدة علااي غساال أمااوال ال ياار ماان بعااد
دخولها خلي دول المنطقة عن طريق الحوالة أو التهريب العيناي لادول المنطقاة  ،وتكاون
هذه األموال أما سائلة أو عن طريق حواالت مصرفية أو أصول منقولة يسهل التصرف
فيها عن طريق بيعها.
ب -غسل األموال جراء العمليات غيار القانونياةع وهاي أماوال يتكاون نااتد خيراداتهاا داخال
الدولة حسب قوانينها مثال بياع الكحاول المهرباة مان الخاارج أوتقطيرهاا وبياع وتوزياع
المخدرات والمراهنات والقمار والتجارة غير المشروعة في االسالحة والاسااد اإلداري
والرشوة والدعارة .
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 -3نطاق ومفاهيم السياسات والعالقة مع الجهات المختلفة:
تستند سياسة سوق الخرطوم لألوراق المالية كجهة رقابية واشرافيه فيما يتعلق بمهام االلتزام
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الي تحقيق متطلبات قانون مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب لسنة  0202وتعديالته والئحته التنايذية والضوابط الرقابية التي يتعين أن
تلتزم بها شركات الوساطة المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
 -4التشريعات والقوانين والمعايير -:
أ -قانون مكافحة غسل األموال لسنة  0202وتعديالته .
ب -قانون سوق الخرطوم لألوراق المالية.
ج -توصيات مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا باسم FATF
د -كافة متطلبات مبادئ اعرف عميلك.
ه -اعرف نشاط عميلك
-5الجرائم المتعلقة بغسل األموال
حدد القانون وتوصيات مجموعة العمل المالي ومنهجية التقييم المشترك الجرائم المتعلقة
ب سل االموال ومنها أنواع عديدة تمثل محور االهتمام الدولي وتستلزم تعاونا دوليا
مشتركا لمكافحتها وقد عرفها القانون وحدد نطاق عقوبتها كاألتىع
أ -خن جريمااة غساال االمااوال وتموياال االرهاااب تطااال عقوبتهااا كاال شااخ ي ا تى ساالوكا ً
ينطوى على اكتساب متحصالت أو حيازتهاا أو التصارف فيهاا أو اساتعمالها أو نقلهاا أو
خدارتهااا أو حاظهااا أو اسااتبدالها أو خيااداعها أو خسااتثمارها وذلااك بالتالعااب فااى قيمتهااا أو
حركتهاا أو تحويلهااا أو ياالدى الاى خخااااء أو تمويااه مصادرها أو الطبيعااة الحقيقيااة لهااا أو
مكانهااا أو كيايااة التصاارف فيهااا أو ملكيتهااا أو الحقااوق المتعلقااة بهااا سااواء وقعاات هااذه
الجريمااة التااى نتجاات عنهااا المتحصااالت داخاال السااودان أو خارجااه وبشاارط أن يكااون
معاقبا ً عليها فى كل من القانون السودانى وقانون الدولة التى أرتكبت فيها الجريمة .
ب -وجريمااة تموياال االرهاااب تطااال عقوبتهااا كاال ماان يقااوم بجمااع أو تقااديم األمااوال بشااكل
مباشر أو غير مباشر ب رض خرتكاب فعل خرهابى أو ب رض استخدامه بوساطة منظماة
خرهابيااة أو فاارد خرهااابى  ،ويقصااد بالاعاال اإلرهااابى كاال فعاال مجاارم فااى قااانون مكافحااة
اإلرهاااب لساانة  0220أو أى قااانون يحاال محلااه أو أى فعاال ذى طبيعااة خرهابيااة مجاارم
بموجب ختااقية دولية يكون السودان طرفا ً فيها .
ج -تشامل الجارائم التاي تعتبار متحصاالتها مان جارائم غسال االماوال علاى سابيل المثااال ال
الحصااار جااارائم االرهااااب واالتجاااار بالبشااار والرشاااوة والاسااااد واالخاااتال والسااارقة
واالحتيال وخيانة االمانة وغيرها .
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د -يعتبر مرتكبا ً لجريمة غسل االموال أو تمويل االرهاب كل من يشرع أو يتااق جنائياا ً أو
يشارك أو يحرض أو يعاون علي ارتكاب اي منها ويعاقب بانا العقوباة المقاررة علاى
الااعل األصلى.
 -6المؤسسات المالية التي تنفذ من خاللها عمليات غسل األموال
حدد قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لسنة  0202الملسسات المالية التي
تسري عليها خحكامه وذلك علي نحو يستوعب الملسسات المالية بطبيعتها وأهمها
الملسسات المالية في السودان وفروعها في الخارج وفروع البنوك األجنبية العاملة في
السودان والجهات والشركات االخري التي ال تعتبر في األصل ملسسات مالية لكنها تباشر
أنشطة شبيهة يمكن أن تست ل في غسل األموال  ،ومنها شركات الصرافة والجهات االخري
المرخ لها في التعامل في النقد األجنبي ،والجهات التي تباشر نشاط تحويل األموال ،
والجهات العاملة في مجال األوراق المالية  ،وتلك العاملة في مجال تلقي األموال  ،والجهات
التي تمار نشاط التمويل العقاري  ،والجهات التي تمار أي نوع من أنشطة التامين ،
وصناديق التامين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التامين.
-7التزامات المؤسسات المالية
ألزم القانون الملسسات المالية باإلخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل
أموال  ،كما ن القانون صراحة علي حظر فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو
ودائع مجهولة المصدر أو ب سماء صورية أو وهمية حتى ال يتسنى لمن ارتكب جريمة
ال سل خخااء هويته واالحتماء بقوانين سرية الحسابات.
كما ن القانون أيضا علي التزام الملسسات المالية بإمساك سجالت ومستندات لقيد
العمليات المالية المحلية أو الدولية مع تضمين البيانات الكافية للتعرف علي هذه العمليات ،
وكذلك االحتااظ بهذه السجالت والمستندات التي تتضمن بيانات العمالء والمستايدين مدة ال
تقل عن خم سنوات من تاريخ خنهاء التعامل مع الملسسة أو من تاريخ قال الحساب.
-8جهات الرقابة علي المؤسسات المالية
تكون لجهات الرقابة واإلشراف الواجبات اآلتية في مجال مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهابع
أ -اصادار اللاوائح المنااذة ألحكاام قاانون مكافحااة غسال االماوال كال فاي نطااق اختصاصااه
بالنسبة للملسسات المالية وغير المالية الخاضعة لرقابتها أو خشرافها .
ب -تعميم وتطوير خجراءات التدقيق ووسائل ومعايير متابعة التزام الملسسات المالياة وغيار
المالية بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفقا ً ألحكام هذا القانون .
ج -التحقق مان وفاءاء الملساءسات المالياة وغيار المالياة التاي تخاءضع إلشءاءرافها أو رقابتهاا
بااللتزامات المقءررة بموجاب هاذا القاانون ولهاا أن تاءستخدم كافاة ساءلطاتها الرقابياة أو
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اإلشرافية في سبيل ذلك  ،وتلتزم بإخطاار الوحادة ب ياة معلوماات يشاتبه فاي أنهاا ذات
صلة بمتحصالت أو تمويل خرهاب .
د -أي واجبات أخارى تقاع علاى عااتق جهاات الرقاباة واإلشاراف فاي مجاال مكافحاة غسال
األمااوال وتموياال اإلرهاااب بموجااب أحكااام هااذا القااانون أو بموجااب االتااقيااات الدوليااة
واإلقليمية التي يكون السودان طرف فيها .
ه -اسااتخدام ساالطاتها الجزائيااة المقااررة لهااا وفقااا للقااوانين المنظمااة لهااا فااي حاااالت خخااالل
الملسسات المالية وغير المالية بالتزاماتها بمقتضى أحكام هذا القانون .
وتشتمل هذه الجهات الرقابية علي الجهات التي تعهد خليها القوانين واألنظمة بالرقابة
علي الملسسات المالية وبالتالي فإن من واجب سوق الخرطوم لألوراق المالية باعتباره
جهة رقابة وخشراف حددها القانون القيام بالمهام أعاله .
 -9تعريف عمليات غسل االموال
تتمثل عمليات غسل األموال وفقا للتعريف الوارد بش نها بقانون مكافحة غسل االموال
وتمويل االرهاب لسنة  0202فيع
أ -يعااد مرتكب اا ً لجريمااة غسااءل األمااوال كاال شااخ ي ا تي ساالوكا ينطااوي علااى اكتساااب
متءحصالت أو حيازتها أو التصرف فيهاا أو اساتعمالها أو نقلهاا أو خدارتهاا أو حاظهاا أو
استبدالها أو خيداعها أو اساتثمارها وذلاك بالتالعاب فاي قيمتهاا أو حركتهاا أو تحويلهاا أو
ياااودى خلاااى خخاااااء أو تموياااه مصااادرها أو الطبيعاااة الحقيقياااة لهاااا أو مكانهاااا أو كياياااة
التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بهاا ساواء وقعات هاذه الجريماة التاي نتجات
عنها المتحصالت داخل السودان أو خارجة وبشارط أن يكاون معاقباا ً عليهاا فاى كال مان
القانون السوداني وقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .
ب -يعد مرتكبا ً لجريمة تمويل اإلرهاب كل من يقوم بجماع أو تقاديم األماوال بشاكل مباشارة
أو غياار مباشاار ل اارض ارتكاااب فعاال خرهااابي أو ل اارض اسااتخدامه بواسااطة منظمااة
خرهابيااة أو فاارد خرهااابي  ،ويقصااد بالاعاال اإلرهااابي كاال فعاال مجاارم بقااانون مكافحااة
اإلرهاااب لساانة  0202أو أي قااانون يحاال محلااه أو أي فعاال ذو طبيعااة خرهابيااة مجاارم
بموجب اتااقية دولية يكون السودان طرف فيها .
ج -يعد مرتكبا ً الجرائم المنصو عليهاا فاي القاانون كال مان يشارع فاي أو يتااق جنائياا أو
يشارك أو يحرض أو يعاون على ارتكاب أي منها و يعاقب بنا العقوبة المقاررة علاى
الااعل األصلي .
-11مراحل وآليات عملية غسل األموال

المرحلة األولي  :اإليداع

Placement

تقتصر هذه المرحلة علي خيداع األموال المتحصلة من أي عمليات غير المشروعة
المنصو عليها في قانون مكافحة غسل األموال المتقدم ذكره سواء كان اإليداع نقدي
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أو غير نقدي حيث تدخل هذه األموال خلي النظام المصرفي ولي
المرحلة التعرف علي من أودع األموال وعالقته بمصدر االموال.

المرحلة الثانية  :التمويه أو اإلخفاء

من الصعب في هذه

Layering

وهي مرحلة خخااء المصدر غير المشروع لألموال في محاولة لكسر حدة تتبع تلك
األموال وذلك باتخاذ معامالت معقدة إلخاائها  ،ومن بين هذه المعامالت شراء أسهم
وسندات أو أية أصول أخري يسهل تسيلها خلي نقدية  ،أو تحويل تلك األموال خلي
حسابات بالخارج.

المرحلة الثالثة  :الخلط أو الدمج ( التكامل ) Integration
وهي المرحلة األخيرة عندما تتحول األموال الم سولة وتندمد في االقتصاد بحيث تبدو
ك صول شرعية وأموال تستخدم في أنشطة أخري يمكن أن تولد دخل مستمر قد يستخدم
لتمويل جرائم أخري  ،أو يتم االستاادة بها في مراحل زمنية الحقة والمراحل الثالث قد
تحصل بشكل مناصل ومتميز وقد تحدث في ذات الوقت أو بشكل متداخل أما عن كياية
حدوث الخطوات األساسية فذلك يعتمد علي آليات ال سل ومتطلبات المنظمات
اإلجرامية.
 -11اآلثار السلبية لعمليات غسل األموال
 -0اآلثار االقتصادية ع
أ -علي مستوي االقتصاد القومي ع
 خضعاف قدرة السلطات علي تنايذ السياسات االقتصادية بكااءة. خضعاف استقرار سوق الصرف األجنبي نتيجة للتقلبات الشديدة في حركة األماوالوالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
 خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل االقتصاد. أضعاف النمو االقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو االستثمارات غير المجديةعلي حساب االستثمارات المجدية والحقيقية.
ب -علي مستوي الجهاز المصرفي ع
 تهديد االستقرار المالي والمصرفي نتيجة لتعرض الملسسات المالية والمصرفيةلمخاطر فقدان الثقة والسمعة.
 خمكانية انهيار البورصات التي تستقبل األموال غير المشروعة. -0اآلثار السياسية ع
 انتشار الاساد السياسي واإلداري واست الل الناوذ. األضرار بسمعة الدولة أمام الهيئات الدولية المانحة للمساعدات والقروض ،خاصة بالنسبة للدول النامية.
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 خمكانية توجيه األموال الناتجة عن غسل األموال خلي تمويل التنظيمات اإلرهابية ،مما يلدي خلي زعزعة األمن واالستقرار.
 -3اآلثار االجتماعية ع
 عدم خلق فر عمل حقيقية مما يلدي خلي تااقم مشكلة البطالة. انتشار الاساد الوظياي وشراء الذمم. صعود فئات اجتماعية دنيا خلي اعلي الهرم االجتماعي في البالد لصعودالمجرمين القائمين علي عملية غسل األموال خلي هرم المجتمع في الوقت الذي
يتراجع فيه مركز المكافحين خلي أسال القاعدة .
 -12أهم المنظمات الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لجنة العمل المالي الدولية )Financial Action Task Force( FATF
شهدت فترة الثمانينات والتسعينات من القرن السابق تصاعد ملمو في أرباح
اإلعمال غير المشروعة من جراء تجارة المخدرات واألسلحة غير المشروعة السيما
في ضوء غياب سلطة الدولة في بعض دول العالم  ،بجانب الدول الماتوحة علي العالم
والتي تشتهر بالسرية المصرفية ولخطورة األمر وتعلقه ب كثر من دولة فقد عقدت
معاهدة فينا عام  0811وكان من قراراتها تكوين لجنة العمل المالي عام  0818وهي
ما يرمز خليها بضوابط الء  FATFوهي كيان شبه حكومي هدفه تطوير ونشر السياسات
الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب ( التعامل مع األموال الناتجة عن
الجريمة ب رض تمويه مصدرها غير الشرعي ) وقد أصدرت هذه اللجنة في 0882
أربعين توصية لمكافحة غسل األموال حيث تم خدخال بعض التعديالت عليها في
 ،0881و في عام  0223تم خضافة ثماني توصيات أخري تخت بتمويل اإلرهاب وتم
ملخرا ً في العام  0200دمد التوصيات لتصبح اربعون توصية .
وتلتزم جميع الدول األعضاء في لجنة العمل المالي  FATFبتطبيق جميع التوصيات من
خالل تقيم ذاتي يتم اجراه سنويا.
مجموعة EGMONT
نظرا ألهمية وخطورة الموضوع علي الصعيد الدولي فقد تم االتااق بين  04دولة
( 00دوله من قارة أوروبا مع الم رب و الواليات المتحدة و استراليا) علي خنشاء وحدة
استخبارات مالية تعرف باسم مجموعة ايجمونت EGMONT GROUPوصل عددهم
في عام  0223خلي  14دولة وجاري العمل علي انضمام السودان للمجموعة ويتمثل
دور مجموعة ايجمونت في ع-
 تسهيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل األموال ومنع تمويل اإلرهاب. تنسيق تبادل المعلومات بين وحدات االستخبارات المالية.6

 زيادة وتامين سرية االتصال بين وحدات االستخبارات المالية. تقديم المساعدة لألعضاء عن طريق تحسين الخبرات وخقامة الدورات وتطويرنظم تبادل المعلومات.
األمم المتحدة UN
 اتااقية مكافحة اإلتجار غير المشروع في المخدرات والملثرات العقلية ( اتااقياتفينا ) 0811
 اتااقية محاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود ( اتااقية باليرمو ) 0222 برنامد محاربة الجريمة وتجارة المخدرات ع خنشاء قاعدة بيانات تضم المعلومات والتشريعات في مجال مكافحة غسل األموالوخعداد نماذج لقوانين غسل األموال قرار مجل األمن  0131في سبتمبر
 0220بش ن مكافحة تمويل االرهاب.
لجنة بازل للرقابة المصرفية Basle Committee
المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة -: 1997
 الت كد من توافر سياسات وخجراءات لتطبيق مبدأ " اعرف عميلك " KYC توافر السياسات وخجراءات بش ن حاظ السجالت واإلخطار عن المخالاات والتقنيةبالتشريعات والضوابط في هذا الش ن.
المبادئ األساسية للتعرف علي العمالء 2111
 سياسة قبول العمالء. متطلبات التعرف علي العمالء. المتابعة المستمرة للحسابات والمعامالت. خدارة المخاطر.المنظمات الدولية لهيئات األوراق المالية IOSC
إجراءات مكافحة غسل األموال  1992الصادرة للسلطات الرقابية لمتابعة المؤسسات
المالية الخاضعة لرقابتها فيما يلي -:
 أسلوب جمع المعلومات عن العمالء وتسجيلها. أسلوب ومتطلبات حاظ السجالت. نظام اإلخطار عن المعامالت المختلاة. كااءة اإلجراءات الكايلة يمنع المجرمين من التعامل في األوراق المالية. كااءة خجراءات الت كد من ختباع شركات الوساطةفي األوراق المالية لإلجراءاتالداخلية المناسبة للكشف عن عمليات غسل االموال.
 كااءة آليات تبادل المعلومات حول عمليات غسل االموال.7

المبادئ والمعايير األساسية لتشريعات األوراق المالية : 1998
 أهمية وجود خطار تشريعي متكامل لمكافحة األنشطة غير المشروعة. أهمية وضع الملسسات المالية العاملة في مجال األوراق المالية لسياساتوخجراءات مناسبة للرقابة الداخلية.
الجمعية الدولية لمراقبي التأمين IAIS
 المبادئ األساسية للت مين  0222متضمنة دور السلطات الرقابية في مكافحةغسل األموال وأهمية تبادل المعلومات مع السلطات األجنبية المماثلة.
 -13حاالت االشتباه في غسل االموال وتمويل االرهاب
الملشرات االسترشادية للتعرف علي العمليات التي يشتبه في خنها تتضمن غسل أموال .
أ -رفض العميل تقديم بيانات عنه وتوضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى،
ب -رغبته في المشاركة بصاقات غير واضحة ال تنسجم مع استراتيجية االستثمار المعلنة،
ج -خبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر أو العموالت أو أي مصاريف أخرى،
د -احتااظه بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء
ه -تعدد التحويل بين الحسابات أو لطرف آخر دون مسوغ،
و -قيامه بتحويالت برقية متعددة لحسابه االستثماري يتبعه طلب لتحويال المبلاإ خلاى طارف
ثالث.
ز -قيااام العميال باسااتثمار طوياال األجاال يتبعااه بعااد ماادة وجياازة تصاااية الوضااع االسااتثماري
وتحويل العائد من الحساب.
ح -وجود اختالف كبير بين أنشطة العميل وممارساته العادية.
ط -طلبه من المرخ له تحويل األموال برقيا وعدم تزويده بمعلومات المحول والمحول خليه.
ي -محاولة العميل ت يير صاقة أو خل ائها بعد تبلي ه بمتطلبات تدقيق المعلومات.
ك -قيامه بحواالت برقية يصعب تاسيرها رغم تدني صاقات األوراق المالية.
ل -ت ير مصادر الدخل بشكل مستمر ،عدم تناساب قيماة أو تكارار العملياات ماع المعلوماات
المتوافرة عن المشتبه فيه ونشاطه ودخله.
-14المؤشرات االسترشادية للتعرف علي العمليات التي يشتبه في انها تتضمن تمويل إرهاب.
أ) العمليات التاي تاتم مان جهاات محلياة أو أجنبياة ال تهادف الاربح وخاصاة خذا كانات هاذه
الجهات في دول تشتهر بتدعيم االرهاب.
ب) العمليات التي تتم علي حساب جهة ال تهدف للاربح بماا ال يتماشاي مان حياث الانمط أو
الحجم مع غرض ونشاط الجهة.
ج) وجود تبرعات ضخمة باالخ من جهات أجنبية بحساب جهة ال تهدف للاربح او دون
وجود عالقة واضحة تربط بينهما.
د) العمليات التي ترد من أو ترسل خلي دول يشتهر عنها تدعيم االرهاب.
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-15إجراءات اإلخطار عن العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
 -0يتعين علي شركات الوساطة اإلخطار عن جميع العمليات المشتبه في انها تتضمن غسل
أموال أو تمويل خرهاب بما في ذلك محاوالت خجراء تلك العمليات  ،وذلك ب اض النظار
عن حجم العملية.
 -0يجب أن يتضمن اإلخطار تاصيال لألسباب والادواعي التاي اساتندت خليهاا الشاركة فاي
أن العملية مشتبه فيها.
 -1يجب أن يتم اإلخطار علي النموذج المعد من قبل وحدة التحريات المالية لهذا ال ارض،
وان ترفااق بااه كافااة البيانااات وصااور المسااتندات المتعلقااة بالعمليااة المشااتبه فيهااا  ،مااع
مراعاة االلتزام بتعليمات استيااء النموذج المشار اليها.
 -4يحظاار اإلفصاااح للعمياال أو المسااتايد أو ل ياار الساالطات والجهااات المختصااة بتطبيااق
أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتعديالته عن أي خجراء من خجراءات اإلخطار التاي
تتخذ في شان المعامالت المالية المشتبه في خنها تتضمن غسل أموال أو تمويل خرهااب ،
أو عن البيانات المتعلقة بها.
 -16الجهات المستهدفة بهذا الدليل جميع العاملين في -:
 سلطة تنظيم أسواق المال سوق الخرطوم لألوراق المالية شركات الوساطة الماليةأجاز مجل خدارة سوق الخرطوم لألوراق المالية هذه الالئحة فى جلسته رقم 0202/0م
المنعقدة بتاريخ 0202/1/04م .
توقيع
رئي

مجل

خعتماد
رئي مجل

…………..
بدرالدين محمود عبا
خدارة سوق الخرطوم لألوراق المالية

…………..
خدارة سلطة تنظيم أسواق المال

9

