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 كتاب:  غسيل األموال المفهوم والتطبيق 
والتعليق على قانون مكافحة غسل األموال السوداني لسنة م 
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 تمهيد وتقسيم للكتاب:
        
         
       
 
        
       




 
       



       


          
 
         
     
       


   


      
        



       





        
     
    
      


    
        
       

  

 فصل األحكام التمهيدية:
       
 




        

         



فصل عمليات غسل األموال:

        


        


       
    
 
       


       
    





فصل اللجنة االدارية:


        

       



 فصل األحكام المالية:


 فصل أحكام عامة:








         
      





