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 كلمة افتتاحية

سناد الالزمين لة من سيادته في تقديم الدعم وال شكري وتقديري الى السيد رئيس المجلس المحترم على الجهود المبذو أقدمن ابتداءا أود أ
دة أعضاء المجلس على التعاون من عبر عن اعتزازي بالسايفوتني أن أ كما ل ،الصعدلمكتب مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب على جميع 

 ة غسل الموال وتمويل الرهاب في جمهورية العراق.جل تعزيز نظام مكافحأ 

الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الموال وتمويل  المتمثلة بإنجاز، 2017حققة خالل عام هم النجازات المتالضوء على أ أسلطن وأود أ
فحة غسل المعنية بمكا نشر ضوابط العناية الواجبة للعديد من القطاعات إضافة الىلتعاون والتنسيق الوطني الذي كان ثمرة ل الرهاب،

 -:أتييالمتمثلة بما الموال وتمويل الرهاب 

   2017( لسنة 1ضوابط العناية الواجبة تجاه العمالء للمؤسسات المالية رقم ) -1

  2017( لسنة 1) خراجها عبر الحدود العراقية رقملتصريح عن الموال عند إدخالها وإ ضوابط ا -2

  2017( لسنة 1ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر رقم ) -3

 ضوابط العناية الواجبة تجاه العمالء الخاصة بالوراق المالية  -4

ام بعملية للعميل الواجبة عند القيالمتضمن تحديد حجم المبالغ النقدية التي تنفذ فيها تدابير العناية  2017( لسنة 1البيان رقم ) -5
 لكتروني لصالح عميل عارض.العارض او عند إجراء تحويل إ

قيات التعاون على المستوى الوطني مع مختلف الجهات مثل )جهاز مكافحة الرهاب، ومديرية مكافحة عن توقيع العديد من اتفا فضالا 
ما على المستوى الدولي فقد شارك أ (،ة النزاهة / دائرة الستردادمراقبة الصيرفة، وهيئاقي / دائرة والبنك المركزي العر المنظمة،الجريمة 

وتوضيح إنجازات العراق في العديد من جل تعزيز الخبرات وبناء القدرات لموظفي المكتب من الدورات وورش العمل من أ  المكتب في العديد
  الدولية.المؤتمرات 

الجهود المخلصة والعمل الدؤوب  ر الجزيل لموظفي المكتب وكل من ساهم في تحقيق أهدافه لبذلهمن أتقدم بالشكوفي الختام يسرني أ
  .بإخالص

 

 

 نزار ناصر حسين                                                                                   

 المدير العام وكالة                                                                                   
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 :المقدمة 

الموال وتمويل ن التطورات العلمية وضرورات انتقال الموال بين مختلف دول العالم ، صاحبها انتشار الجرائم المالية واتساع ظاهرة غسل إ   

على السلبية على النظام المالي  ثارهال ما بينها بهدف الحد من تلك الجرائم  المر الذي تطلب ضرورة قيام الدول بالتنسيق في الرهاب،

نشاء العديد من مجموعات العمل وإ ( 1)اء مجموعة العمل المالي )الفاتف(نشلمي والسلم الدولي وتجسد ذلك في إ والعاالمستوى الوطني 

خذت على عاتقها وضع العديد من التوصيات ومتابعة مدى التزام الدول ، التي أ افحة غسل الموال وتمويل الرهاببمكالقليمية المعنية 

 هذه التدابير من الناحية العملية.طار القانوني ومدى فاعلية هذه الدول في تنفيذ اتخاذ التدابير الفنية ووضع ال  في

أصبحت من المتطلبات الدولية يمكن من خاللها ردع  نهافإوطنية  ضروراتهاب إضافة لكونها ن إجراءات مكافحة غسل الموال وتمويل الرإ

صفة الشرعية على متحصالت ال لضفاءعمال غير المالية المحددة الل المؤسسات المالية والمهن وال عصابات الجريمة المنظمة من استغ

 قبلها.الجرائم المرتكبة من 

أوجه القصور من خالل  باستكمالحيث قام  الفاعلية،و في مجال القانوني أ الطارسواء فيما يتعلق بوضع  ملحوظاا  العراق تقدماا  أحرزولقد 

الله تتويجه  بإذنالذي سيتم ، (2)مينافاتفوال فاتفكل من مجموعة التنفيذ خطة العمل المطلوبة وتقديم تقارير المراجعة والمتابعة الى 

لى مجموعة نجاز المتطلبات المتعلقة بدخوله إن المكتب يتطلع ل الى وضع التحديث كل عامين، كما أ ةبخروج العراق من وضع المتابع

 وإنجاز التقييم الوطني للمخاطر. (3)يجمونت(إ )

تب مكافحة ول منه نظرة عامة عن مكالذي يتألف من خمسة أبواب يتضمن الباب ال  2017قام هذا المكتب بإعداد التقرير السنوي لسنة 

، بينما يختص الباب الثالث بالتنسيق 2017نجازات المكتب خالل عام الباب الثاني من التقرير فيتضمن إ ما غسل الموال وتمويل الرهاب أ

ختص بعرض بع التطلعات المستقبلية للمكتب، أما الباب الخامس فا وتضمن الباب الرا ةوالدولي ةوالقليمي ةوالتعاون على المستويات الوطني

 .2017المكتب خالل عام  واجهتكل والمعوقات التي المشا

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسة من الدمار الشامل من خالل إصدارها  اسلحة رهاب وانتشاراد وتنفيذ تدابير لمواجهة غسل الموال وتمويل ال لى اعتمتهدف إ 1989ة تأسست في باريس عام الفاتف : هي مجموعة حكومية دولي (1)

 .لتواكب التطورات والتهديدات المتزايدة في عمليات غسل الموال وتمويل الرهاب 2012و2003و 1996وقامت بمراجعتها عام  1990التوصيات في عام 
( من قبل وزراء الدول العضاء 2004عن أي هيئة أخرى ، تأسست عام  )طوعية وتعاونية مستقلة عة ذات طبيعة  الشرق الوسط وشمال أفريقيا وهي مجمو المينافاتف : هي مجموعة العمل المالي لمنطقة  (2)

اب وانتشار التسلح وتنفيذ قرارات ومعاهدات عن المراقبين وتهدف المجموعة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها تبني وتنفيذ التوصيات الربعين في شان مكافحة غسل الموال وتمويل الره فيها ، فضالا 
 مجلس المن الدولي ذات الصلة.  

من مختلف  ( عضواا 156وتمويل الرهاب  وتتكون مجموعة إيجمونت من ) المعلومات بين الدول العضاء فيها ذات الصلة بغسل المواللتبادل   1995يجمونت : هي شبكة عالمية أنشئت عام مجموعة إ  (3)
ها هو توفير ( والهدف من إنشائ1995عام  حزيران ) بروكسل في فيإلى المكان الذي انعقد فيه الجتماع الول للمجموعة  يجمونت تبعاا ت تسمية المجموعة باسم إ الدول من وحدات الستخبارات المالية وتم

 . افحة غسل الموال وتمويل الرهابمنتدى لوحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم  يعزز أنشطة العضاء في مجال مك
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 -والهدف:الرؤية والرسالة 

 رهاب:ال موال وتمويل رؤية مكتب مكافحة غسل ال  •

 لمكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الموال وتمويل الرهاب.وجود منظومة فعالة 

 الرهاب:رسالة مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل  •

 وامتثالا  الى القوانين المحلية النافذة واسترشاداا  بناء وتطبيق نظام فعال يضمن مكافحة جرائم غسل الموال وتمويل الرهاب استناداا 

 .لمجتمع والنظام المالي في العراقجل درء المخاطر عن االدولية المعنية من أ  لدولي والمنظماتلمتطلبات النظام المالي ا

 هدف مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب: •

لنشر  وذلكلقاء المحاضرات  بخصوص التدريب وإوخارجياا  ومؤهلة يمكن الستفادة منها داخلياا  يهدف المكتب الى اعداد كوادر كفوءة  

ص وجهات انفاذ القانون من العام والخا نعن المعامالت المشبوهة في دوائر الدولة والقطاعي بالبالغجميع الفئات الملزمة الوعي بين 

بما يسهم رهاب شبهات غسل الموال وتمويل ال  لثباتعملية التحليل والتحقيق المالي  لنجازمهمة  معلومات تعد   على جل الحصولأ 

من تلك الجرائم وذلك من خالل اللتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفعال مع الجهات والقتصاد الوطني القطاع المصرفي حماية في 

 المختصة.
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 ولالباب ال 

 رهابنظرة عامة عن مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل ال 
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 أول / تأسيس مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب ومهامه:

 -: لموال وتمويل الرهاب على ما يأتي( من قانون مكافحة غسل ا8نصت المادة ) •

بمستوى دائرة عامة  يتمتع بالشخصية المعنوية رهاب( ال موال وتمويل مكافحة غسل ال  يؤسس في البنك مكتب يسمى )مكتب -أولا 

 و مـــن يخوله.ام المكتب أوالستقالل المالي والداري، ويمثله مدير عـ

قل ومن ذوي الخبـرة  والختصاص وله خدمة ولية في ال مدير عام حاصل على شهادة جامعية أيدير المكتب موظف بعنوان  -ثانياا 

  عشـــرة سنة، ويعين وفقـــاا للقانـــون.( خمـــس 15فعليـــه ل تقل عن )

 يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام. -ثالثاا 

  -: المتمثلة بما يأتي( من القانون أعاله 9كما تم تحديد مهام المكتب بصورة مركزية في الدولة في المادة ) •

متحصالت جريمة أصلية أو غسل أموال او عمليات التي يشتبه بأنها تتضمن لتلقي البالغات أو المعلومات او الحصول عليها عن ا  -أ  -أولا 

  بالغ.ال رهاب مــــن جهات تمويل إ

على أية معلومات إضافية يعدها  بالغوللمكتب في سبيل اداء مهامه أن يحصل من جهات ال  المعلومات،تحليل البالغات أو   -ب       

   أخرى.ى  ذلك من أي جهة ــــل علــن يحصوله أ يحددها،خالل المدة التي  التحليل، جراءمفيدة ل 

أو  المتحصالت،في حالة الخشية من تهريب  عمل،( سبعة أيام 7و العمليات مدة ل تزيد على )ية أيقاف تنفيذ العملية المالإ   -جـ     

  التحليل.ضرار بسير ال 

رئاسة  لىأصلية إجرائم  اب أو ــرهل إــموال او تمويس معقولة لالشتباه في عملية غسل أسالتي تقوم على أ البالغاتحالة إ    -د      

 العالقة بذلك.  شعار الجهات ذاتوإ شأنها،الدعاء العام لتخاذ الجراءات القانونية في 
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ل   الموال وتمويل ــــالمجلس عن نشاطات المكتب والنشطة المتعلقة بعمليات غس لىيقدم إعداد وتقديم تقرير سنوي إ -ثانياا 

ويتم نشر  ،رهاب وآلياتها وأساليبها وحالتهاال  موال وتمويلغسل ال  واتجاهات مكافحةبالغ تقارير ال  وإحصاءات عن رهاب،ال 

 المجلس.التقرير بالصيغة التي يعتمدها 

والقطاع  الدولة،ي  دوائر ـة فــــرهاب مع الجهات ذات العالقذات الصلة بمكافحة غسل الموال وتمويل ال علومات تبادل الم -ثالثاا 

 الشأن.والتنسيق معها في هذا  العام،

ة غسل الموال وتمويل ــــذات العالقة في مكافح الدولية والمؤتمراتالشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات  -رابعاا 

  ب.رهاال 

لومات عما يحتمل ام تلك  المعـعمتعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل وإ فر للمكتب من معلوماتانشاء قاعدة بيانات لما يتوإ  -خامساا 

غيرها من الجهات ل  مهمة السلطات القضائية و ـــــرهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيالموال وتمويل إ وقوعه من غسل

 القانون.حكام هذا المختصة بتطبيق أ 

  المكتب.في مهام  الداخلةمور شاملة عن ال  إحصاءاتجمع وتحليل  -سادساا 

 رهاب.ال موال  وتمويل ل ال ـــة غســــحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمرات تدريبية للموظفين المعنيين ل عداد دوإ -سابعاا 

ر مالية محددة بأحكام هذا ــعمال ومهن غيو أاي مؤسسة مالية أإشعار الجهات الرقابية أو الجهات المختصة الخرى بإخالل  -ثامناا 

 القانون.

  رهاب.ال  موال وتمويلذات الصلة بغسل ال  لى التفاقيات والمعاهداتالمشورة الفنية في شأن النضمام إتقديم  -تاسعاا 
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 -رهاب: ال موال وتمويل كل التنظيمي لمكتب مكافحة غسل ال / الهي ثانيا

 :تيةفي التخصصات المختلفة والقسام ال  المكتب من مدير عام المكتب ومعاونه وعدد من الموظفين يتألف

 -المالي: قسم التحليل والتدقيق /  اولا 

جمع المعلومات من و  بالبالغالمالي بتلقي البالغات عن المعامالت المشبوهة من مختلف الجهات الملزمة والتدقيق يختص قسم التحليل 
عن الوحدات  عمال والمهن غير المالية المحددة فضالاوالمؤسسات المالية وال  نفاذ القانون والسلطات الرقابيةلسيما جهات إ الجهات المختصة 

عن  بشأنهاعاله عملية دراسة وتحليل بالغات المعامالت المشبوهة ومن ثم تقديم توصية في الدول الخرى ، كما يمارس القسم أ النظيرة
، ويتم بعد عدة خطواتمن خالل اتخاذه  محددةوسياسات عمل  لجراءات ليها وذلك وفقاا التي تم التوصل إنتائج التحليل والتدقيق المالي 

 لى سلطة الدعاء العام.ورفعها إ تقارير الشتباه في حال اكتمال أوجه الشتباه عدادذلك إ

 

 -الفني: / قسم تقنية المعلومات والدعم  ثانياا 

الخاصة شراف الداري والفني على جميع الجوانب التقنية والمعلوماتية في المكتب ومتابعة عمل شبكة الحاسوب يختص هذا القسم بال 
القسم بالتأكد من ضمان عمل جميع  ، كما يقوم موظفوالخاصة بالجهزة يانة والعداداتالدعم الفني لباقي القسام من خالل الص وتقديم

مر والتنسيق لرسمي وايام الجازات إن لزم ال ويشمل ذلك العمل خارج أوقات الدوام ا ،خوادم الحاسوب وشبكة النترنت على مدار الساعة
لشبكة الداخلية للمكتب عمال تحديث االفني المباشر على جميع أ الشراف عن فضالا التعديالت الالزمة. جراءل والعمل مع الشركات المختصة 

، كما ل الكاميرات الداخلية والخارجيةادارة عمل وصيانة نظام المراقبة في المكتب من خال  و برمجيات جديدة، كذلكأية أجهزة أو تركيب أ
ولي حل المشكالت بدءاا من التصميم ال والتطوير و  يطوتتضمن التخط ،من وسالمة قاعدة البياناتأتقع على عاتق القسم أعاله مسؤولية 

دعم الفني. إضافة لقاعدة البيانات وانتهاءا بمرحلة التنفيذ والدارة والرقابة والتعديل وعمل النسخ الحتياطية من البيانات وتحويلها وال
وأخيراا الشراف على الموقع ، يثها بصورة مستمرةالبيانات وتحد  دخال كافة المعلومات الواردة الى المكتب ضمن قاعدةالى العمل على إ

 لكتروني للمكتب وتحديث محتواه.ال 

 

 

 

 -القانونية: / قسم الشؤون  ثالثاا 

و الفنية التي يتم الستفسار عنها يم الستشارات القانونية تجاه العمال الدارية أي القانوني وتقد الرأ بإبداءيمارس القسم القانوني مهامه 
 إبداء الرأي القانوني بشأنو ،داء المكتب على النحو المطلوبأوذلك لضمان سير  ،في المكتبقسام ال مختلف  و من قبلإدارة المكتب أ من قبل

 مهمة أيضاويتولى القسم ، احالتها الى سلطة الدعاء العام من قبل قسم التحليل المالي من الناحية القانونية قبل المعدةتقارير الشتباه 
لى السيد المدير وتقديم القتراحات إ ،ما يخص الجوانب القانونية والقضائية مام الجهات الرسمية وشبه الرسمية فيالمكتب قانونياا أ تمثيل

لى مجلس ا إهو تمويل الرهاب لغرض رفعغسل الموال أ نظام مكافحةما يخص تعديل القوانين والنظمة والتعليمات المتعلقة ب العام في
 الموال وتمويل الرهاب. مكافحة غسل
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 - والدراسات:والبحوث  والدولي/ قسم العالقات والتعاون الوطني  رابعاا 

 اتفاقياتالقانون وتفعيل العالقات بموجب نفاذ إ  المكتب وجهاتتعزيز العالقات بين وهو المسؤول عن التعاون الوطني والدولي  :اولا 
 بالجابةيقوم خرى ومن الوحدات النظيرة في الدول ال  طلبات المعلومات كما يتلقى ،الوحدات النظيرةمع ومذكرات التفاهم  التعاون المحلية

التنسيق على المستويين المحلي والدولي مع مختلف  مهمة وأيضا يتولىتلك الوحدات  ويقوم القسم بطلب المعلومات والستفسار من عليها،
 العراق.هورية مخفاقات المترتبة على جي سبيل معالجة ال الهادفة مع المنظمات الدولية فعداد تقارير المراجعة  عن إالجهات فضالا 

 -والدراسات: شعبة البحوث  :ثانياا 

ال والمهن غير المالية المحددة وإعداد التقارير السنوية عموال كافة لى المؤسسات المالية اسات إصدار العمامات إتتولى شعبة البحوث والدر
عداد البرامج التدريبية وورش العمل بغية نشر  عن إلقاء المحاضرات وإفضالا  ،رهابموال وتمويل ال الدراسات حول تطور أنماط غسل ال وإعداد 

وسط بمتابعة موقف العراق تجاه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق ال أعاله ، كما تقوم الشعبة بالبالغالوعي بين مختلف الجهات الملزمة 
إصدار النظمة والتعليمات التي أسهمت بشكل واضح في تخطي أوجه القصور عداد وإعداد تقرير المتابعة والمساهمة في أفريقيا وإوشمال 

المترتبة على جمهورية العراق والتنسيق مع مختلف الجهات  2012خفاقات الوارد ذكرها في تقرير التقييم المتبادل لعام ومعالجة ال 
 .عليهاجراء عملية التحديثات التي تطرأ يين ونشر القرارات على الموقع اللكتروني وإ جنة تجميد أموال الرهاببخصوص تنفيذ قرارات ل

 

 

 -داري: وال / القسم المالي  اا خامس

التقاعد ومتابعة ة بتعيين الموظفين في المكتب والحالة إلى جراءات الالزملقسم أعاله إدارة شؤون الموظفين في المكتب وإتخاذ ال يتولى ا
   تنفيذها.عداد ميزانية المكتب وكيفية إضافة إلى المور المالية بخصوص إوإصدار الوامر الدارية خرى العمال الدارية ال 
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 الباب الثاني
 2017رهاب خالل العام لموال وتمويل ال اإنجازات مكتب مكافحة غسل 
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 -:وإجراءات المكتب  2016مقارنة بعام  2017لعام عدد البالغات  / اولا 

من  اا بالغ (187) 2017عام ها خالل لالتي قام المكتب بتحلي الغاتالب بلغ عدد -: العامين أعالهخالل لى المكتب إالواردة  البالغات -أ
فقط من  اا ( بالغ82) 2016في عام كان عددها  بينما، (1( والشكل البياني رقم )1وكما مفصل في الجدول رقم ) ،مصادر مختلفة
ورودها في نهاية ن السبب في تدويرها هو أو 2017لى إ 2016من عام مدورة  معاملة( 53ن هنالك )مع العرض أمصادر مختلفة 

ن القسم أعاله يقوم أ سببب وأيضاا لعدم استكمال إجراءات تدقيقها وتحليلها من قبل قسم التحليل والتدقيق المالي و 2016عام 
عملية  بإجراءن عدد موظفي القسم المختصين ثم المهم ، كما أومن الهم البالغ حسب درجة أهميتها فيتم تحليل ببتصنيف البالغات 

ز ذلك سلبيا على عدم إنجا ثرأمما  2016لى المكتب في عام عامالت المشبوهة الواردة إالتحليل المالي ل يتناسب مع عدد بالغات الم
بعدد من  رفدهمن خالل زيادة عدد المحللين في القسم أعاله  تتم وقد .2017عام في ستكمال إجراءاتها تحليل تلك البالغات وإ

 .2017نهم في عام يالموظفين الجدد الذين تم تعي
 (1جدول رقم )

 عدد  الجهة

 2017البالغات لعام 

النسبة المئوية% من 

 المجموع

 عدد       

البالغات لعام 

2016 

النسبة المئوية% من 

 المجموع

لسنة المئوية   *نسبة التغيير

 2016مقارنة بسنة  2017

 ↑ % 75 4.88 4 3.74 7 الجهات الرقابية

 ↓ % 5.5 21.95 18 9.09 17 نفاذ القانونجهات إ 

 % 0    10.98 9 4.81 9 الكمارك

 ↑% 382.14 34.15 28 72.19 135 المؤسسات المالية

 ↓ % 31.25 19.51 16 5.88 11 المكتباكتشاف 

 ↓ % 20 6.10 5 2.14 4 الوحدات النظيرة

 ↑ % 100 2.44 2 2.14 4 أخرى

   ↑% 128.04 %  100 82 %   100 187 المجموع

 2017و2016للعامين  حسب مصدرهاب عدد البالغات

 -)سنة أساس( وبحسب القانون اآلتي : 2016وذلك باعتبار سنة  2016مقارنة بسنة  2017تم احتساب نسبة التغيير لسنة  *

تشير الى ( ↑)%. وان العالمة  100ويضرب الناتج في  2016منه على عدد بالغات  2016بعد طرح عدد بالغات  2017يقسم عدد بالغات 

 فتعني ان نسبة التغير تمثل نقصان.( ↓)لعالمة ان نسبة التغير تمثل زيادة، اما ا
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 (1شكل رقم )

  

 

(% 128.04بلغت ) 2016عنه في عام  2017البالغات الواردة خالل عام عدد في جمالي نسبة التغيير المئوية أن إ من الجدول والشكل البياني أعاله يتبين 

كذلك وغسل الموال وتمويل الرهاب  مخاطرالمبلغة لسيما المؤسسات المالية والتعريف بزيادة وعي الجهات ب قيام المكتب لىوالسبب في ذلك يعود إ

 فضالا  ،2017على عدد البالغات التي تخص المعامالت المشبوهة خالل عام  يجاباا إ مر الذي انعكس ال  ،ة على تلك الجهات الملزمة بالبالغالرقاب تشديد

( لسنة 1ؤسسات المالية رقم )همها تعليمات العناية الواجبة تجاه العمالء للمالتي كان من أات خالل نفس العام نظمة والتعليمعن إصدار عدد كبير من ال 

2017. 
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المكتب خالل عام لى يتباين عدد البالغات الواردة إ -الجغرافي: حسب توزيعها ب 2017خالل عام الواردة الى المكتب  عدد البالغات -ب

وكما  ،حسب بنية وهيكلة القطاع المالي في كل محافظةببحسب طبيعة النشاط التجاري والصناعي ومن محافظة إلى محافظة  2017

 -:  تاليينالوالشكل البياني  في الجدول مبين

 

 (2جدول رقم )

 من المجموع المئويةالنسبة  عدد المنطقة

 %80.21 150 بغداد

 %3.21 6 أربيل

 %2.14 4 النجف

 %2.14 4 النبار

 %1.07 2 الديوانية

 %1.60 3 صالح الدين

 %1.60 3 كركوك

 %1.07 2 كربالء

 % 0.535 1 البصرة

 %0.53 1 ديالى

 %2.67 5 عدة محافظات

 % 3.21 6 خارج العراق

 %100.00 187 المجموع

 حسب التوزيع الجغرافي للحالت المحليةب عدد البالغات
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 (2شكل بياني رقم )

 

 حسب التوزيع الجغرافي للحالت المحليةب عدد البالغات

حيث كان من محافظة بغداد  2017لى المكتب خالل عام أن أكثر عدد بالغات قد ورد إ (2)يالحظ من خالل معطيات الجدول والشكل البياني 

كثافة العاصمة وفيها  ن بغداد هييعود إلى أذلك والسبب في  %(80.21أي يشكل نسبة ) اا،( بالغ187من مجموع ) اا ( بالغ150) تبلغ

في باقي  بكثير عددهامحافظة بغداد يفوق ي ف الموجودةلمؤسسات المالية ن عدد ا عن أ، فضالا زداد فيها بالطبع النشاط التجاريسكانية وي

بحسب طبيعة كل محافظة النشطة والتعامالت المالية  م لزيادة حج رهاب تبعاا سل الموال وتمويل ال نه تزداد مخاطر غ أعلماا  ،المحافظات

 حسب رقعتها الجغرافية .بو

موضوع بالغات المعامالت المشبوهة بهم  المشتبهشخاص يتباين عدد ال  -اص المشتبه بهم :شخ لعدد ال وفقاا  عدد البالغات -ج

 -: لتيينوالشكل البياني ا وكما مبين في الجدول  ،2017ل عام شخاص طبيعيين ومعنويين خال بين أ ما
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 (3جدول رقم )

 من المجموعالمئوية النسبة  عدد نوع الشخاص المشتبه بهم

 % 79.50 349 طبيعي

 % 20.50 90 معنوي

 %100.00 439 المجموع

 وفقاا لعدد الشخاص المشتبه بهم عدد البالغات

 

 (3شكل بياني رقم )

 

 وفقاا لعدد الشخاص المشتبه بهم عدد البالغات

 

 من اا شخص( 349شخاص الطبيعيين موضوع بالغات المعامالت المشبوهة بلغ )أن عدد ال أعاله تبين  (3الجدول والشكل البياني )من خالل 

( 90المشبوهة ) شخاص المعنويين موضوع بالغات المعامالتوهي نسبة كبيرة بينما بلغ عدد ال  %(79.5( أي يشكل نسبة )439مجموع )

 .%(20.5يشكل نسبة ) أي ما  اا شخص

 

 

 

79%

21%

طبيعي معنوي
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خالل  رهابفي عمليات غسل الموال وتمويل ال المشتبه فيهم ستخدم إ -المستخدم: لطبيعة النشاط  وفقاا  عدد البالغات -د

كما مبين في ووقروض وغيرها بين حوالت وصكوك وخطابات ضمان  موالهم مارير أمختلف النشاطات لتم 2017عام 

 : التيينوالشكل البياني الجدول 

 (4جدول رقم )

 من المجموع المئويةالنسبة  العدد النشاط

 % 43.85 82 حوالت

 % 17.11 32 إيداعات وسحوبات نقدية

 % 5.88 11 صكوك

 % 1.60 3 خطابات ضمان

 % 0.53 1 قروض

 % 11.76 22 فتح حسابات

 % 5.88 11 نقل نقدي عبر الحدود

 % 13.37 25 دوات مختلفةأ

 %100.00 187 المجموع

 طبيعة النشاط المستخدم ل عدد البالغات وفقاا 
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 طبيعة النشاط المستخدم ل عدد البالغات وفقاا 

من  2017ساليب التي استخدمت خالل عام أكثر ال ن الحوالت هي أ (4)يتبين من خالل معطيات الجدول والشكل البياني 

نسبة  يشكل وهو ما اا ( بالغ187من مجموع ) (82)هة التي تخص الحوالت ذ بلغ عدد بالغات المعامالت المشبوإ غيرها،

في من الساليب كثر من غيرها الحوالت ألى سهولة استخدام في ذلك يعود إ يقارب النصف والسبب أي ما %(43.85)

داد التقرير ــعدة إــب خالل مــلى المكتتي وردت إال البالغاتقل نسبة حيث بلغ عدد ، بينما شكلت القروض أغسل الموال

 .% (0.53) ( أي نسبة 187وع )ــ( بالغ من مجم1)

موال لقى مكتب مكافحة غسل ال ت -: 2017الواردة الى المكتب خالل بالغات البخصوص لتي تم اتخاذها جراءات اال  -هـ 

جراء عملية التحليل والتدقيق م إ وت بالبالغرهاب البالغات عن المعامالت المشبوهة من مختلف الجهات الملزمة وتمويل ال 

، خرى ذات الصلة ت اضافية سواء من الجهة المبلغة أو من الجهات ال طلب معلوماذلك بنها ويلزم بشأ المالي واتخاذ ما

تم ن تكون تقارير اشتباه وكانت ترقى ل و اكتمل تحليلهات التي بخصوص المعامال  اشتباه اريرتقم بعد ذلك اعداد وت

التحليل مدة طويلة مما  نتائجعملية استكمال نتيجة لستغراق و ،يلزم بخصوصها لى رئاسة الدعاء العام لتخاذ مارفعها إ

 بسببمن عدمه كما رهاب إ ل أو تمويلثبات وجود شبهة غسل امواقيد النجاز لحين إن تبقى ل خرى البالغات ال لك تيجعل 

جابة منها وصول ال  وتأخرخرى وصول طلب المعلومات للجهات ال  تأخرالعتماد على البريد اليدوي الروتيني الذي يسبب 

و بالغات التي لم يتم التوصل فيها إلى وثائق وأدلة تفيد بوجود شبهة غسل أموال أ، وايضا يتم حفظ الفي نفس الوقت

 -يين:لتفي الجدول والشكل البياني ا  دانة وكما مبيناكتمال جمع المعلومات من أجل توثيق ال ولعدم  رهابإتمويل 
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 (5جدول رقم )

 من المجموعالمئوية النسبة  العدد الجراء المتخذ

%  15 الحالة الى رئاسة الدعاء العام 8.02 

%  150 قيد النجاز 80.21 

%  18 الحفظ 9.63 

%  4 اخرى 2.14 

 100.00% 187 المجموع

 2017لعام  بشانها المتخذة لإلجراءاتوفقاا  عدد البالغات
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 (5شكل بياني رقم )

 

 2017لعام  بشانها وفقاا لإلجراءات المتخذة عدد البالغات

 

غسل الموال وتمويل الرهاب الى  لالشتباه في عمليات اا ( تقرير15) بإحالةقام المكتب  2017نه خالل عام أ (5)يالحظ من الجدول والشكل البياني 

( منها 18نجاز وتم حفظ )( قيد ال 187موع )من مج ( بالغاا 150بينما لزال هناك ) لختصاصهم،يلزم من قبلهم وفقا  تخاذ مارئاسة الدعاء العام ل 

بما يقارب الضعف  اا هناك فارق ن، إذ إلى الدعاء العامإ 2016عام شتباه ( تقارير ا8بينما تم إحالة فقط ) إرهاب،موال وتمويل شبهة غسل أ وجودلعدم 

جريمة غسل أموال او تمويل إرهاب  تدعم الشتباه بوجوددلة التي ل اوتم جمع المعلومات الكافية وبشأنها يلزم  في عدد التقارير التي تم اتخاذ ماأيضا 

  .2016في عام  عنه 2017لى رئاسة الدعاء العام في عام وإحالتها إ

 

 

 

 

 

 

االحالة الى رئاسة االدعاء العام قيد االنجاز الحفظ اخرى
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 -:2017/ كشوفات المعامالت المالية الواردة الى المكتب خالل عام  ثانياا 

( 2263المالي بلغت )  تلقى مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب كشوفات المعامالت المالية من المصارف وشركات التحويل

 ( :6كما مبين في الجدول رقم )من شركات التحويل المالي ( كشف 456)من المصارف و اا ( كشف1807وبواقع ) كشوفات

 (6جدول رقم )

 كشوفات شركات التحويل المالي كشوفات المصارف الشهر

 38 150 كانون الثاني

 38 150 شباط

 38 150 ذارآ

 38 152 نيسان

 38 152 يارأ

 38 152 حزيران

 38 152 تموز

 38 150 آب

 38 150 أيلول

 38 150 تشرين الول

 38 150 تشرين الثاني

 38 149 كانون الول

 456 1807 المجموع

 2017كشوفات المعامالت المالية الواردة الى المكتب خالل عام 

، بينما هنالك شهرياا  اا ( كشف38ويل المالي بواقع )في عدد كشوفات المعامالت المالية الواردة من شركات التح اا ستقرارإن هناك يالحظ من الجدول أعاله أ

ات مالية تغلق هنالك مؤسسن أ لىإويعود السبب في ذلك  .2017خالل عام المصارف في عدد كشوفات المعامالت المالية الواردة من  بسيط تذبذب

 .لى مصارف إسالميةلتحويل المالي إو التحول من شركات اوأخرى جديدة تفتح أ
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 -: الجهاتتفاق تعاون مع مختلف توقيع إ / لثاا ثا

 ،2017( خالل العام 5رهاب بتوقيع اتفاق تعاون مع مختلف الجهات والبالغ عددها )قام مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل ال  -1

 2015( لسنة 39ون مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب رقم )( من قانثالثاا  – 9حكام المادة ) الى ما نصت عليه أ وذلك استناداا 

رهاب والجرائم الصلية المرتبطة بهما، وكما ال موال وتمويل المعلومات في مجال مكافحة غسل ال ن المحلي وتبادل طار التعاووفي إ

 -:يأتي

 (7جدول رقم )

 تاريخ توقيع التفاق اسم الجهة ت

 5/1/2017 ة النزاهة / دائرة الستردادهي 1

 18/5/2017 البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة 2

 11/9/2017 جهاز مكافحة الرهاب 3

 28/11/2017 المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة / وزارة الداخلية 4

 من قبل المكتب مع مختلف الجهات 2017التعاون الثنائي التي تم عقدها خالل عام  يةاتفاق

عاله بغية تعزيز عملية تبادل المعلومات مع دائرة السترداد للتنسيق بخصوص تزويدنا ية التعاون مع الجهات أحيث تم توقيع اتفاق

موال المهربة والمتهمين الهاربين ت السترداد المنظمة لسترداد ال وملفا المتبادلةعن عدد طلبات المساعدة القانونية  بإحصائيات

 يةوالشرافلية التعاون مع الجهات الرقابية تعزيز آ كان لغرضفمع دائرة مراقبة الصيرفة خارج العراق ، اما اتفاق التعاون الذي تم عقده 

في تطوير  وكذلك سعياا  الرهاب،شان مكافحة غسل الموال وتمويل  المستمر فيجل ضمان التنسيق الية من أ على المؤسسات الم

مؤشرات الشتباه والعمل على تطوير رهاب سل الموال وتمويل ال مول بها لدى المؤسسات المالية بشأن مكافحة غوتحسين النظمة المع

ـ )الجهات المتبقية  اماذات الصلة بالموضوع ، عماماتر ال صداوالتنسيق بخصوص إ نظمة وجهاز مديرية مكافحة الجريمة المالمتمثلة ب

التي لها عالقة وثيقة في دعم عمل المكتب  معنية بمكافحة الجرائم ومن جهات إنفاذ القانونمن الجهات ال مكافحة الرهاب ( فهي

عملية التحليل المالي  لنجازوالتي تعد ضرورية  شخاص والشركات المشتبه فيهمص ال وتزويده بكل المعلومات التي يطلبها والتي تخ

 هم مهام المكتب من إحدى أبدورها التي تعتبر 
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 وزارة الداخلية/و، من الوطنيوجهاز ال ، مسودات اتفاق تعاون مع كل من )جهاز المخابرات الوطني العراقي عدادقام المكتب بإ -2

دائرة المنظمات  /مانة العامة لمجلس الوزراءوال ، والهيئة العامة للكمارك الهيئة العامة للضرائبوزارة المالية /ومكتب المفتش العام، 

 .نجاز( وهي مازالت قيد ال قليم كردستانفي إووزارة الداخلية ، غير الحكومية

 

 -:تطوير قاعدة بيانات المكتب  / رابعاا 

لوجي لألقسام والدارات وتقديم الدعم الفني والتكنبناء قسم لتقنية المعلومات والدعم الفني يقوم ب يتطلع المكتب منذ إنشائه إلى

عن  تعزيز قدرات الموظفين في ذلك القسم من خالل التدريب فضالا  2017العالقة بعمل المكتب حيث تم خالل العام المعنية ذات 

وتحديث موقع المكتب  دارةإنشاء وإالستعانة ببعض الموظفين من ذوي الخبرة والختصاص في البنك المركزي العراقي في مجال 

القسام وتطوير هذه البرامج  لجميعالمعلوماتية  نظمةأبرمجة وصيانة ة المستجدات والتحديثات المطلوبة وت ومتابععلى النترن

 وضع إجراءات المان للمعلومات والبرامج.والعمل على كيفية  ،متطلبات العمل لتالئم

جل الحصول على نافذة من أ بالعمل جل تطوير قاعدة بيانات المكتب بالتنسيق مع جهات انفاذ القانون كما قام القسم أعاله من أ 

سرع بأالمالي تهم ويحصل على المعلومات المطلوبة لنجاز عملية التحليل والتدقيق لى قواعد بياناإها للمكتب أن يدخل يمكن من خالل

 .بذلك الجهد والوقت موفراا  ،وقت

 -للمكتب: لكتروني ال  نشاء الموقعإ  /خامسا 

 ،wwwaml.iq :وعنوانه رهابغسل الموال وتمويل ال لكتروني لمكتب مكافحة النتهاء من إنشاء الموقع ال  2017ام تم خالل ع

 عداد التقرير والسنوات السابقة له ايضاا العام مدة إ لرشادات التي صدرت خال نشر جميع التعليمات والضوابط وال وتمت المباشرة ب

صدارها من قبل المكتب العمامات التي يتم إورهابيين لجنة تجميد اموال ال  عنكما تمت المباشرة بنشر جميع القرارات الصادرة 

 . كافة لى المؤسسات المالية والعمال والمهن غير المالية المحددةإوالجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي 
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 -للمخاطر: التقييم الوطني  / سادساا 

 استجابة مختلف الجهاتعلى المستويات بهدف بشكل أساسي وجود دعم سياسي على أ تطلبملية التقييم الوطني للمخاطر تن عإ

ن نتائج هذا التقييم سوف تشخص مخاطر غسل الموال وتمويل الرهاب على المستوى الوطني المعنية لمتطلبات التقييم، حيث أ

 .فرة باتجاه الحد من تلك المخاطراوتشخيص هذه المخاطر وتوجيه الموارد المت فيبحيث يشمل مختلف القطاعات القتصادية ويساعد 

( من 2عضاء من موظفي المكتب و)( أ3من ) يتألفوتم تشكيل فريق فني  2017دء بعملية التقييم الوطني للمخاطر في عام الب تم

وباشر الفريق مهام عمله خالل العام  ،من الوطنيتشارية ال ( عضو من مس1موظفي البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة و)

وتم من  20/11/2017اعاله بتاريخ ذ تم عقد اجتماع للفريق مباشر من قبل المجلس، إ بإشرافالفريق أعاله ويعمل  الخاص بالتقرير

على  استراتيجيةولى من توصيات مجموعة العمل المالي فاتف وبيان اهمية البدء بوضع شرح المكتب لمتطلبات التوصية ال  خالله

 كما قام ،كما قام المكتب بتوضيح مراحل عملية التقييم والغرض منه رهابل ال مخاطر غسل الموال وتمويمواجهة المستوى الوطني ل

 إجراء عملية التقييم الوطني للمخاطر لالعتماد عليها عند التقييم منهجيةيده بتزوالبنك الدولي بخصوص بطلب المساعدة من المكتب 

على مستوى كل قطاع من القطاعات ، عن المخاطر القائمةالقتصادية الناتجة العواقب وكيفية تحديد نقاط الضعف والتهديدات و

  .المشمولة بعملية التقييم الوطني للمخاطر

 

 

  

 -الصلة: / البرامج التدريبية لموظفي المكتب وبعض الجهات الخرى ذات  بعاا سا
 

مشاركة  2017خالل العام  تحيث تم الموظفين،وصقل مهارات  تأهيلن توفير واستمرار التدريب يعمل على إ -المكتب: موظفي تدريب  -1

من قبل بخصوص التدريب ن الدعم ت التدريبية وورش العمل الرامية إلى تعزيز قدرات المشاركين وإعدد من موظفي المكتب في الدورا

ة والمخدرات وصندوق مم المتحدة المعني بمكافحة الجريمالدولي والخزانة المريكية ومكتب ال  البنك)مثل  زال مستمراا ماالجهات الدولية 

 -: تي ال كما مبين في الجدول الدولي( وغيرها النقد 
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 2017المكتب خالل عام  وورش العمل التي شارك فيها موظفو الدورات( 8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 العنوان ت
 

 عدد المشاركين المدة

 1 9/1/2017 ض الموال وتمويل الرهابيورشة عمل إقليمية عن مكافحة تبي 1
 11 10/4/2017 ورشة تعريفية عن كيفية البالغ عن المعامالت المشبوهة 2

 مكافحة غسل الموالورشة عمل عن  3
 

15/4/2017 2 

 6 27/4/2017-24 أساليب التحقيق الساسية المختصة بمكافحة تمويل الرهاب 4
 تعطيل تمويل الرهاب 5

 
8-11/5/2017 1 

 تطوير نظام مكافحة تمويل الرهاب في العراق 6
 

22-25/5/2017 2 

 تدقيق الحوالت الخارجية 7
 

10/6/2017 6 

 التدريبية عن التحليل الستراتيجي ورشة العمل 8
 

16-20/7/2017 2 

 4 17/8/2017-13 ورشة عمل مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب 9
دورة تدريبية في مجال النظمة الوطنية لمكافحة غسل الموال  10

 وتمويل الرهاب
4-8/9/2017 5 

 ورشة عمل 11
 

13-14/9/2017 5 

التطبيقات المتطورة في مجال جمع  ورشة عمل بعنوان استخدام 12
 المعلومات

13-21/9/2017 1 

 1 31/10/2017-29 إعداد دول المجموعة للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل 13
ورشة العمل الثانية لتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل  14

 الموال وتمويل الرهاب
7-10/11/2017 4 
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مل خالل عام عداد ورش عالمحاضرات والمشاركة في إ اءــبإلقالمكتب  قام موظفو حيث -خرى:ال جهات لى الإالمقدم من قبل المكتب التدريب  -2

 -: ي الجدول التيكما مبين فلمختلف الجهات  2017

 (9جدول رقم )                                        

 تاريخ النعقاد الموضوع ت

 

 المكان

مركز  /العراقي البنك المركزي  31/1/2017-30 رهابوتمويل ال موال مكافحة غسل ال  1

 الدراسات المصرفية

سياسات الوليات المتحدة في قضايا الشؤون  2

 الخارجية والدفاع

 

 وزارة الداخلية 16-18/5/2017

توضيح ضوابط العناية الواجبة تجاه العمالء  3

 الخاصة بالوراق المالية

 

 سوق العراق لألوراق المالية 8/8/2017

دورة إجراءات العناية الواجبة المشددة تجاه الزبائن  4

للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ونموذج 

 البالغ عن المعامالت المشبوهة ومؤشرات الشتباه

البنك المركزي العراقي / مركز  22-24/8/2017

 الدراسات المصرفية

ورشة عمل بخصوص العناية الواجبة للمتعاملين  5

 بالوراق المالية

 

 سوق العراق لألوراق المالية 16-17/10/2017

 موال والفسادمكافحة غسل ال  6

 

 ة النزاهةهيئ 22-26/10/2017

 2017خالل عام مختلف الجهات رش العمل المقدمة من قبل المكتب إلى والدورات و
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 -رهاب:وتمويل ال موال لدعم المادي لمكتب مكافحة غسل ال ا / ثامناا 

من توصيات مجموعة العمل المالي  (4) (29لمتطلبات التوصية ) استيفاؤه هو 2017خالل العام  هم إنجازات المكتبإن من أ    

مين البناية رية في البنك المركزي العراقي لتأطلب العون من الدائرة الداب قام المكتبحيث  بوحدة المعلومات الماليةالخاصة 

عن توفير قاصات محصنة ضد الحريق  قفال الحصينة فضالا  وتم تجهيزه بالكاميرات وال وخارجياا  التي يشغلها المكتب داخلياا 

اا رقمي التي ترد من مختلف الجهات وتقارير الشتباه ويتم اعطاؤها تسلسالا فيها لمشبوهة والسرقة يتم حفظ بالغات المعامالت ا

وبذلك  ،ل من خالل الموظف المختص والمسؤول عن المتابعةليها إ إ شخص الوصول ييستطيع أ من ولوتبوب وتحفظ بشكل آ

  .المحافظة على سرية المعلوماتفي عاله لسيما متطلبات التوصية أمن  2017في عام يكون المكتب انتهى 

 

عداد خطة التدريب المقترحة لمساعدة الجهات المختلفة في مجال مكافحة غسل  / إتاسعاا 

  -الموال وتمويل الرهاب :

فحة غسل الموال وتمويل الرهاب لى مجلس مكاطة تدريبية شاملة لمختلف الجهات إخ 2017حيث قدم المكتب خالل عام 

موال وتمويل الساسي والتدريب المتخصص لكل جهة من الجهات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل ال تتضمن التدريب 

نفاذ القانون ، والجهات القضائية ، والجهات المسؤولة عن صياغة وإقرار القوانين والتشريعات ، وتدريب الرهاب مثل )جهات إ 

 شرافية(.مكتب وموظفي الجهات الرقابية وال العن التدريب الخاص بموظفي  الهيئة العامة للكمارك ، فضالا 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصلة ن تنشئ وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل )أ( تقارير العمليات المشبوهة، )ب( المعلومات الخرى ذات أن الدول يجب ألى تشير هذه التوصية إ -ب
لها كون ية من جهات البالغ، وأن تن تكون وحدة التحريات المالية قادرة على الحصول على معلومات إضافلمرتبطة وتمويل الرهاب، وينبغي أبغسل الموال والجرائم الصلية ا

 ها للقيام بمهامها بصورة صحيحة.الي انون التي تحتاجلى المعلومات المالية والدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القصالحية الوصول في وقت مناسب إ
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 الباب الثالث
 ةالدوليو ةوالقليمي ةالوطني التعاون والتنسيق على المستويات
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  -الوطني: التنسيق على المستوى  /اولا 

سياسات مكافحة ت المحلية المعنية بوضع وتنفيذ الجتماعاشارك مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب في العديد من    

مثل اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الرهاب وغيرها من اللجان ذات الصلة بمكافحة غسل الموال  ،غسل الموال وتمويل الرهاب

لموال وتمويل الرهاب ولجنة في مجلس مكافحة غسل ا ية المكتب فيها اذ ان المكتب عضووذلك من خالل عضو ،وتمويل الرهاب

مشاركة المكتب في العديد من الجتماعات  ت، كما تمللرئيس العام للمكتب بصفته نائباا بالمدير  تجميد أموال الرهابيين ممثالا 

ئة العامة لهية النزاهة واجهات انفاذ القانون وهيئو المانة العامة لمجلس الوزراء مثل  مع عدة جهات محليةوالندوات والمؤتمرات 

بداء المساعدة من قبل المكتب خاطر تم من خاللها تقديم الدعم وإ عن اجتماع فريق التقييم الوطني للم فضالا  ،مينللكمارك وديوان التأ

ن المكتب قام بعقد كما أللجهات الرقابية بغية إتمام وإصدار الضوابط والتعليمات بخصوص مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب ، 

جل تعزيز أواصر التعاون ، وذلك من أ 2017التعاون الثنائي مع مختلف الجهات على المستوى المحلي خالل عام  ياتتفاقن ادد مع

 .يضمن اليفاء بالمتطلبات الدوليةبالشكل الذي معلومات ما بينه والجهات الخرى والتنسيق المحليين لتبادل ال

 

 / التنسيق على المستوى القليمي والدولي ثانياا 

( الدورية للمنظمات الدولية )الفاتف والمينافاتف حرص مكتب مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب على حضور الجتماعات    

ن اا لحد ال زال مستمرن الدعم الدولي ل يأ لسيما مشاركة المكتب في منتدى وحدات التحريات المالية للدول العضاء في مينافاتف كما

كما تم ذكره جل بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب ورش العمل من أ بخصوص التدريب و

 .مسبقاا 

جل ( من أ يرانإ  / سوريا / ن المكتب يسعى لعقد مذكرات تفاهم مع كل من )روسياتعاون الرباعي لمكافحة الرهاب فإطار الفي إو

من المكتب على إيجاد  وحرصاا  دورية،تفعيل عملية تبادل المعلومات بين الدول العضاء والستمرار في عقد الجتماعات بصورة 

ن عملية طلب أعن  فضالا قنوات تواصل مع المجتمع الدولي والوحدات النظيرة في الدول الخرى تمت مشاركته في الفعاليات الدولية 

 -: يالتكما موضح في الجدول لوحدات النظيرة مازالت مستمرة ي المعلومات مع اوتلق
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 (10جدول رقم )                                               

 عدد الطلبات الواردة عدد الطلبات الصادرة الوحدات النظيرة ت

 3 2 ردنال  1

 - 1 مصر 2

 - 1 اليمن 3

 - 1 تونس 4

 - 1 قطر 5

 - 1 السعودية 6

 - 2 ماراتال  7

 - 1 لبنان 8

 1 - يطالياإ  9

 4 10 المجموع 

 النظيرةعدد طلب المعلومات من والى الوحدات 
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 الباب الرابع
 رهابتب مكافحة غسل الموال وتمويل ال التطلعات المستقبلية لمك
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لكتروني   / الحصول على نظام إأولا   

ة بحيث يوفر ــالقادم الل المدةــخ لي لتلقي البالغات وتحليل المعلومات الكترونياا ل على نظام آالحصو لىإ المكتب يطمح

في وة ــر الدوليــا يساعد في تحقيق متطلبات المعاييـبماا للتحليل المالي ليآ اا اله قاعدة بيانات مترابطة ونظامام أعــالنظ

مختلف المؤسسات  جل الحصول على المعلومات منن من أ الوقت والجهد الالزميمع توفير يجمونت النضمام إلى مجموعة إ 

المرسلة.مع المحافظة على سرية البيانات عمـــال والمهن غير المالية المحددة وال ة ــالمالي  

 

-القادمة: عداد برنامج تدريبي شامل لتوعية الجهات الملزمة بالبالغ خالل المرحلة إ / ثانياا   

 ،بخصوص مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب لمختلف الجهات نشر الوعيجل د برنامج تدريبي شامل من أ المكتب لعدايطمح 

عمال والمهن غير المالية المحددة خالل ون وقطاع ال ـــنفاذ القانة وجهات إ ـــات الرقابية والشراقيــمثل المؤسسات المالية والجه

الدولية.المتطلبات تنفيذ لى المستوى المطلوب وبما يتوافق مع ات إـوصول تلك الجهة بما يضمن ـــالمرحلة القادم  

 

-يجمونت: إ نضمام الى مجموعة  / ال ثالثاا   

وذلك برعاية الدولتين كل من وحدة التحريات  ،يجمونتالل تقديم الطلب الرسمي لمجموعة إ اتخذ المكتب الجراءات الالزمة من خ     

ات الراعية لستيفاء المتطلبات الخرى ذات العالقة ـن المكتب متواصل مع الجههيئة التحقيق الخاصة اللبنانية وإالمالية المصرية و

 ع إجراءات النضمام.ــوتسري
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  منها: رهابل وتمويل ال مكافحة غسل الموا مكتب واجهتالتي وجد عدد من المعوقات ي

حجار العقارات / الصاغة / تجار ال  )دللون مثل لمهن غير المالية المحددة لحد ال عمال واتحديد الجهات الرقابية لقطاع ال  عدم -أ

 .ة والمعادن النفيسة/ الكازينوهات/ معارض السيارات( الكريم

 متخصص في مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب. لكترونينظام إعلى عدم حصول هذا المكتب  -ب

عدم قيام مراقبي الحسابات الخارجيين ببذل العناية المهنية الالزمة في فحص مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية غير  -ت

 رهاب.ال جراءات مكافحة غسل الموال وتمويل المصرفية بإ 

لمنع استغالل  أفضلداء م استقاللية وحدات متابعة غسل الموال في المؤسسات المالية في أداء مهام عملها يحول دون تحقيق أعد  -ث

 المؤسسات المالية في تمرير عمليات غسل الموال وتمويل الرهاب.

  لى المكتب.إ مالية المحددة بإرسال بالغات عن المعامالت المشبوهةعمال والمهن غير العدم فعالية قطاع ال  -ج

 


