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 المحتويات

 

 اإلرهابوتمويل  األموالرؤية ورسالة واستراتيجية مكتب مكافحة غسل  •

 اإلرهابوتمويل  األموالكلمة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل  •

 قدمةالم •

 

 اإلرهابوتمويل  األموالالفصل األول/ مكتب مكافحة غسل 

 .اإلرهابوتمويل  األموالأوالً: نبذة عن نشأة مكتب مكافحة غسل 

 .ثانيًا: المهام األساسية للمكتب

 .2019المُعّدل خالل عام  اإلرهابوتمويل  األموالثالثًا: الهيكل التنظيمي لمكتب مكافحة غسل 

  

  .2019خالل عام  اإلرهابوتمويل  األموالجازات ونشاطات مكتب مكافحة غسل الفصل الثاني/ إن

 .الحاالت المشبوهة واإلجراءات التي اتخذها المكتب بشأنها -أوالً:

 .التعاون والتنسيق والمتابعة على المستويات الوطني واإلقليمي والدولي -ثانياً:

 . التعاون والتنسيق على المستوى الوطني -أ

 .اإلرهابوتمويل  األموالقييم الوطني لمخاطر غسل الت -1

 .الُمشاركة في االجتماعات المحلية -2

 .عقد اتفاقات التعاون الثنائي محلياً  -3

 .طلبات المعلومات واالستفسارات الواردة إلى المكتب من جهات محلية -4

 .معنيةالضوابط واألدلة اإلرشادية واإلعمامات الصادرة عن المكتب والجهات ال -5

 .التعاون والتنسيق على المستويين اإلقليمي والدولي -ب

 .متابعة انضمام جمهورية العراق إلى مجموعة ايجمونت -1

 . حضور االجتماعات وتمثيل جمهورية العراق إقليميًا ودولياً  -2

 .مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة -3

 .ني والدوليالتدريب وورش العمل على المستويين الوط -ثالثاً:

 .اإلرهابوتمويل  األموالاإلطار العام لتدريب موظفي مكتب مكافحة غسل  -1

 .الخبرات المكتسبة لموظفي المكتب من خالل التدريب -2

 .إلى مختلف الجهات اإلرهابوتمويل  األموالالتدريب المقدم من مكتب مكافحة غسل  -3

 

 2019الفصل الثالث/ اإلحصاءات خالل عام 
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 ثانيًا: الحاالت المشبوهة بحسب التوزيع الجغرافي
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 خامسًا: الحاالت المشبوهة وفقاً لإلجراءات المتخذة

 اردة مع الوحدات النظيرةسادسًا: االستفسارات الصادرة والو
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 : اإلرهابوتمويل  األموالرؤية ورسالة واستراتيجية مكتب مكافحة غسل 

 

                                                                               -رؤيتنا:

ين المحلي والدولي ، وأداء متميز على المستوياإلرهابوتمويل  األموالمكتب كفوء لمكافحة عمليات غسل 

 وحماية النظام المالي في جمهورية العراق من األنشطة غير المشروعة.

 

                                                                             -رسالتنا:

خاطر حماية المؤسسسسسسسسسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع من م

من خالل توفير المعلومات الالزمة بسسسرعة ودقة عاليتين بالتنسسسيق مع  اإلرهابوتمويل  األموالعمليات غسسسل 

 الجهات المعنية.

 

                          -اإلستراتيجية :

  اإلرهابوتمويل  األموالتطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العالقة بمكافحة عمليات غسل. 

 ت تبادل المعلومات بين المكتب والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك المعلومات.تعزيز آليا 

  وضع وتوثيق اإلجراءات التنفيذية الالزمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل

 .2015( لسنة 39رقم ) اإلرهابوتمويل  األموال
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  : اإلرهابوتمويل  موالاألكلمة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل 

 

عن  اإلرهابوتمويل  األموالُيسعدني أن أقدم التقرير السنوي الرابع لمكتب مكافحة غسل 

( من القانون 9تنفيذًا للفقرة )ثانيا( المادة ) 31/12/2019لغاية  1/1/2019المدة المنتهية من 

إلى مجلس مكافحة  والتي نصت على )إعداد وتقديم تقرير سنوي يقدم 2015( لسنة 39رقم )

 األموالعن نشاطات المكتب واألنشطة المتعلقة بعمليات غسل  اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

 األموال، وإحصاءات عن تقارير المعامالت المشبوهة واتجاهات مكافحة غسل اإلرهابوتمويل 

تمدها وآلياتها وأساليبها وحاالتها ويتم نشر التقرير بالصيغة التي يع اإلرهابوتمويل 

المجلس(، وإيمانًا منا بأهمية الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في جمهورية 

العراق وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى المكتب والمنصوص عليها في قانون مكافحة 

، يسعى المكتب إلى بناء منظومة 2015( لسنة 39رقم ) اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

كاملة من خالل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الُمكملة والداعمة لعملِه معلوماتية مت

كافة ، وتوفير أفضل طرق التحليل التشغيلي الخاص بالمعامالت المشبوهة التي ترد من مختلف 

الجهات الُملزمة باإلبالغ والمحددة في القانون المذكور أعاله، كما قام المكتب بتعزيز دوره 

من خالل تفعيل سبل الوقاية من تلك الجرائم  اإلرهابوتمويل  األموالرائم غسل في مكافحة ج

 األموالإذ تم إصدار ونشر التعليمات والضوابط واألدلة اإلرشادية المعنية بمكافحة غسل 

ألغلب الجهات المعنية بتطبيق أحكام القانون من مؤسسات مالية وأعمال  اإلرهابوتمويل 

على توقيع اتفاقات التعاون المحلية ومذكرات التفاهم الدولية والتي ومهن غير مالية فضاًل 

 .تزيد من إمكانية الحصول على المعلومات وتعزيز جودتها  وبطرق سريعة وآمنة

 األموالوكما هو معلوم فإن مرتكبي الجرائم المالية بشكل عام ومرتكبي جرائم غسل 

م وأدواتهم اإلجرامية الرتكاب تلك بشكل خاص يقومون بتطوير أساليبه اإلرهابوتمويل 

الجرائم تبعًا للتطورات التي يشهدها العالم ، مما ُيحتم ضرورة إحاطة العاملين في مجال 

ُمكافحة تلك الجرائم وبشكل مستمر بآخر التطورات والمستجدات التي تظهر بشأن أساليب 

ره الريادي في تأهيل على مباشرة دو 2019مكافحة تلك الجرائم، إذ حرص المكتب خالل عام 

وبناء القدرات والكوادر البشرية المحلية من خالل إشراك موظفيِه في البرامج التدريبية 

المختلفة داخل وخارج العراق، ولم يتوقف طموح المكتب عند هذا الجانب، بل وقام بتكثيف 

حة تلك الجهود وتفعيل التعاون على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي بما ُيعزز مكاف

 .اآلفتين
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وتمويل  األموالوال بد أن نشير إلى الجهود التي بذلها المكتب فيما يتعلق بتقييم مخاطر غسل 

على المستوى الوطني من خالل التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بعملية  اإلرهاب

 اإلرهابتفاقم والمتمثل بالتقييم ، كما أن هناك المزيد من العمل ُمستقباًل طالما إن الخطر الم

   . وتمويلُه والجريمة الُمنظمة الزاال ُيهددان ُمختلف البلدان

 اإلرهابوتمويل  األموالختامًا، أقدم شكري وتقديري إلى السيد رئيس مجلس مكافحة غسل 

للدعم المقدم للمكتب على جميع األصعدة، والشكر موصول إلى السادة أعضاء المجلس أعاله 

، مع اإلرهابوتمويل  األموالن  ألجل التعزيز والنهوض بنظام مكافحة غسل على التعاو

 تقديرالجهود المبذولة من موظفي هذا المكتب إلنجاح سير العمل.  
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 : المقدمة

إلى إرساء نظام فعال  2019خالل عام  اإلرهابوتمويل  األمواللقد سعى مكتب مكافحة غسل 

من خالل التزام الجهات المعنية بالتدابير الفنية  اإلرهابوتمويل  موالاأللمكافحة غسل 

وإجراءات تطبيقها على أرض الواقع، إذ قام المكتب بالتعاون مع الجهات الرقابية واالشرافية 

واألمنية والقطاع الخاص ببدء عملية التقييم الوطني للمخاطر على مستوى جمهورية العراق 

ارد الوطنية والقطاعية على أساس النهج القائم على المخاطر، وكذلك والذي بدوره يوجه المو

بناء منظومة قوية من خالل تحديد نقاط الضعف والتهديدات وآليات المعالجة لدى كل جهة، 

 .وااللتزام بتطبيق المعايير الدولية

هذا وقد حرص المكتب على مشاركة موظفيه وموظفي الجهات المعنية كافة بتطبيق قانون 

في برامج تدريبية ومؤتمرات  2015( لسنة 39رقم ) اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 

والجرائم األصلية، وذلك إيماناً  اإلرهابوتمويل  األموالدولية مختصة في مجال مكافحة غسل 

وطرق  اإلرهابوتمويل  األموالمنه بأهمية االطالع على آخر التطورات المتعلقة بأساليب غسل 

 .امكافحته

من خالل المساهمة في استكمال  2019كما إن التقدم الملحوظ الذي أحرزُه المكتب في العام 

تحديد جهات رقابية وإشرافية لقطاعات األعمال والمهن غير المالية المحددة وبالتنسيق مع 

لضمان تنفيذها للمهام المتعلقة بها  اإلرهابوتمويل  األموالمجلس مكافحة غسل 

كان  2015( لسنة 39رقم ) اإلرهابوتمويل  األموالفي قانون مكافحة غسل  والمنصوص عليها

ثمرة للجهود التي تم بذلها خالل السنوات التي سبقت العام الخاص بإعداد هذا التقرير، وكذلك 

التعاون الفعال مع الجهات األمنية والرقابية كافة ُبغية استكمال المعلومات الخاصة بتقارير 

 .  وهة وبما َيدعم عملية التحليل الماليالمعامالت المشب

 األمواليتألف هذا التقرير من ثالثة فصول يتضمن الفصل األول نبذة عن مكتب ُمكافحة غسل 

وهيكله التنظيمي ، أما الفصل الثاني فاختص بعرض إنجازات ونشاطات المكتب  اإلرهابوتمويل 

لي، بينما تضمن الفصل الثالث على المستوى المحلي واإلقليمي والدو 2019خالل العام 

اإلحصائيات التي تعكس مهام المكتب األساسية من تلقيِه للمعامالت المشبوهة وجمع 

المعلومات وتحليلها وإحالة ما يقوم منها على ُأسس معقولة لالشتباه إلى االدعاء العام ، 

 باإلبالغ. فضاًل على التدريب المحلي والدولي لموظفي المكتب وموظفي الجهات الملزمة
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 اإلرهابوتمويل  األموالالفصل األول/ مكتب مكافحة غسل 

  -:اإلرهابوتمويل  األموالنبذة عن نشأة مكتب مكافحة غسل  -أوالً:

( لسنة 93رقم ) األموال( من قانون مكافحة غسل 12المكتب استنادا إلى أحكام المادة ) تأسس

( والكتاب 1308اصاته بموجب األمر اإلداري )النافذ في حينِه وتم تحديد واجباته واختص 2004

بوصفه تشكياًل ضمن هيكل البنك المركزي العراقي  19/4/2007( في 10/2794المرقم بالعدد )

( آنذاك إذ كان بمثابة حجر األساس لبدء مكافحة غسل األموالوكان ُيسمى )مكتب اإلبالغ عن غسل 

ح المكتب الصالحيات المالية واإلدارية بموجب في العراق بشكل جّدي وممنهج، وقد تم من األموال

وتعزز ذلك باألمر اإلداري المرقم  4/12/2014( والمؤرخ في 10/6263األمر اإلداري المرقم )

وتمويل  األموالالسيما بعد صدور قانون مكافحة غسل  19/6/2016( والمؤرخ في 10/3786)

بتخويل مدير عام المكتب صالحيات الوزير  وذلك 2015( لسنة 39الجديد الُمرقم بسالعدد ) اإلرهاب

أينما وجدت في القوانين النافذة فيما يتعلق باختصاصات المكتب فضالً على المهام الوارد ذكرها 

( من القانون أعاله والمتضمنة المهام الملقاة على عاتق المكتب وبصورة مركزية 9في المادة )

( من القانون أعاله ليصبح 8استنادًا إلى المادة ) في جمهورية العراق، كما تم تغيير اسم المكتب

 اإلرهاب( السيما بعد َتضمينُه مهمة ُمكافحة تمويل اإلرهابوتمويل  األموال)مكتب ُمكافحة غسل 

 . األموالإلى جانب ُمكافحة غسل 

 

 المهام األساسية للمكتب -ثانيًا:

ب وتحليل وإحالة المعلومات التي المكتب هو الجهة المركزية في الدولة المسؤولة عن تلقي وطل

يشتبه بأنها تتضمن متحصالت جريمة أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب، وبالتالي يمكن حصر 

 مهام المكتب األساسية بأربع مهام، وكاآلتي: 
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يتلقى المكتب معلومات متعلقة بما يشتبه إنها تتضمن متحصالت جريمة أصلية أو غسل  التلقي : -أ

الجهات الملزمة باإلبالغ عن  2015( لسنة 39و تمويل إرهاب، وحدد القانون رقم )أموال أ

 المعامالت المشبوهة. 

أداء مهامه أن يحصل من جهات اإلبالغ على أية معلومات  سبيليجوز للمكتب في  الطلب : -ب

ذلسك  علي يحصل، ولسه أن المكتب يحددها التي المدة خالل التحليلإضافية يعدها مفيدة إلجراء 

( من القانون أعاله، كما نصت الفقرة 9)ب/أوالً( المادة ) الفقرةأحكام  وفق أخرى جهةمسن أي 

( من القانون على تزويد المكتب بالمعلومات والمستندات التي يطلبها وعلى 12( المادة )سادساً )

إنذاره  وجه السرعة، وقد حدد القانون عقوبة من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد

 ( من القانون.41( سبعة أيام وفقًا ألحكام المادة )7لتقديمها خالل )

يقوم المكتب بتحليل المعلومات التي يتلقاها أو ترد إليه وفقًا لنموذج اإلبالغ عن  : التحليل -ج

المعاملة المشبوهة ليخلص إلى معلومات ذات قيمة مضافة، وربط المعلومات كافة للوصول إلى 

ود مؤشرات اشتباه في اإلبالغ وبناء فرضية بشأن طبيعة المعامالت المشبوهة، نتيجة حول وج

 مما يمكن المحلل من التوصل إلى رأي ورفع التوصية المناسبة إلى مدير عام المكتب.

( من القانون على إحالة اإلبالغات التي تقوم على أسس 9نصت الفقرة )د/أوال( المادة ) : اإلحالة -د

عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية إلى رئاسة االدعاء  معقولة لالشتباه في

 العام التخاذ اإلجراءات القانونية في شأنها وإشعار الجهات ذات العالقة بذلك.
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  -كما يتولى المكتب مهام أخرى وكاآلتي: 

سل  إعداد وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن نشاطات المكتب واألنشطة المتعلقة .1 س بعمليات غسس

وتمويل  األموال، وإحصسسساءات عن تقارير اإلبالغ واتجاهات مكافحة غسسسسل اإلرهابوتمويل  األموال

 وآلياتها وأساليبها وحاالتها، ويتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس. اإلرهاب

ذات العالقسسسسسسسسسسسسة مع الجهات  اإلرهابوتمويل  األموالتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل  .2

 في دوائر الدولة، والقطاع العام، والتنسيق معها بهذا الشأن.

سل  .3 شتراك بتمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية والمؤتمرات ذات العالقة لمكافحة غ اال

 . اإلرهابوتمويل  األموال

تحليل وإعمسسسسام إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و .4

تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسسسسسل أموال وتمويل إرهاب ووضسسسسع الوسسسسسائل الكفيلة 

 لتسهيسسسل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

 جمع وتحليل إحصاءات شاملة عن األمور الداخلة في مهام المكتب.  .5

 األموالموظفين المعنيين إلحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسسسسسسل إعداد دورات تدريبية لل .6

 .اإلرهابوتمويل 

إشعار الجهات الرقابية و الجهات المختصة األخرى بإخالل أي مؤسسة مالية أو أعمال ومهن غيسسسسسر  .7

 مالية محددة بأحكام هذا القانون.

 األموالت ذات الصسسسلة بغسسسسل تقديم المشسسسورة الفنية بشسسسأن االنضسسسمام إلى االتفاقات والمعاهدا .8

 . اإلرهابوتمويل 

تبادل المعلومات تلقائيًا أو عند الطلب مع الوحدات النظيرة حسسسسسب ما نصسسسست عليه الفقرة )أوال(  .9

 ( من القانون.29المادة )
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 :  2019عام  لالُمعّدل خال اإلرهابوتمويل  األموالالهيكل التنظيمي لمكتب ُمكافحة غسل  -ثالثاً:

 

 

 

المدير العام

يشعبة التدقيق الداخل

معاون المدير العام

قسم التحليل المالي

شعبة االشتباه في غسل 
االموال

شعبة االشتباه في تمويل 
االرهاب

شعبة االحصائيات

قسم الشؤون القانونية

شعبة الدعاوى

شعبة االستشارات

قسم تقنية المعلومات 
والدعم الفني

شعبة التحقق

شعبة الدعم الفني

قسم التعاون الوطني 
والدولي 

شعبة التعاون الوطني

شعبة العالقات الخارجية

قسم البحوث والدراسات

رشعبة التدريب والتطوي

شعبة االحصاءات و 
البيانات

القسم المالي و اإلداري 

شعبة األفراد

شعبة المحاسبة

شعبة اإلدارة والخدمات

مكتب المدير العام 

وحدة ضمان وتوكيد 
الجودة
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 - :يتألف الهيكل التنظيمي من

 

  .المدير العام (أ

 :يرتبط بالمدير العام كل من

 .معاون المدير العام (ب

  :يرتبط بمعاون المدير العام كل من

 :قسم التحليل المالي

 .األموالشعبة االشتباه في غسل 

 .اإلرهابشعبة االشتباه في تمويل 

 .شعبة االحصائيات

 :يةقسم الشؤون القانون

 .شعبة الدعاوى

 .شعبة االستشارات

 :قسم تقنية المعلومات والدعم الفني

 .شعبة التحقق

 .شعبة الدعم الفني

 :قسم التعاون الوطني والدولي

 .شعبة العالقات الخارجية

 .شعبة التعاون الوطني

 :قسم البحوث والدراسات

 .شعبة التدريب والتطوير

 .شعبة االحصائيات والبيانات

 :ي واالداريالقسم المال

 .شعبة االفراد

 .شعبة المحاسبة

 .شعبة اإلدارة والخدمات

 .مكتب المدير العام (ج

 .شعبة التدقيق الداخلي (د

 .هس( وحدة ضمان وتوكيد الجودة
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 2019خالل عام  اإلرهابوتمويل  األموالالفصل الثاني/ إنجازات ونشاطات مكتب مكافحة غسل 

 -جراءات التي اتخذها المكتب بشأنها : الحاالت المشبوهة واإل -أوالً 

( معاملة وكما 400) 2019بلغ عدد معامالت االشتباه التي قام المكتب بتحليلها خالل عام 

( 279( ضمن الفصل الثالث من التقرير، منها )2( والشكل البياني )8)رقم  موضح في الجدول 

، 2019ف الجهات خالل عام معاملة مصدرها بالغات وإخطارات وردت إلى المكتب من مختل

، وقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المعامالت المدورة 2018( معاملة مدورة منذ عام 121و)

من خالل إعداد تقارير االشتباه وإحالتها إلى رئاسة االدعاء العام سيما بعد استكمال عملية 

سس معقولة لالشتباه ، أو جمع المعلومات التي تخدم عملية التحليل المالي والتوصل إلى أُ 

( 6( والشكل البياني رقم )12حفظها لعدم وجود المؤشرات الكافية لالشتباه، والجدول )

 بشأن معامالت االشتباه أعاله. 2019يوضحان اإلجراءات التي تم اتخاذها خالل عام 

مثيلتها مع  2019ومن خالل مقارنة عدد البالغات واإلخطارات التي تلقاها المكتب خالل عام 

% ، وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى 76.58نالحظ أن هناك زيادة بنسبة  2018خالل عام 

من  اإلرهابوتمويل  األموالزيادة أواصر التعاون مع الجهات المحلية المعنية بمكافحة غسل 

عن  خالل إبرام اتفاقات التعاون الثنائية وتبادل المعلومات ذات العالقة بشكل فعال ، فضالً 

تكثيف عملية نشر الوعي وبيان أهمية اإلبالغ عن تلك المعامالت بما يدعم ويؤثر إيجابًا على 

 سمعة الجهة الملزمة باإلبالغ سواء أكانت مؤسسات مالية أم أعماالً ومهنًا غير مالية.

قرير ( ت34) 2019وقد بلغ عدد تقارير االشتباه التي أحالها المكتب إلى االدعاء العام خالل عام 

اشتباه وذلك بعد استكمال المكتب لجمع المعلومات الضرورية وتحليلها والتوصل الى نتائج 

وتوصيات بشأنها ، في حين بلغ عدد المعامالت المحفوظة بسبب عدم وجود مؤشرات كافية 

% من مجموع المعامالت التي تم تحليلها، 44.33( معاملة وهو ما يمثل نسبة 180لالشتباه )

( معاملة قيد اإلنجاز حيث اليزال القسم المختص في طور استكمال جمع 192والتزال )

المعلومات من الجهات المبلغة والجهات األخرى المعنية ذات العالقة، مع علمًا ان الكثير من 

األمر الذي  2019تلك المعامالت التي الزالت قيد اإلنجاز قد وردت إلى المكتب  في أواخر عام 

الوقت الالزم الستكمال جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار الالزم بشأنها يتطلب مزيدًا من 

 أما باإلحالة إلى االدعاء العام أو الحفظ وبحسب ما يتم التوصل اليه من نتائج .
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 -التعاون والتنسيق والمتابعة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي : -ثانياً 

وتمويل  األمواليق مع الجهات المعنية بمكافحة غسل حرص المكتب على التعاون والتنس

بجميع المستويات ، وواصل جهودُه المبذولة من خالل اللجان الوطنية المعنية بمكافحة  اإلرهاب

، وكذلك مشاركاته الفعالة في االجتماعات والفعاليات اإلقليمية اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

 -هو موضح في أدناه : والدولية لمواكبة آخر المستجدات وكما

 

 -التعاون والتنسيق والمتابعة على المستوى الوطني : -أ

متابعتِه مع مختلف  2019خالل عام  اإلرهابوتمويل  األموالواصَل مكتب ُمكافحة غسل  

الجهات المحلية الداعمة والُمكملة ألداء مهامِه الموكلة اليِه بموجب قانونه واستكمال ما 

السيما فيما يتعلق بالتوصية األولى من توصيات الفاتف المتعلقة  تبقى من متطلبات دولية

، كما واصَل المكتب عملية التنسيق اإلرهابوتمويل  األموالبالتقييم الوطني لمخاطر غسل 

يين اإلرهابولجنة تجميد أموال  اإلرهابوتمويل  األموالوالمتابعة مع مجلس مكافحة غسل 

طاع األعمال والمهن غير المالية المحددة وبما ُيسهم في والقطاعات الرقابية واالشرافية وق

 -تحقيق األهداف المرجو تحقيقها وكاالتي :

 

 -:  اإلرهابوتمويل  األموالالتقييم الوطني لمخاطر غسل  -1

إن التقييم الوطني للمخاطر ُيعد أحد المكونات األساسية لبناء منظومة وطنية متماسكة 

ولعّل أهميتُه تبرز من خالل إرسائُه  اإلرهابوتمويل  موالاألوفعالة في مجال مكافحة غسل 

توصية أولى من توصيات مجموعة العمل المالي فاتف،  إذ تم تضمينها تحت عنوان "تقييم 

المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر" حيث ينبغي على الدول )تحديد وتقييم مخاطر 

يثها بشكل مستمر(، كما ينبغي فهمها لتلك في الدولة وتحد اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

المخاطر التي تواجهها، وأن تتخذ الدول اإلجراءات الالزمة لذلك، بما في ذلك تعيين سلطة أو 

تحديد آلية لتنسيق اإلجراءات من أجل تقييم المخاطر، وتوجيه الموارد بهدف ضمان خفض 

ى الدولة تطبيق منهج قائم على المخاطر على نحو فعال. بناًء على هذا التقييم ينبغي عل

 مع المخاطر المحتملة،  اإلرهابوتمويل  األموالتفادي المخاطر لضمان تناسب تدابير منع غسل 
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وُيعد تحديد وتقييم وفهم المخاطر جزءًا هامًا من عملية وضع نظام فعال لمكافحة غسل 

واإلجراءات المتخذة على  الذي يشمل القوانين والتعليمات والضوابط اإلرهابوتمويل  األموال

ارض الواقع  وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتخفيض المخاطر. وتتضمن عملية تقييم المخاطر 

مراحل عدة حيث يجب ان تبدأ بتجميع البيانات ومعالجتها، ومن ثم تحديد نقاط الضعف 

 فضها.والتهديدات ، وبعدها تحديد مستوى المخاطر وأولويات التعامل معها ومحاولة خ

 -على مستوى الدولة هي: اإلرهابوتمويل  األموالإن الغاية من عملية تقييم مخاطر غسل   

ويشمل  اإلرهابوتمويل  األموالتوفير المعلومات المحتملة عن نظام مكافحة غسل  •

في ظل القوانين  اإلرهابوتمويل  األموالذلك وضع سياسات وطنية لمكافحة غسل 

 خذة وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتخفيض المخاطر.والضوابط واإلجراءات المت

عرض نتائج التقييم لواضعي السياسات بالدولة لتحديد الخطوات التشريعية واإلجرائية  •

 الالزمة مع تحديد الفجوات المعلوماتية.

بشكل جيد حينئذ يمكنها  اإلرهابوتمويل  األموالتتفهم السلطات بالبالد مخاطر غسل  •

بطريقة تضمن تناسب المعايير  اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل تطبيق معايير ل

 مع هذه المخاطر.

 تحديد كيفية التوزيع األمثل للموارد حسب درجة المخاطر. •

  بشان التقييم الوطني للمخاطر: 2019اإلجراءات التي تم اتخاذها من المكتب خالل عام 

مكتب ومؤلفة من جميع الجهات المعنية تشكيل لجنة على الصعيد الوطني برئاسة مدير عام ال

ولغرض إجراء التقييم الوطني  اإلرهابوتمويل  األموالبتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل 

وذلك استنادًا إلى التوصية األولى من توصيات الفاتف  اإلرهابوتمويل  األمواللمخاطر غسل 

رقم  اإلرهابوتمويل  األموالل ووفقاً للبند السادس من المادة السابعة من قانون ُمكافحة غس

  .2015( لسنة 39)

طلب المكتب المساعدة الفنية من البنك الدولي للمباشرة في عملية تقييم المخاطر وتم تزويد 

المكتب بالمنهجية المتاحة لديه لالعتماد عليها واإلفادة منها قدر المستطاع بما يالئم القانون 

اق. اذ تتكون آلية البنك الدولي من محاور عدة منها ما والتعليمات واألنظمة المحلية في العر

هو مخصص لتقييم نقاط الضعف ومنها ما مختص بالتهديدات العامة للدولة ككل وما هو 

 موجه لتحديد نقاط الضعف والتهديدات للقطاعات المعنية بعملية التقييم.
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لجهات كٍل من )عدد من تشكيل فريق فني ُمساند للجنة المذكورة في أعاله وبعضوية اوتم 

، دائرة مراقبة الصيرفة، دائرة  اإلرهابوتمويل  األموالموظفي مكتب مكافحة غسل 

القانون ، الهيئة العامة للكمارك ، ديوان التأمين، هيئة األوراق المالية،  إنفاذالمدفوعات، جهات 

ر المالية المحددة، رابطة المصارف الخاصة العراقية ، المؤسسات المالية ،األعمال والمهن غي

شركات الدفع اإللكتروني( ، وتم تقسيم الفريق أعاله إلى فريقي عمل فرعي يتولى األول 

تحديد نقاط الضعف والثغرات الموجودة ، بينما يتولى الفريق الثاني تحديد التهديدات التي 

الوطني  على الصعيد اإلرهابوتمويل  األموالتواجه عمل كل قطاع فيما يتعلق بمخاطر غسل 

 على أن يكون عمل أحد الفريقين ُمكماًل لآلخر.

باشر الفريق المذكور أعاله مهام عمله من خالل عقد اجتماعات ولقاءات مفتوحة عدة مع 

البنك الدولي كما قام بتحديد اإلحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية لغرض تحديد نقاط 

توضيح مفاصل منهجية البنك الدولي الضعف والتهديدات، فضال على توليه مهمة شرح و

واإليضاح لكل قطاع بالدور المناط بِه والواجب اتخاذُه من قبلِه إلنجاح عملية تقييم تلك المخاطر، 

 إنفاذبعقد االجتماع التحضيري األول الذي جمع جهات  2019حيث قام الفريق أعاله خالل عام 

ير المالية المحددة والمؤسسات المالية القانون والجهات القضائية وقطاع األعمال والمهن غ

 المصرفية وغير المصرفية فضال على الجهات الرقابية .

على تكثيف الدورات التثقيفية ونشر الوعي  بشأن بيان أهمية 2019عمل المكتب خالل عام 

وبيان دور كل قطاع في مكافحة هذه  اإلرهابوتمويل  األموالالتقييم الوطني لمخاطر غسل 

وإجراءات االلتزام في عملية التقييم وما له من أثر في تحسين مستوى تصنيف العراق الجرائم 

 على الصعيد الدولي.
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 المشاركة في االجتماعات المحلية : -2

في العديد من االجتماعات المحلية المعنية بوضع وتنفيسسسذ  2019شارك المكتب خالل عام 

والمواضيع األخرى  اإلرهابوتمويل  األموالة غسل السياسات واالتجاهات الخاصة بأنشطة مكافح

وكذلك  اإلرهابوتمويل  األموالذات الصلة، وأبرزها االجتماعات الدورية لمجلس مكافحة غسل 

يين إضافة إلى اجتماعات أخرى مثل االجتماع الخاص اإلرهاباجتماعات لجنة تجميد أموال 

ية / الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد في وزارة المال

واجتماعات لجنة العقوبات الدولية ولجنة شركات التوسط في بيع وشراء العمالت األجنبية التي 

 األموالشكلها البنك المركزي العراقي، فضاًل على حضور االجتماعات الخاصة بلجنة استرداد 

 في األمانة العامة لمجلس الوزراء.  

 

 التعاون الثنائية محلياً :  عقد اتفاقيات -3

عمل المكتب على استكمال توقيعُه التفاقات التعاون الثنائي مع مختلف الجهات على الصعيد 

( من القانون، إذ بلغ عدد اتفاقات 9المحلي، بغية تنفيذ ما نصت عليه الفقرة )ثالثا( المادة )

عشرة  2019ية نهاية عام ولغا 2017التعاون الثنائية التي قام المكتب بعقدها منذ عام 

، واتفاق  2019اتفاقات وكان آخرها اتفاق التعاون مع هيئة الحج والعمرة في تشرين األول/ 

 .2019التعاون مع وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات في كانون األول/ 

 

 

 طلبات المعلومات واالستفسارات الواردة إلى المكتب من جهات محلية: -4

ابة على االستفسارات وطلبات المعلومات كافة التي وردت إليه من جهات قام المكتب باإلج

محلية مختلفة وأغلبها جهات حكومية تتضمن استفسارات عن أشخاص بأغراض مختلفة موضحة 

 ( أدناه :1في مضمون هذه الطلبات واالستفسارات، وكما في الجدول )
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 لواردة من الجهات المحلية( عدد طلبات المعلومات واالستفسارات ا1جدول )   

 عدد الطلبات او االستفسارات الجهة

 764 جهات رقابية

 61 القانون إنفاذجهات 

 12 خرىأجهات حكومية 

 9 مؤسسات مالية

 846 المجموع

 

 

 عدد طلبات المعلومات واالستفسارات الواردة من الجهات المحليةيبين   (1شكل بياني رقم )
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الضوابط واألدلة اإلرشادية واإلعمامات الصادرة عن المكتب والجهات المعنية األخرى خالل  -5

 :2019عام 

 

حيث  : اإلرهابوتمويل  األموالاستمارة معلومات سنوية خاصة بحاالت االشتباه عن غسل  -أ

قام المكتب بإعمام استمارة معلومات سنوية على المصارف وشركات التحويل المالي 

، تضمن التوجيه بملء استمارة معلومات سنوية  25/3/2019( في 1عمام رقم )بموجب اإل

تتضمن أسئلة محددة عن حاالت االشتباه الداخلية واإلجراءات بشأن البالغات الداخلية، 

 .اإلرهابوتمويل  األموالوالدورات التدريبية لمكافحة غسل 

 

 في المصارف : باإلرهاوتمويل  األموالتعزيز دور أقسام اإلبالغ عن غسل  -ب

قام المكتب بمتابعة أقسام اإلبالغ في المصارف عن كثب للتعرف على أهم المشاكل التي 

تواجه هذه األقسام، وقام المكتب بعقد ورش عمل مع مسؤولي اإلبالغ في المصارف حول 

ونتج عن هذه  اإلرهابوتمويل  األموالإجراءات التحقق الداخلية المتعلقة بشبهات غسل 

تأشير مجموعة من النقاط التي تمت دراستها من خالل التحليل االستراتيجي، وفي الورش 

، تعزيزًا لدور أقسام 17/6/2019( في 2ضوء ذلك قام المكتب بإصدار إعمامه ذي الرقم )

، اإلرهابوتمويل  األموالاإلبالغ في المصارف وصوالً إلى الممارسات الفضلى لمكافحة غسل 

ه المصارف بإضافة سيناريوهات )أنماط تعامالت معينة( إضافية إلى وقد تضمن اإلعمام توجي

لتسهيل اكتشاف  اإلرهابوتمويل  األموالأنظمتها اإللكترونية الخاصة بمكافحة غسل 

 -الحاالت المشبوهة وكذلك توجيه المصارف بمراعاة ما يأتي :

 .أن يقوم النظام اإللكتروني بمراقبة النظام المصرفي بصورة مباشرة 

  يجب أن يحتفظ النظام اإللكتروني بكل إشعارات االشتباه مع تثبيت سبب تجاوز هذه االشعارات

وكذلك االحتفاظ بالوثائق ذات الصلة التي تثبت االلتزام باجراءات التحقق من اإلشعار بحيث 

 يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

 لمعرفة أوليات الحاالت المشبوهة  توفير خاصية المراسلة بين الفرع الرئيس والفروع عبر النظام

 في حالة االستفسار عنها بدياًل عن استخدام البريد اإللكتروني للمراسلة بالخصوص.

  يجب تحديث بيانات القوائم السوداء بصورة دورية مع إمكانية تقاطع المعلومات بشكل

 مستمر.

 على نتائج بحث وجمع  التأكد من الحصول على المعلومات الخاصة بالعمالء كافة بغية الحصول

 وتحليل عالية الدقة من خالل النظام اإللكتروني.

  تتم المخاطبات بين هذا المكتب وأقسام اإلبالغ في المصارف بصورة سرية )سري ويفتح

  بالذات(.
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 ( :1029إصدار إعمام ديوان التأمين )ر  -ج

ديوان التأمين بتاريخ  لغرض حث شركات التأمين على اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة، قام

وبالتنسيق مع المكتب بإعمام استمارة االبالغ الخاصة بقطاع التأمين على  17/7/2019

شركات التأمين كافة وتضمن اإلعمام إعالم شركات التأمين بضرورة اإلبالغ عن المعامالت 

وجيه بسرية تامة، إضافة إلى ت اإلرهابوتمويل  األموالالمشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل 

الشركات بتسمية مسؤول عن اإلبالغ وتزويد ديوان التأمين بأسماء مسؤولي اإلبالغ خالل مدة 

 ( أيام.   10)

 

 التنسيق مع الجهات الرقابية واإلشرافية لقطاعات األعمال والمهن غير المالية:  -د

وبناًء على سبق أن قام المجلس باقتراح جهات رقابية لألعمال والمهن غير المالية المحددة، 

مقترحات المجلس تم تحديد هذه الجهات لتتولى مهامها بوصفها جهات رقابية لألعمال 

 األموالوالمهن غير المالية ولتقوم بواجباتها المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل 

وقد قام المجلس وبالتعاون مع مكتب مكافحة غسل  2015( لسنة 39رقم ) اإلرهابوتمويل 

 األموالبمتابعة هذه الجهات لغرض إصدار ضوابط لمكافحة غسل  اإلرهابل وتموي األموال

ثانيًا( من القانون المذكور، ونتيجة /26وفقًا لما منصوص عليه في المادة ) اإلرهابوتمويل 

للمحامين، وسيتم توقيع  اإلرهابوتمويل  األمواللذلك تم توقيع ضوابط مكافحة غسل 

للمحاسبين، في حين أنجز المكتب مع وزارة  اإلرهابيل وتمو األموالضوابط مكافحة غسل 

التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مسودة الضوابط وهي اآلن معروضة 

بصيغتها النهائية لغرض التوقيع، في حين اليزال المكتب مستمر بالتنسيق مع وزارة العدل / 

 األمواللغرض إصدار ضوابط مكافحة غسل دائرة الكتاب العدول ودائرة التسجيل العقاري 

 الخاصة بعملهم. اإلرهابوتمويل 

 

( لسنة 1عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية رقم ) األموالتعديل ضوابط التصريح عن  -هس 

2017 : 

وبالتنسيق  2019( لسنة 1ضوابط رقم ) اإلرهابوتمويل  األموالأصدَر مجلس مكافحة غسل 

عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود  األموالعديل األول لضوابط التصريح عن مع المكتب الت

( 4551، حيث تم نشرها في جريدة الوقائع الرسمية بالعدد رقم )2017( لسنة 1العراقية رقم )

 -، إذ تضمنت التعديالت اآلتية :19/8/2019الصادر في 

 -ورية العراق، وتتضمن اآلتي: المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى أراضي جمه

 



 
 

18 
 

 

 

 

( )عشرة آالف دوالر أمريكي( نقدًا أو ما يعادلها بالعمالت األخرى دون 10000المبالغ دون ) -1

 التصريح عنها.

( )عشرون ألف دوالر 20000( )عشرة آالف دوالر أمريكي( إلى )10000المبالغ التي تزيد عن ) -2

إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج  أمريكي( نقدًا بشرط التصريح عنها، مع ضرورة

هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب 

 ( يومًا من تاريخ التصريح.30تلك المستندات بعد )

( )عشرون ألف دوالر أمريكي( نقداً أو ما يعادلها 20000يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن ) -3

بالعمالت األخرى، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق المؤسسات المالية 

 حصرًا.

( )مليون دينار عراقي( نقدًا حتى وأن تم 1,000,000يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن ) -4

 التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.

    

الخاص بشركات  اإلرهابوتمويل  األموالاالبالغ عن العمليات المشبوهة بغسل  إصدار نموذج -و

 الدفع اإللكتروني والمنظمات غير الحكومية.

 13/3/2019قام المكتب بإعداد واصدار نموذج إبالغ خاص بشركات الدفع اإللكتروني بتاريخ 

هة خاص بالمنظمات وتم اعتماده، كما أصدر المكتب نموذج لإلبالغ عن المعامالت المشبو

واعتمد أيضاً وتم نشر النموذجين أعاله  11/4/2019غير الحكومية )غير هادفة للربح( بتاريخ 

 على الموقع اإللكتروني الخاص بالمكتب.

 

الدفع  المعني بخدمات اإلرهابوتمويل  األموالالدليل اإلرشادي الخاص بعمليات غسل  -ز

 اإللكتروني:

وبالتعاون من دائرة المدفوعات ودائرة تقنية المعلومات  2019قام هذا المكتب خالل عام 

واالتصاالت ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بإصدار الدليل اإلرشادي أعاله 

 األمواللزيادة وعي وثقافة العاملين في شركات الدفع اإللكتروني لمكافحة عمليات غسل 

 .اإلرهابوتمويل 
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 التعاون والتنسيق والمتابعة على المستويين اإلقليمي والدولي: -ب

على مواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية على  2019حرص المكتب خالل عام 

المستوى اإلقليمي والدولي فضاًل على مشاركة موظفيِه في ورش العمل والدورات الخارجية ، 

 ت النظيرة لُه مع مختلف البلدان وكاالتي :الستكمال عقد مذكرات التفاهم مع الوحدا

 

 

إلى  اإلرهابوتمويل  األموالمتابعة انضمام جمهورية العراق ممثلة بمكتب مكافحة غسل  -1

 :1مجموعة ايجمونت

سبق وأن َقّدم المكتب طلبًا لالنضمام إلى مجموعسة ايجمونت بعد أن قامت كسل من)وحدة 

صرية( و)هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية ( برعايتِه الم اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 

وتمت الموافقة على طلب االنضمام على أن يكون وفق اإلجراءات الخاصة باالنضمام 

للمجموعة، وعمل المكتب الستكمال متطلبات االنضمام من خالل ما أحرزُه من التقدم في مجال 

بإعداد النظام  2019ام المكتب خالل العام عملِه وبما يتالئم مع المعايير الدولية ذات الصلة ق

. كما 12/6/2019وتم إصدارُه بتاريخ  اإلرهابوتمويل  األموالالداخلي لمكتب ُمكافحة غسل 

وقام المكتب بإرسال جميع ُمستلزمات اإلنضمام من إجراءات وتشريعات فضالً على اإلجابة على 

تين بغية تقديمها إلى المجموعة أعاله، كما االستبيانات الواردة وإرسالها إلى الدولتين الراعي

، اذ سيقوم فريق 2020تم تحديد موعد الزيارة الميدانية لجمهورية العراق خالل العام القادم /

من الُمنظمة أعاله باالطالع على طبيعة عمل المكتب واآلليات واإلجراءات المتخذة من قبلِه في 

 األموالفاعلية وامتثال منظومة مكافحة غسل  سبيل أداء مهام عملِه وبما يضمن التحقق من

 في جمهورية العراق. اإلرهابوتمويل 

 

 

 

 

 

                                                           
لتبادل المعلومات بين الدول األعضاء فيها ذات الصلة بغسل   1995مجموعة ايجمونت : هي شبكة عالمية أنشئت عام  1

لمعلومات المالية وتم تسمية المجموعة باسم ايجمونت تبعا إلى المكان األموال وتمويل اإلرهاب  واعضائها هم وحدات اا

والهدف من إنشائها هو توفير منتدى لتبادل  1995الذي انعقد فيه االجتماع األول للمجموعة في بروكسل في يونيو عام 

 المعلومات لوحدات المعلومات المالية في جميع أنحاء العالم. 
 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 -حضور االجتماعات وتمثيل جمهورية العراق إقليميا ودولياً:  -2

 األموال( من قانون مكافحة غسل 9استنادا إلى ما نصت عليه أحكام الفقرة )رابعًا( المادة )

بتمثيل جمهورية العراق  2019، قام المكتب خالل عام 2015( لسنة 39رقم ) اإلرهابوتمويل 

وتمويل  األموالفي المنظمات الدولية واإلقليمية والمؤتمرات ذات الصلة في مكافحة غسل 

، واالجتماعات (FATFحيث تمت المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل المالي ) اإلرهاب

، MENAFATF)األوسط وشمال أفريقيا )العامة لفريق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 

فضال على حضور اجتماعات مجموعة مكافحة تمويل داعش، واجتماعات برنامج المراقبة من 

 -( اآلتي :2صندوق النقد الدولي، وكما هو موضح في الجدول )

 

 ( االجتماعات التي قام المكتب بحضورها وتمثيل جمهورية العراق اقليميًا ودولياً 2جدول ) 

 

لعنوانا ت  التاريخ 

2019شباط/  االجتماع العام لمجموعة الفاتف 1  

2 

العراق في مسودة قائمة الدول  إدراجلقاء مع مجلس االتحاد األوربي حول 

وتمويل  األموالذات أوجه القصور الستراتيجية في مجال مكافحة غسل 

 اإلرهاب

2019شباط/   

3 
ل لمنطقة الشرق األوسط االجتماع اإلقليمي السنوي لشبكة نزاهة االعما

 وشمال افريقيا
2019آذار/   

2019نيسان/  اجتماع مناقشة تحديثات مكافحة تمويل داعش 4  

2019نيسان/  االجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة المينافاتف 5  

2019أيار/ اجتماع مع شركات التوسط لبيع وشراء العمالت االجنبية 6  

الفاتف االجتماع العام لمجموعة 7 2019حزيران/    

2019تشرين األول/ االجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 8  

2019تشرين الثاني/ االجتماع العام الثالثون لمجموعة المينافاتف 9  

2019تشرين الثاني/  االجتماع الثاني عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش 10  

11 
لمناقشة االنضمام الى مجموعة ايجمونت  اجتماع مع صندوق النقد الدولي

 وتقنيات التحليل المالي
2019كانون األول/  



 
 

21 
 

 

 مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة : -3

على إيجاد قنوات وآليات 2019عمل مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل عام 

ت، وعمليًا يعتمد المكتب للتعاون مع الوحدات النظيرة بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرا

بتوقيع  2019مبدأ التعامل بالمثل و استنادًا إلى أحكام االتفاقات الثنائية، قام المكتب خالل عام 

مذكرات تفاهم عدة مع الوحدات النظيرة بغية تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل 

     -: (3إلرهاب وكما هو موضح في الجدول )األموال وتمويل ا

 

 ( مذكرات التفاهم التي عقدها المكتب مع الوحدات النظيرة3جدول )

 تاريخ التوقيع الوحدة النظيرة ت

2019شباط/  الدنمارك 1  

2019شباط/  بلجيكا 2  

2019نيسان/  األردن )تجديد مذكرة التفاهم( 3  

2019تشرين الثاني/  لبنان 4  

 

 وطني والدوليالتدريب وورش العمل على المستويين ال -ثالثاً :

 اإلطار العام لتدريب موظفي مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب : -1

يولي مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب موضوع التدريب المستمر لموظفيه 

اهتمامًا خاصًا إليمانه بأن العنصر البشري في المكتب هو الميزة األهم، كما أن التدريب 

ع الموظفين على المستجدات العالمية في مكافحة غسل األموال المستمر يسهم في إطال

 وتمويل اإلرهاب.

َيعمل المكتب وبشكل مستمر على صقل مهارات موظفيه إلطالعهم على أفضل الممارسات 

في مجال اختصاصهم مما يعد بمثابة تعليم مهني رفيع المستوى ،حيث شارك موظفو 

داخل وخارج جمهورية العراق  2019ل العام / المكتب في دورات تدريبية وورش عمل خال

بالتعاون مع الجهات المنظمة لتلك الدورات والورش السيما المنظمات الدولية منها مثل 

صندوق النقد والبنك الدوليين والفرق المنبثقة عن منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة 

ألمم المتحدة المعني بالمخدرات الشرق األوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" ، فضال على مكتب ا

( من القانون، 9( المادة )7وذلك استنادا لما نصت عليه أحكام الفقرة ) (UNODC) والجريمة 

 -، وحسب ما موضح في الجداول اآلتية : 2015( لسنة 39)
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 التاريخ عدد المشاركين عنوان الدورة او الورشة ت

 مكافحة الرشوة والفساد 1
5 

2019ني/كانون الثا  

 إدارة المخاطر 2
5 

2019شباط/  

 الحصانة األمنية 3
24 

 2019شباط/ 

النظام المحاسبي   4 ICBS 
3 

2019آذار/  

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 5
4 

2019آذار/  

 البرنامج الشامل للمصرفيين الجدد 6
1 

2019آذار/  

ليةمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المؤسسات الما 7  
3 

2019نيسان/  

2019نيسان/ 5 اخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية 8  

2019نيسان/ 2 الحوكمة المؤسساتية 9  

2019نيسان/ 2 الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي 10  

2019حزيران/ 1 تخطيط الموارد البشرية واعداد المالك 11  

2019حزيران/ 2 النظام المحاسبي الموحد 12  

2019حزيران/ 1 التحقيق في حاالت االتجار بالبشر 13  

2019تموز/ 1 الشمول المالي 14  

2019تموز/ 1 مهارات اعداد المذكرات واللوائح القانونية 15  

2019آب/ 2 اعداد قيود التسويات الجردية واالقفاالت الختامية 16  

2019آب/ 4 نظام التسوية االجمالية 17  

 2019آب/  RTGS ) ) 4بنظام التسوية اإلجمالية  دورة تدريبية خاصة 18

2019أيلول/ 3 االعتمادات المستندية وأنواع البيوع الدولية 19  

 2019أيلول/  24 تحليل تقارير المعامالت المشبوهة 20

 2019أيلول/  24 التحليل االستراتيجي والتحليل التشغيلي 21

2019 /لعام المكتب وموظف تلقاها التي الداخلية العمل ورش و الدورات( 4) جدول  



 
 

23 
 

 

 

 2019الدورات وورش العمل الخارجية التي شارك فيها موظفو المكتب لعام/  (5جدول )

 

 

 

 

 

 

 العنوان ت
عدد 

 المشاركين
 التاريخ

ت الفاتفتوصيا 1 2019كانون الثاني/ 2   

2019كانون الثاني/ 2 تحالف القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد 2  

3 
تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب وتهريب النقد عبر الحدود
2019آذار/ 6  

2019نيسان/ 1 األدوات المالية 4  

غير الهادفة للربح في عمليات تمويل اإلرهاب مخاطر استغالل المنظمات 5 2019تموز/ 2   

6 
ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 افريقيا
2019آب/ 1  

2019أيلول/ 3 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 7  

1920أيلول/ 1 التقييم المشترك في اطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 8  

2019تشرين األول/ 2 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 9  

2019كانون األول/ 2 ورشة عمل إقليمية حول العمالت واألصول االفتراضية 10  
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 -دريب:الخبرات المكتسبة لموظفي المكتب من خالل الت -2

 دورة بعنوان تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

( إذ تعرف من خاللها المشاركون على كيفية 20/9/2019إلى   16عقدت هذه الدورة للمدة من ) 

إبرام االتفاقيات الدولية لغرض تبادل المعلومات بين وحدات المعلومات المالية وبشكل آمن 

مجموعة ايجمونت وآليات االنضمام إليها ، والتعرف على مبادئ التقييم الوطني  والتطرق إلى

للمخاطر والفعالية، كما تم التعرف على العقوبات الرادعة للجرم المفتعل لجريمة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب .

 دورة تدريبية لنيل شهادة "أخصائي معتمد في مكافحة الجرائم الماليةCFCS  "  

( ،حيث تعرف المشاركون على جرائم االحتيال 25/4/2019-21ه الدورة للمدة من )عقدت هذ

والذي من أهم وسائله مخطط بونزي والمخطط الهرمي والغش في األوراق المالية، فضال على 

التعرف على جرائم الفساد وأهم المنظمات التي ساهمت في مكافحته ومنها قانون 

مة الشفافية العالمية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الممارسات األجنبية الفاسدة ومنظ

ومكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات وغيرها من المواضيع وكيفية 

استرداد األصول وموضوع التحقيقات في الجرائم المالية مما شكل قيمة مضافة لهم خالل 

 العام أعاله .

 حاسبي الموحد " ورشة عمل بعنوان " النظام الم 

تعرف المشاركون خاللها على ُأسس ومبادئ وأهداف النظام المحاسبي الموحد وُمستلزمات 

   إعداد الموازنة التخطيطية وإجراءات جرد المواد المخزنية واألمور المالية للموظفين ونظام 

(CBSا )و ( عملية ترحيل القيود المحاسبية وتحويل األموال عبر نظامRTGS). 

 ة عمل بعنوان " العمالت الُمشفرة واألصول اإلفتراضية "ورش 

تمت مشاركة عدد من الموظفين في الورشة، اذ تعرف المشاركون خاللها على ماهية العمالت 

الرقمية وكيفية التعامل معها وطرق تحويلها إلى عمالت نقدية ، وعملة )البتكوين( وكيفية 

 كات من خالل منصات عبر شبكة االنترنت.وتتبع الحر(  (park marketشرائها وأسواق 
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التدريب المقدم من مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلى مختلف الجهات خالل  -3

 2019عام 

كما تولى المكتب مهمة نشر الوعي من خالل إعداد وإقامة دورات وبرامج تدريبية للموظفين 

ستجدات في مجال جريمة غسل األموال المعنيين العاملين في مختلف الجهات إلحاطتهم بالم

وتمويل اإلرهاب ولشرح متطلبات القانون والتوصيات األربعين الصادرة عن الفاتف ، إذ قام المكتب 

خالل العام أعاله بتدريب عدد من الموظفين في مختلف الجهات المعنية التي يتعامل معها في 

 ( أدناه :6الجوانب الفنية وكما هو موضح في الجدول)

 

 

 2019( الدورات المقدمة من قبل المكتب لجهات مختلفة خالل عام/ 6جدول )

 الموقع الجهة المتدربة عنوان الدورة او الورشة

اإلرهابوتمويل  األموالإجراءات مكافحة غسل   

المؤسسات 

المالية 

 المصرفية

البنك المركزي/ مركز الدراسات 

 المصرفية

رهاباإلوتمويل  األموالقانون مكافحة غسل   

المؤسسات 

المالية 

 المصرفية

البنك المركزي/ مركز الدراسات 

 المصرفية

 توصيات مجموعة العمل المالي

المؤسسات 

المالية 

 المصرفية

البنك المركزي/ مركز الدراسات 

 المصرفية

اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل   

المؤسسات 

المالية 

 المصرفية

 البنك المركزي/ فرع اربيل

دورة تأهيلية للخريجين الجدد2 في المجال 

 المصرفي
جامعاتخريجين   

البنك المركزي/ مركز الدراسات 

 المصرفية

إجراءات التحقق الداخلي لمسؤولي اإلبالغ 

(2019)عقدت هذه الدورة أربعة مرات خالل عام   
 موقع المكتب المصارف

 

                                                           
ادرة البنك المركزي لتدريب الخريجين في مجال العمل المصرفي، وشارك المكتب في تدريب الخريجين فيما يتعلق تقدم هذه الدورة ضمن مب 2

 .2019بموضوع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وقد عقدت هذه الدورة ثالث مرات خالل عام 
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في البنك المركزي ومحاضرين إضافة إلى ذلك فقد قام المكتب وبالتنسيق مع المكتب اإلعالمي 

مختصين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بتنفيذ خطة تثقيفية وتوعوية إلى 

 مختلف الجهات الحكومية  وكما هو موضح في الجدول أدناه :

 

2019( الخطة التثقيفية المقدمة من المكتب إلى مختلف الجهات خالل 7جدول )  

 

خالتاري الجهة المستهدفة ت  

2019تموز/  وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات 1  

2019تموز/  وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 2  

2019تموز/  نقابة المحاسبين والمدققين 3  

 األمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة المنظمات غير الحكومية 4

2019تموز/   

ماليةسوق العراق لألوراق ال 5 2019تموز/    

2019تموز/  غرفة تجارة بغداد 6  

2019تموز/  نقابة المحامين 7  

2019آب/  نقابة المحاسبين والمدققين 8  

2019آب/  هيئة المنافذ الحدودية 9  

2019آب/  اتحاد الغرف التجارية 10  

2019آب/  هيئة النزاهة 11  

2019آب/  جهاز المخابرات الوطني 12  

من الوطنياال جهاز 13 2019آب/    

 وزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة 14

2019آب/   
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 2019لثالث: اإلحصائيات خالل عام الفصل ا

 

 مصدرها: بحسب المشبوهة أوال/ الحاالت

 (8جدول رقم )

 النسبة من المجموع العدد الجهة المبلغة

 %35.00 140 المصارف

 %45.50 182 القانون إنفاذجهات 

 %7.50 30 الجهات الرقابية

 %2.50 10 جهات حكومية

 %4.00 16 وحدات نظيرة

 %1.00 4 المؤسسات المالية غير المصرفية

 %0.75 3 مكتشفة من قبل المكتب

 %0.75 3 الكمارك

 %0.50 2 القضاء

 %0.25 1 المحامين

 %2.25 9 أخرى

 %100.00 400 المجموع
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 حسب مصدرها عدد البالغات

 (2شكل رقم )

 

 

( إن أكبر عدد من البالغات واإلخطارات ورد من 2( والشكل البياني رقم )8يتبين من الجدول رقم )

القانون ويعزى ذلك إلى زيادة التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية  إنفاذجهات 

لجهات والتي تؤطر وتنظم تبادل المختصة إضافة إلى إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية مع هذه ا

  .المعلومات والتعاون الثنائي

ويالحظ أيضاً إن هنالك عددًا كبيرًا من البالغات الواردة من المصارف ويعود ذلك الى أسباب عدة 

منها وجود قسم لإلبالغ عن شبهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في كل مصرف يأخذ على 

بالغ عن المعامالت المشبوهة وكذلك وجود تعليمات عاتقه مهمة تدقيق المعامالت واإل

العناية الواجبة وضوابط رقابية تفصل المهام واإلجراءات الالزمة كافة لمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب في المؤسسات المالية المصرفية، إضافة إلى وجود جهة رقابية تتمثل بدائرة 

تقوم بمتابعة إلتزام المصارف بتنفيذ اإللتزامات  مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي

( لسنة 39والواجبات المفروضة بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

2015. 

 

140

182

301016433219

جهات انفاذ المصارف
القانون

الجهات 
الرقابية

جهات 
حكومية

وحدات 
نظيرة

المؤسسات 
المالية غير 
المصرفية

مكتشفة من 
قبل المكتب

أخرىمحاميالقضاءالكمارك
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 الجغرافي التوزيع بحسب المشبوهة ثانيًا/ الحاالت

 (9جدول )

 النسبة من المجموع العدد المنطقة

 %61.25 245 بغداد

 %5.00 20 خارج العراق

 %3.25 13 أربيل

 %2.25 9 نينوى

 %7.50 30 عدة مناطق

 %4.00 16 البصرة

 %1.50 6 النجف

 %1.50 6 كركوك

 %2.00 8 كربالء

 %1.25 5 بابل

 %0.75 3 ديالى

 %3.50 14 االنبار

 %1.00 4 صالح الدين

 %0.25 1 السليمانية

 %0.25 1 ميسان

 %2.00 8 ذي قار

 %0.50 2 واسط

 %1.50 6 رىأخ

 %0.75 3 دهوك

 %100.00 400 المجموع
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عدد البالغات حسب التوزيع الجغرافي للحاالت المحلية (3شكل بياني رقم )

 

( إن أكبر عدد من التعامالت المشبوهة 3( والشكل البياني رقم )9يالحظ من الجدول رقم )

من المؤسسات المالية فيها المكتشفة قد تم في بغداد ويعود ذلك إلى وجود عدد أكبر 

 ووجود نشاط مالي أكبر من النشاط المالي الموجود في باقي المحافظات العراقية.
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 بهم المشتبه األشخاص لعدد وفقاً  المشبوهة ثالثًا/ الحاالت

 

 ( 10جدول )

 النسبة من المجموع العدد نوع األشخاص المشتبه بهم

 %65.93 1186 طبيعيين

 %34.07 613 معنويين

 %100.00 1799 المجموع

 

 

 

 عدد الحاالت المشبوهة وفقاً لعدد األشخاص المشتبه بهم (4الشكل البياني رقم )

 

 

 

 

طبيعيين
66%

معنويين
34%
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 النشاط طبيعة بحسب المشبوهة رابعًا/ الحاالت

 

 ( 11جدول )

 النسبة من المجموع العدد النشاط

 %43.00 172 حواالت

 %6.00 24 ايداعات نقدية

 %5.00 20 صكوك

 %4.25 17 ح حساباتفت

 %3.75 15 نقد

 %38.00 152 أدوات مختلفة

 %100.00 400 المجموع

 

 عدد البالغات وفقا لطبيعة النشاط المستخدم (5شكل بياني رقم )ال

 

( أعاله إن أكثر األدوات المالية استخداماً في 5( والشكل البياني رقم )11يتبين من الجدول )

% من مجموع األدوات المستعملة في 43.00االت بنسبة المعامالت المشبوهة هي الحو

 المعامالت المشبوهة الواردة إلى المكتب.

حواالت

صكوكايداعات نقدية
فتح حسابات

نقد

أدوات مختلفة
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 المتخذة لإلجراءات وفقاً  فيها المشكوك أو المشبوهة خامسًا/ الحاالت

 

 ( 12جدول )

 النسبة من المجموع العدد اإلجراء المتخذ

اإلحالة الى رئاسة االدعاء 

 العام
34 8.37% 

 %44.33 180 حفظ

 %47.29 192 قيد اإلنجاز

 %100.00 406 3المجموع

 

 الحاالت المشبوهة وفقاً لإلجراءات المتخذة (6شكل رقم )

 
 

( 34قام المكتب بإحالة ) 2019( إنه وخالل عام 6( والشكل البياني رقم )12لجدول )يالحظ من ا

باه عدة تتعلق بحالة مشبوهة تقرير اشتباه إلى رئاسة االدعاء العام علمًا إن هنالك تقارير اشت

 واحدة،

                                                           
( حالة 400لة مقارنة بالجداول السابقة )( حا406) ان الزيادة الحاصلة في مجموع الحاالت المشبوهة في هذا الجدول 3

 تعود الى وجود عدد من تقارير االشتباه المرسلة الى االدعاء العام والتي تعود في األصل الى حالة اشتباه واحدة.
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عن  2019ويتضح وجود زيادة في عدد تقارير االشتباه المحالة إلى االدعاء العام خالل عام 

 ( معاملة لعدم وجود مؤشرات 180( تقريرًا فقط. في حين تم حفظ )25) 2018عددها في 

( معاملة اشتباه التزال قيد اإلنجاز 192اشتباه كافية بغسل أموال او تمويل إرهاب، بينما هنالك )

 الستمرار المخاطبات مع الجهات المعنية بغرض جمع المعلومات وهو ما يتطلب بعض الوقت 

لحين استكمال جمعها وتحليلها واتخاذ القرار أما باإلحالة إلى االدعاء العام أو الحفظ، علماً ان 

 قابية.( معاملة محالة إلى جهات ر14من بين هذه المعامالت )

 

 

 النظيرة الوحدات مع والواردة الصادرة سادسًا/ االستفسارات

 ( الطلبات الواردة والصادرة من والى المكتب 13جدول رقم )

 عدد الطلبات الواردة عدد الطلبات الصادرة الوحدة النظيرة

 1 19 تركيا

 8 10 األردن

 4 5 لبنان

 0 4 سوريا

 1 3 االمارات

 1 3 مصر

 0 2 قطر

 0 2 لخزانة االمريكيةا

 2 0 كازاخستان

 1 0 فرنسا

 0 1 ايطاليا

 0 1 السعودية

 0 1 أذربيجان

 0 1 اليونان

 0 1 سويسرا

 0 1 بريطانيا

 18 54 المجموع

 

( أعاله وجود عدد متزايد من طلبات المعلومات للوحدات النظيرة 13يالحظ من الجدول رقم )

لدولي واإلقليمي بين المكتب والوحدات النظيرة السيما بعد وهو ما يشير إلى زيادة التعاون ا

 توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع تلك الوحدات.
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