
 

 

 

 

 

 
جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق 

 األوسط ومشال أفريقيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التقييم املتبادل

 جلمهورية العراق التاسعتقرير املتابعة 

 

 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 
 

 

 م2018مايو  2

 

 

  العراق   مجهورية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمعالجةة وججةا القرةور الريي ةية المرتباةة صالتواةيا  التةي  جمهورية العراقعلى لمحة عامة عن التدابير التي اتخذتها يشتمل هذا التقرير 
حرلت صشأنها على درجة "غير ملتزمة" وج "ملتزمة جزييةا" مذةذ تةاريل التقيةيخ ا. يةرر يشةير التقةدو الملحةوه تلةى ونةا تةخ اتخةا  تجةرا   ةا  

، الخااةة ا.جلةى 40، 36، 35، 26، 23، 13، 10، 5، 3، 1 رقةخيي ية  ااةة تلةا المرتباةة صالتواةيا  لمعالجة حاال  القرور الر 
ر جتجةدر مححةةة ود درجةة االلتةزاو ا.اةلية لةخ تتةأقر صالتقةدو الححة  جالخااة الثانية جالخااة الثالثة جالخااة الراصعة جالخااة الخام ة
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لي لمذاقة الشرق ا.جسط جشمال وفريقيا )عذواد البريد اإللكترجني: صإعادة تادار هذا الم تذد وج ترجمتا وج نشره من مجموعة العمل الما
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mailto:info@menafatf.org


  التاسع لجمهورية العراق المتابعةتقرير 
 

 67من  3صفحة 

 

 التاسع لجمهورية العراق المتابعة تقرير
 طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

 مقدمة .أ
ر و2012نوفمبر  28في  لجمهورية العراق )العراق( تبادلرير التقييخ المتق ال ادس عشراالجتماع العاو اعتمد  .1

العراق  ر جقدوتبادلجرا ا  عملية التقييخ المإللمتاصعة العادية جفقًا عملية ال و ضع العراقجنتيجة لما جا  في هذا التقرير، 
نوفمبر جتقرير المتاصعة الثاني في  و،2013ر نوفمبتقرير المتاصعة ا.جل في  عددًا من تقارير المتاصعة على الذحو التالي:

و، جتقرير المتاصعة الخامس 2015و، جتقرير المتاصعة الراصع في نوفمبر 2015و، جتقرير المتاصعة الثالث في وبريل 2014
و، جتقرير 2017و، جتقرير المتاصعة ال اصع في وبريل 2016نوفمبر  في و، جتقرير المتاصعة ال ادس2016في وبريل 

تلى  ال اصع جالعشرجد عن تالعا تلى ود يذةر االجتماع العاو العراق جقد وعرب  ور2017تاصعة الثامن في دي مبر الم
 رغبتا في الخرجج من عملية المتاصعة العادية تلى التحديث  ل عامينر 

 

ني عشر )نوفمبر ي تذد هذا التقرير على تجرا ا  الخرجج من عملية المتاصعة المعتمدة  حل االجتماع العاو الثا .2
و(، جيتضمن 2013سبتمبر  –و( جالتعديح  التي وقر  على اإلجرا ا  من االجتماع العاو اإللكترجني )وغ اس 2010
المرذفة بةغير  2جالريي ية1فيما يتعل  صالتوايا  ا.ساسية العراقتفريليًا جتحليليًا عن التدابير المتخذة من قبل  جافاً 

المشار تليا وعحهر جيتضمن التقرير ويضًا جافًا جتحليًح للتوايا   تبادلتقرير التقييخ المملتزمة جملتزمة جزييًا في 
اليحة صأهخ القوانين جالم تذدا  المتعلقة بذةاو  1ا. رى المرذفة صملتزمة جزييًا وج غير ملتزمةر جنورد في الملح  رقخ 

  جمهورية العراقر  ا.موال جتمويل اإلرهاب في  غ لمكافحة 
 

ما  ح ب-الدجلة من عملية المتاصعة العادية ت ا  اد لديها   رججيذةر االجتماع العاو في تتالب اإلجرا ا  ود  .3
ا.موال جتمويل اإلرهاب يكود قد مكذها من تابي  التوايا  ا.ساسية  غ لفعال لمكافحة  نةاو-يراه االجتماع العاو 

تلى حد  بير" مع ا. ذ في االعتبار ونا لن يتخ تعديل درجا  االلتزاو  جالريي ية بدرجة تقابل درجة "ملتزمة" وج "ملتزمة
 را.الية

  
 تواية: 44جغير ملتزو صمجموع  جزيياً  وصملتز  العراقتخ ترذيف  .4
 

 ملتزمة جزييًا وج غير ملتزمةالتوايا  ا.ساسية المرذفة 
 4، خ2، خ 5، 1: غير ملتزمة 13، 10  :ملتزمة جزئيا  

  ية المرذفة ملتزمة جزييًا وج غير ملتزمةالتوايا  الريي
، 1، خ40، 26، 3: غير ملتزمة 36، 35، 23: ملتزمة جزئيا

 5، خ3خ
 توايا  و رى مرذفة ملتزمة جزيياً 

 8: خ37، 33، 28، 27، 20، 18، 17، 15، 14
 توايا  و رى مرذفة غير ملتزمة 

 2 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،16 ،21 ،22 ،24 ،25 ،29 ،30 ،31 ،32 ،
 ر 9، خ7، خ6، خ38

                                                 
 ر4خ ،2، خ13، 10، 5، 1التوايا  ا.ساسية ح ب ترذيف مجموعة العمل المالي هي:  1

 ر5، خ3خ ،1، خ40، 36، 35، 26، 23، 4، 3التوايا  الريي ية ح ب ترذيف مجموعة العمل المالي هي:  2
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ل كرتارية المجموعة )ال كرتارية( تقريرًا  امًح  قدو العراقج ما تقضي تجرا ا  الخرجج من عملية المتاصعة، فقد  .5
ال كرتارية صإعداد تقرير تحليلي تفريلي عن ، جبذاً  على  لا قامت تبادلالمحرز مذذ اعتماد تقرير التقييخ الم وعن التقد

فيما يتعل  صالتوايا  ا.ساسية جالريي ية المرذفة غير ملتزمة وج ملتزمة جزييًا، متضمذًا تحليل  العراق هحرز التقدو الذي و
مزجدًا العراقية عن التوايا  ا. رى المرذفة غير ملتزمة وج ملتزمة جزييًار جقدمت ال كرتارية تقريرها تلى ال لاا  

ر جميع الم تذدا  جالمعلوما  المالوبة من ال كرتارية  حل هذه العملية ، جقاو العراق بتوفيببعض االستف ارا  جالالبا 
 جتخ ا. ذ ببعض التعليقا  المقدمة من قبل جمهورية العراقر  

 

كمححةة عامة لجميع طلبا  الخرجج من عملية المتاصعة العادية: تد هذا اإلجرا   ج طبيعة مكتبية جبالتالي فهو  .6
ر ز التحليل على التوايا  المرذفة غير ملتزمة وج ملتزمة جزييًا، جير تبادلر التقييخ الموقل تفريح جشمواًل من تقري

الذةر في جي تذد هذا التحليل تلى  .جتمويل اإلرهاب غ ل ا.موالجبالتالي لن يتخ استعراض سوى جز  من نةاو مكافحة 
يعا  المحلية مع معايير مجموعة العمل المالير جلتقييخ القوانين جاللوايح جغيرها من المواد للتحق  من اإللتزاو الفذي للتشر 

مدى تحراز تقدو  ا ، يؤ ذ صعين االعتبار الفعالية تلى وقرى حد ممكن في المراجعة المكتبية جالورقية ج لا من  حل 
ايج عمليا  التقييخ على نت اً مراجعة البيانا  المقدمة من الدجلةر جإد وية  حاة وج استذتاج في هذا التقرير ال يحكخ م بق

 رتبادلفي الم تقبل، ت  ونها ت تذد تلى معلوما  لخ يتخ التحق  مذها ميدانيًا جلي ت شاملة  ما هو الحال في التقييخ الم
 

 الخالصة والتوصية إلى االجتماع العام .ب
 

 التوصيات األساسية
 

بهذه التواية من  حل تادار قانود تخ معالجة وججا القرور المتعلقة التوصية األولى )جريمة غسل األموال(:  .7
و، حيث تخ توسيع نااق الجرايخ ا.الية ليشمل الجذح 2015( ل ذة 39مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

جالجذايا  المعاقب عليها في العراق، جبالتالي تخ شمول الجرايخ العشرين الواردة في المذهجيةر ج ذلا عدو اشتراط اإلدانة 
ا.الي إلقبا  ود المال غير مشرجع جتابي  ال لاا  العراقية قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  في الجرو

( قرار تدانة في جريمة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب موزعة على: 435)على تقليخ  ردستادر جتجدر اإلشارة تلى ادجر 
( قرارا  حكخ 3( من قانود مكافحة اإلرهاب ج )4المادة )( حكخ جف  وحكاو 364( حكخ في جريمة غ ل ا.موال ج )71)

 اادرة صردد تمويل اإلرهابر  
 
عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التوصية الخامسة )العناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء(:  .8

لتي تخ فرضها في قانود مكافحة غ ل التواية، ج لا من  حل اإللتزاما  ا.ساسية المتعلقة بتدابير العذاية الواجبة ا
الهوية، وج صأسما  م تعارة وج صعدو فتح ح اصا  مجهولة ا.موال جتمويل اإلرهاب، حيث تضمن تلزاو المؤس ا  المالية 

بتحديد المخاطر جتقييمها، جاالحتفاه بدراسة تقييخ المخاطر جالمعلوما  المتعلقة بها جإلزاو المؤس ا  المالية جهمية، 
يثهار  ما تضمن القانود تلزاو المؤس ا  المالية صالتعر  على العميل جالتحق  من هويتا بذاً  على مرادر جتحد

جم تذدا  جبيانا  جمعلوما  موقوقة جم تقلة اادرة عن الجها  الرسمية، صما يشمل جميع العمح  الابيعيين وج 
الابيعي وج الشخريا  اإلعتبارية، جفهخ هيكلة الملكية  االعتباريين، ج ذلا ا.شخاص الذين يعملود صالذياصة عن الشخص

جال يارة على العميل، جفهخ الغرض جطبيعة عحقة العمل، جالمتاصعة الم تمرة لعحقا  العمل، جفحص العمليا  التي 
من تاريل (  مس سذوا  من تاريل انتها  العحقة مع العميل وج 5يجريها العمح ، اإلحتفاه صالوقاي  جال جح  لمدة )
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 ما تضمن غل  الح اب وج تذفيذ معاملة لعميل عارض، ويهما وطول جاتاحتها للجها  المخترة صال رعة الممكذةر 
القانود الحاال  التي يجب تابي  العذاية الواجبة فيها، جالذص على تدابير العذاية الواجبة المالوبة على ا.شخاص 

 تفيد الحقيقي، جماالبة المؤس ا  صالتعر  جالتحق  من هويتا، جإلزاو الابيعيين جاالعتباريين، جتحديد مفهوو الم
المؤس ا  المالية بتقييخ المخاطر، جاتخا  تجرا ا  العذاية المشددة تجاه فئا  العمح  وج عحقا  العمل وج العمليا  

  مرتفعة المخاطرر
 

واية من  حل الذص في القانود على التزاو تخ الوفا  صمتالبا  هذه التالتوصية العاشرة )اإلحتفاظ بالسجالت(:  .9
اإلحتفاه صال جح  على  ل المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صما يتف  مع متالبا  التواية، 
جتأكيدها من  حل القواعد الرادرة عن الجها  الرقابية المخترة في هذا المجال جف  التر يص الرادر لها اراحة في 

 انودر الق
 

عالج العراق وججا القرور المتعلقة من  حل تلزاو جميع المؤس ا  المالية والخاصة الرابعة:  13التوصية  .10
صإبحغ مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب فورًا صأي عملية يشتبا في ونها تتضمن غ ل ا.موال وج تمويل 

كما تضمذت تعليما  . نمو ج اإلبحغ الذي يعده المكتب لهذا الغرضاإلرهاب سوا  تمت هذه العملية وو لخ تتخ جعلى جف  
العذاية الوجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية تلزاو الم ؤجل عن اإلبحغ صإ اار المكتب فورًا عن وي معاملة وج محاجلة 

دا  جريمة وج تتعل  صغ ل إلجرا  معاملة متى ما اشتبهت وج توفر  لديا وسباب معقولة لحشتباه في ونها ترتبط صعاي
 ا.موال وج تمويل اإلرهاب وج صأنها ت تخدو من قبل اإلرهابيين وج المذةما  اإلرهابية وج ممن يمولود اإلرهابر 

 
تمت معالجة وججا القرور لهذه التواية من  حل شمول تجريم تمويل اإلرهاب(: )التوصية الخاصة الثانية  .11

وال لمذةمة وج جماعة ترهابية وج شخص ترهابي، جإد  انت تلا ا.موال من مرادر التجريخ على اور جمع جتوفير ا.م
مشرجعة ليكود التجريخ متوافقًا صشكل  بير مع اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب،  ما عالج العراق عدو جضوح مفهوو تعريف 

ل، جالوقاي  اإللكترجنية جالرقمية، ا.موال في سياق تمويل اإلرهاب، صحيث وابح التعريف حاليًا يشمل وي نوع من ا.او 
 ليتااب  مع التعريف الوارد في تتفاقية قمع تمويل اإلرهابر 

 
 

تقابل " ملتزو تلى في هذه التوايا  يمكن ود يرذف بدرجة  العراقجة عامة، يمكن القول تد م توى التزاو يج ذت  .12
 حد  بير"ر

 الرئيسية التوصيات
 

تمت معالجة وججا القرور المتعلقة بهذه التواية من  حل بير المؤقتة(: المصادرة والتدا)التوصية الثالثة  .13
التعديح  التي وجريت على القانود، حيث شمل التعديل الذص على عقوبة المرادرة في جرايخ غ ل ا.موال جتمويل 

ابها وج التي  انت اإلرهاب، حيث وضحت عقوبة المرادرة لكل ا.موال جالمتحرح  وج ا.شيا  التي استعملت في ارتك
معدة الستعمالها وج ما يعادلها في القيمة، جال يحول انقضا  الدعوى الجذايية دجد الحكخ صمرادرة ا.موال المتحرلة من 

 عمليا  غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهابر  
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ج لا من  حل  تمت معالجة وججا القرور المتعلقة بهذه التواية،)التنظيم والرقابة والمتابعة(:  23التوصية  .14
تحديد الجها  الرقابية جاإلشرافية المخترة صالرقاصة على المؤس ا  المالية الخاضعة للقانود، مثل جزارة التجارة ججزارة 
الرذاعة جالبذا المر زي العراقي جهيئة ا.جراق المالية جديواد التأمين، جوية جهة و ر يردر قرارا صإ ترااها  جهة 

الوزرا  بذا  على اقتراح مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب لضماد التزاو المؤس ا  رقابية صقرار من مجلس 
الخاضعة صمتالبا  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جتحديد الرححيا  الممذوحة لكل من الجها  الرقابية على 

تب اححية متاصعة اإللتزاما  الواردة في المؤس ا  المالية جمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جمذح المك
القانود المعدلر  ذلا تخ العمل على تفعيل الرقاصة جتعزيزها على قااعا  المؤس ا  المالية  الررافة جالتأمين جالبذوك 

ا.موال  جا.جراق المالية ج لا من  حل زيادة الموارد الفذية جالبشرية في الجها  الرقابية التي حددها قانود مكافحة غ ل
جتمويل اإلرهاب ج ذلا من  حل تعزيز التفتيش الميداني جالمكتبي جتدريب موظفي الجها  الرقابية جمكتب مكافحة غ ل 

 ا.موال جتمويل اإلرهابر 

قاو العراق صمعالجة وججا القرور المتعلقة بهذه التواية من  حل تنشا  )وحدة المعلومات المالية(: 26التوصية  .15
جمذحا الرححيا  في تلقي جتحليل جتوجيا جإحالة البحغا  عن المعامح   بغ ل ا.موال جتمويل اإلرهامكتب مكافحة 

المشبوهة، صاإلضافة تلى اححيتا في طلب المعلوما  اإلضافية من قبل الجها  الملزمة صاإلبحغ، جإادار ترشادا  
جمذحا اإلستقحلية الكاملة من حيث اتخا  القرارا  في  للجها  الملزمة صاإلبحغ حول عملية رفع التقارير تلى المكتب،

توجيا المعامح  المشبوهة، جتخريص موازنة م تقلة لا جاإلنتقال تلى مقر جديد للمكتب مجهز بذةخ تقذية حديثة، جالبد  
حق الموقع في الذواحي التشغيلية للمكتبر جتجدر اإلشارة تلى قياو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإط

  www.aml.iqاإللكترجني الرسمي الخاص صا 

تمت معالجة وججا القرور المتعلقة بهذه التواية من  حل اإلنضماو جالتردي  )اإلتفاقيات(:  35التوصية  .16
 ور 2012( ل ذة 3على اإلتفاقية الدجلية لقمع تمويل اإلرهاب صموجب القانود رقخ )

تمت معالجة وججا القرور المتعلقة صالم اعدة القانونية المتبادلة تبادلة(: )المساعدة القانونية الم 36التوصية  .17
من  حل القانود المعدل الذي مذح للجها  القضايية العراقية اححية التعاجد مع الجها  القضايية غير العراقية، جمن 

نونية المتبادلة، جتوقيع مذ را  التعاجد القا ة حل اإلنضماو تلى اإلتفاقيا  الدجلية  ا  الرلة التي توجب تقديخ الم اعد
 .( طلب56جالتفاهخ مع عدد من الدجل، حيث بلغت طلبا  الم اعدة القانونية المتبادلة صشأد استرداد ا.موال من الدجل )

عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواية من  حل قدرة )أشكال أخرى للتعاون الدولي(: 40التوصية  .18
رقابية على تبادل المعلوما  جالتعاجد الدجلي مع نةرايها من الجها  ا. رى في مجال مكافحة غ ل ا.موال الجها  ال

جتمويل اإلرهابر  ما قامت الجها  المخترة في العراق بتوقيع مذ را  تفاهخ مع عدد من الجها  الذةيرة بهد  تعزيز 
 التعاجد الدجلي في مجال تبادل المعلوما ر 

 
عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواية من (: المتحدةتطبيق أدوات األمم خاصة األولى )التوصية ال .19

 حل تتخا  اإلجرا ا  الحزمة لتذفيذ اإللتزاما  الواردة في اإلتفاقية الدجلية لقمع تمويل اإلرهاب، جتابي  قرارا  مجلس 
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ارا  الححقة جإادار اإلجرا ا  التذفيذية الخااة بتابي  و( جالقر 2001)1373و( جالقرار رقخ 1999)1267ا.من رقخ 
   القرارا  ال اصقةر

 
تخ معالجة وججا القرور المتعلقة بتجميد وموال التوصية الخاصة الثالثة )تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتها(:  .20

تخ ، حيث ًا لقرارا  مجلس ا.مناإلرهابيين جمرادرتها، من حيث تحديد الجهة التي تقوو بتجميد وموال اإلرهابيين طبق
تشكيل ) لجذة تجميد وموال اإلرهابيين( في ا.مانة العامة لمجلس الوزرا  تتولى تذفيذ اإللتزاما  الواردة في قراري مجلس 

( المتمثلة في تجميد وموال اإلرهابيين وج غيرها من واول ا.شخاص الذين حددتهخ لجذة 1373( ج )1267ا.من )
( جالقرارا  1999)1267تعلقة لتذةيخ القاعدة التاصعة لألمخ المتحدة جالمذشأة صموجب قرار مجلس ا.من العقوبا  الم

( جالقرارا  ا. رى  ا  العحقة 2001)1373ا. رى  ا  العحقة، وج الذين تخ تحديدهخ في سياق قرار مجلس ا.من 
اص وج الكيانا  ا. رى التي قد تكود ا.موال وج ا.اول فيما يتعل  صاإلرشادا  المقدمة تلى المؤس ا  المالية جا.شخ

 ا. رى الم تهدفة في حوزتها صشأد التزاماتها في تتخا  تجرا ا  صموجب آليا  التجميدر 
 

 
صالتعاجد الدجلي في مجال  تمت معالجة وججا القرور المتعلقةالتعاون الدولي(: )التوصية الخاصة الخامسة  .21

 2015( ل ذة 39ويل اإلرهاب، حيث تضمن قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )مكافحة غ ل ا.موال جتم
وحكامًا  ااة صالتعامل مع طلبا  الم اعدة القانونية المتبادلة، طلبا  ت ليخ المجرمين، اإلناصا  القضايية الدجلية، جتذفيذ 

رة جف  القواعد جاإلجرا ا  التي تحددها القوانين جا.نةمة ا.حكاو الذهايية الرادرة عن الجها  القضايية ا.جذبية المخت
 العراقية الذافذة جاإلتفاقيا  الدجلية وج اإلقليمية وج الثذايية التي يكود العراق طرفًا فيهار  

 
 األخرى  التوصيات

 
 العراقصخرجج  المتعلقة صالتوايا  ا. رى، جتجدر اإلشارة تلى ود اتخا  قرار القرورصمعالجة وججا  قاو العراق .22

من عملية المتاصعة مبذي في ا.ساس على التوايا  ا.ساسية جالريي يةر جال يقدو هذا التقرير تحليًح تفريليًا صالذ بة 
 للتوايا  ا. رىر

   
 الخالصة

 

ي تشير تجرا ا  المتاصعة للذةر في  رجج الدجلة من عملية المتاصعة اتخا ها تجرا ا   افية ت مح بذلا، جبالتال .23
نةاو فعال لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب قد مكذها من تابي  التوايا  ا.ساسية يجب ود يكود لدى الدجلة 

جالريي ية بدرجة تقابل درجة "ملتزمة" وج "ملتزمة تلى حد  بير" مع ا. ذ في االعتبار ونا لن يتخ تعديل درجا  االلتزاو 
جتماع العاو صعض المرجنة تجاه التوايا  الريي ية ت ا ما تخ تحراز تقدو ملحوه ا.اليةر مع اإلشارة تلى ونا يتوفر لح

 في جميع التوايا  جالتي حرلت فيها الدجلة على درجة "ملتزمة جزييًا" وج "غير ملتزمة"ر
 

 " ملتزو في هذه التوايا  يرذف بدرجة العراقالتزاو  فيما يتعل  صالتوايا  ا.ساسية يمكن القول تد م توى   .24
  تلى حد  بير"ر
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"  التوايا  يرذف بدرجةفي مجمل  العراقوما فيما يتعل  صالتوايا  الريي ية، فيمكن القول تد م توى التزاو  .25
 ملتزو تلى حد  بير"ر

 
على درجة التزاو غير ملتزمة وج ملتزمة جزييًا، فيمكن  العراقوما فيما يتعل  صالتوايا  ا. رى التي حرلت فيها  .26

 درجة " ملتزو تلى حد  بير"رصشكل عاو في هذه التوايا  يقابل  العراقى التزاو القول تد م تو 
 

( قرارا  تدانة لغ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في عاو 435، وفاد  ال لاا  صردجر )جفيما يتعل  صالفعالية  .27
حة اإلرهاب جبلغت من قانود مكاف 1(4جف  وحكاو المادة ) ( حكخ364( حكخ في قضية غ ل ا.موال ج )71و، )2017

( قرارا ، جبلغ عدد القضايا التي ال زالت قيد التحقي  جالتي تخص 3قرارا  الحكخ الرادرة صردد تمويل اإلرهاب )
( قضيةر  جقدو العراق تحراييا  عن عدد ا.شخاص 68( من قانود مكافحة اإلرهاب )4المتهمين جفقًا .حكاو المادة )

( 370جمدة جفقًا لقرارا  ا.مخ المتحدة المتعلقة بتمويل اإلرهاب، حيث تخ تجميد وموال )وج الكيانا  جقيخ الممتلكا  الم
( شر ة، 24( شخص طبيعي ج )346شخص جشر ة تخ تجميد وموالهخ من قبل لجذة تجميد وموال اإلرهابيين بواقع )
( دجالر ومريكي 50000000اإلرهاب ) جبلغت قيمة ا.موال جالممتلكا  المجمدة جالمرادرة المتعلقة صغ ل ا.موال جتمويل

( يورج ص بب عدو الترريح عن المبلغ في المذافذ الحدجدية، جبلغت عدد طلبا  الم اعدة القانونية 252682500ج )
( طلبر 132( طلب، جبلغت عدد طلبا  استرداد المجرمين المحكومين )56المتبادلة صشأد استرداد ا.موال من الدجل )

( شر ة لمخالفتها قانود مكافحة غ ل 31( مررفًا جاحدًا ج )1الشر ا  التي تخ سحب ر رها )وما عدد المرار  ج 
ا.موال جتمويل اإلرهابر   ما قدو العراق تحرايية عن عدد البحغا  التي تخ التعامل معها في مجال المعامح  

هاب صشأد حاال  مكافحة غ ل ا.موال المشبوهة وج المشكوك فيها جالمقدمة لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلر 
( بحغ جارد تلى مكتب مكافحة غ ل 140) 2017( بحغ جفي عاو 82) 2016جتمويل اإلرهاب ح ب مردرها للعاو 

ا.موال جتمويل اإلرهاب من مختلف الجها  )الجها  الرقابية، جها  تنفا  القانود، الجمارك، المؤس ا  المالية، 
ح من اإلحراييا  المذ ورة وعحه ارتفاع عدد البحغا  التي تخ التعامل معها في مجال الوحدا  الذةيرة(ر جيتض

و جهذا مؤشر تيجابي ص بب زيادة الوعي جالخبرة جالتدريب جتبادل 2017المعامح  المشبوهة صشكل مضارد في عاو 
 المعلوما  في هذا المجالر  

 
فيمكن القول ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة، يتعل  صفعالية الجها  الرقابية على المؤس جفيما   .28

، من حيث عدد اتخذ عددًا من الخاوا  الرامية تلى تح ين جتفعيل م توى الرقاصة على المؤس ا  المالية العراقصأد 
.جراق المالية،  ما الزيارا  الميدانية على قااع البذوك، جشر ا  التأمين، جشر ا  الررافة، جشر ا  التمويل، جقااع ا
 قاو العراق صإتخا  عدد من الخاوا  في سبيل تح ين م توى الرقاصة على ا.عمال جالمهن غير الماليةر

 

                                                 
 في جمهورية العراق:  2005( لسنة 13ون مكافحة اإلرهاب رقم )( من قان4تنص المادة ) 1

 

ً من األعمال اإلرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا  –يعاقب باإلعدام كل من ارتكب . 1 بصفته فاعالً أصلياً أو شريك عمل أيا

 .األصليم بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن اإلرهابيين من القيا

( من قانون مكافحة 37اال ان المادة ) .التستريعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف . 2 

 جريمة تمويل إرهاب ورد يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب 2015( لسنة39غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )
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علةى ا.قةل،  "ملتزو تلى حد  بير"صالتوايا  ا.ساسية يقابل درجة التزاو  العراقجنتيجة لذلا، جبما ود م توى التزاو   .29
ا.قةل، فقةد يةرى االجتمةاع العةاو الموافقةة  ىعلة“"ملتزو تلةى حةد  بيةر ية يقابل درجة التزاو جم توى االلتزاو صالتوايا  الريي 

 على طلب العراق الخرجج من عملية المتاصعة تلى التحديث  ل عامينر 
 جمهورية العراقنظرة عامة عن 

 

 المتبادل نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم
 

، قاو العراق ببذل الجهود لتذفيذ  اة العمل الموضوعة الستيفا  متالبا  اإللتزاو المتبادلير التقييخ مذذ اعتماد تقر  .30
و 2015( ل ذة 39العراق القانود رقخ ) وادرصالمعايير الدجلية لمواجهة غ ل ا.موال جمكافحة تمويل اإلرهاب، حيث 

صشأد  2016( ل ذة 5لوزرا  في العراق الذةاو رقخ )وادر مجلس اصشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب،  ما 
( الرادر 4419تجميد وموال اإلرهابيين، جتخ نشره في جريدة الوقايع العراقية )الجريدة الرسمية لجمهورية العراق( العدد )

شأد ص 1373ج  1267تابي   قرارا  مجلس ا.من ليهد  هذا الذةاو تلى تحديد آليا  ر ج و2016وكتوبر  10بتاريل 
و صشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل 2015( ل ذة 39تجرا ا  تجميد وموال اإلرهابيين جالتي نص عليها القانود رقخ )

انضماو العراق تلى تتفاقية ا.مخ المتحدة لقمع صالموافقة على  2012( ل ذة 3،  ما وادر العراق القانود رقخ )اإلرهاب
صإادار تعليما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب على جالرقاصة  تمويل اإلرهابر  ذلا قامت جها  اإلشرا 

 الجها  الخاضعة لهار 
 

 اإلطار القانوني والتنظيمي
 

( ل ذة 39القانود رقخ )العراق على ا.موال جتمويل اإلرهاب في  غ ليرتكز اإلطار القانوني لذةاو مكافحة  .31
جالذي تخ نشره في جريدة الوقايع العراقية )الجريدة الرسمية ، و صشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب2015

التزاما  على المؤس ا   ور حيث يضع هذا القانود 2015نوفمبر  16الرادر بتاريل  )4387(العدد  لجمهورية العراق(
  جالتحق  من هوية المتمثلة في التعر  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة فيما يتعل  بتدابير العذاية الواجبة

العميل جالم تفيد الحقيقي جوي شخص يترر  نياصة عن العميل جلح اصا، فهخ الغرض جطبيعة عحقة العمل، عدو فتح 
ح اصا  مجهولة الهوية وج صأسما  جهمية، التعر  على هيكل الملكية جال يارة على العميل، المتاصعة الم تمرة لعحقا  

غ عن العمليا  المشبوهة المرتباة صغ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صما فيها محاجال  تجرا  ، جحفظ ال جح  جاإلبحالعمل
تعداد جتذفيذ برامج لمذع غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تتضمن تجرا  تقييخ لمخاطر غ ل ا.موال جتمويل  تلا العمليا ،

  المفرجضة في مجال مكافحة غ ل ا.موال اإلرهاب، جضع سياسا  جإجرا ا  جضواصط دا لية  ااة بتابي  اإللتزاما
جإنشا  مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في البذا المر زي صم توى "دايرة عامة"، حيث  جتمويل اإلرهاب،

يتولى هذا المكتب تلقي جتحليل اإلبحغا  جالمعلوما  عن العمليا  التي يشتبا في ارتباطها صمتحرح  جرايخ والية وج 
جيعتبر القانود الرادر هو  ر ، جغيرها من المتالبا  جااللتزاما غ ل وموال وج تمويل ترهاب من جها  اإلبحغ جرايخ

و، من  حل قياما 2012 حاة الجهود التي قاو بها العراق  حل الفترة التي تلت اعتماد تقرير التقييخ المتبادل في عاو 
يل اإلرهاب التي تمثلت في عملية مراجعة جتعديل قانود مكافحة غ ل صمراجعة جتقييخ نةخ مكافحة غ ل ا.موال جتمو 

 ا.موال جتمويل اإلرهابر  
 



  التاسع لجمهورية العراق المتابعةتقرير 
 

 67من  10صفحة 

 

و صشأد قواعد العذاية الواجبة تجاه العمح  2017( ل ذة 1البذا المر زي العراقي التعليما  رقخ ) محافظ وادر .32
من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ  (10من المادة ) 1للمؤس ا  المالية استذادا تلى وحكاو البذد )راصعًا(

و، حيث تضمذت 20/3/2017( بتاريل 4439و، جتخ نشرها في جريدة الوقايع العراقية في العدد )2015( ل ذة 39)
، مثل: تعريف العذاية الواجبة تجاه العمح ، واحاب المذااب العليا  جي المخاطر  التعليما  عددًا من ا.حكاو ا.ساسية

الجمعيا  جالمذةما  غير الهادفة للربح، الم ؤجل عن اإلبحغ، المجموعة المالية، المؤس ة المالية الوسياة، المؤس ة 
المالية المردرة، المؤس ة المالية المتلقية للتحويل، القواعد العامة في تابي  العذاية الواجبة تجاه العمح ، تجرا ا  

لشخص المعذوي جالجمعيا  جالمذةما  غير الهادفة للربح جالرذدجق االيتماني التعر  على هوية الشخص الابيعي جا
جالم تفيد الحقيقي، التزاما  المؤس ا  المالية بوضع قواعد إلدارة مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، وحكاو متعلقة 

 جالعمليا  المالية  ا  المخاطر المرتفعة،صإجرا ا  العذاية الواجبة المب اة، جإجرا ا  العذاية المشددة للعمح  جالخدما  
وحكاو متعلقة صالعمليا  التي تتخ مع وشخاص يتواجدجد في دجل ال تاب  توايا  مجموعة العمل المالي وج تابقها 
صرورة غير  افية، وحكاو متعلقة صالعمح  غير المقيمين سوا   انوا وشخااًا طبيعية وج معذوية وج ترتيبا  قانونية، 

  المراسلة، تجرا ا  تدارة مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الذاشئة عن تاوير مذتجا  جممارسا  مهذية المرار 
جديدة ج دما  الدفع عن طري  الهاتف المحمول، تلتزاما  المؤس ا  المالية التي تعمل في التحويح  اإللكترجنية وج 

ج متلقية التحويل جالتزاما  المؤس ا  المالية الوسياة، وحكاو العادية جالتي تشمل التزاما  المؤس ا  مردرة التحويل 
 ااة صاإلبحغ عن حاال  اإلشتباه تلى مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، اإلحتفاه صال جح  جالوقاي  

 جالتزاو المؤس ا  المالية صإعداد جتذفيذ برامج غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر 
 
 

ضواصط  العذاية الواجبة الخااة صشر ا  التأمين، حيث تضمذت هذه الضواصط عددًا  تأمينرييس ديواد ال وادر .33
من ا.حكاو المتعلقة صإلتزاما  شر ا  التأمين وقذا  تابي  تجرا ا  العذاية الواجبة المتمثلة في التعر  على هوية 

الهادفة للربح صالتفريل، التعر  على  الشخص الابيعي جا.شخاص اإلعتبارية جالترتيبا  القانونية جالمذةما  غير
الم تفيد الحقيقي جاتخا  تجرا ا  مذاسبة للتحق  من هويتا، اتخاد تجرا ا  العذاية الواجبة فيما يتعل  صالم تفيد من جقاي  

الواجبة  التأمين على الحياة، فهخ طبيعة عحقة العمل جالغرض مذها جقيمة جقاي  التأمين المرتباة بها، جإجرا ا  العذاية
عذد اجرا  تغيير جوهري على جقيقة التأمين، جشرجط تأجيل تجرا ا  التحق  من هوية العميل جالم تفيد الحقيقي الى ما 

الى  لا حدد  الضواصط التزاما  شر ا  التأمين  ااة المتاصعة الم تمرة لعحقا   ةصعد ابراو عقد التأمينر صاإلضاف
يانا  العمح  صشكل دجري جتحديثها، جتابي  تجرا ا  العذاية الواجبة على وساس العمل مع العميل جفحرها، مراجعة ب

ا.همية الذ بية جالمخاطر صالذ بة للعمح  المرتباين معها قبل نفا  احكاو هذه التعليما ر  ما وشار  الى االطحع على 
االشتباه في احة البيانا  ج ذلا الشرجط  الم تذدا  جالوقاي  للتعر  على العميل، جاإلجرا ا  الواجب القياو بها عذد

التي يجب مراعاتها عذد التعامل مع ا.شخاص ناقري وج عديمي ا.هلية، جالتعامل مع الشر ة صالذياصة عن العميلر 
ها وشار  الضواصط  ذلا تلى تابي  تجرا ا  العذاية الواجبة المشددة عذد التعامل مع العمليا  التأميذية الكبيرة التي ليس ل

هد  اقترادي وج قانوني جاضح، جفي الدجل التي ال تتوافر لديها نةخ مذاسبة لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، 
جالتعامل مع واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، تابي  تجرا ا  العذاية المب اة، اإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  

ا  من تاريل انتها  عحقة العمل وج التعامل مع العميل ويهما وطول، اإللتزاو جالوقاي  التأميذية لمدة ال تقل عن  مس سذو 
بوضع جتذفيذ سياسا  جإجرا ا  جضواصط لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب متذاسبة مع نتايج تقييخ المخاطر، تعيين 

                                                 
م ينص على: " تحدد بتعليمات يصدرها 2015( لسنة 39( من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )10البند رابعاً من المادة ) 1

 المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العمالء للمؤسسات المالية".
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افحة غ ل ا.موال جتمويل م ؤجل اإلبحغ، تجرا ا  اإلبحغ، جضع برنامج تدريبي م تمر للموظفين في مجال مك
اإلرهاب ج ذلا جضع تجرا ا  تدقي  مذاسبة للتأكد من اإللتزاو صمعايير عالية من الذزاهة جالكفا ة عذد تعيين الموظفينر 

 كما تخ نشر هذه الضواصط في الموقع اإللكترجني الريي ي بديواد التأمين، جتعميمها على شر ا  التأمين  افةر
 

العراقية الضواصط المتعلقة صالعذاية الواجبة  ا.جراق المالية، وادر رييس هيئة ا.جراق المالية جفيما يتعل  صقااع  .34
(، حيث تضمذت هذه الضواصط تعريفا  1/4/2017تجاه العمح  الخااة صا.جراق المالية صموجب قرار الهيئة المرقخ )
قة العمل، اإليداع، م ؤجل اإلبحغ، تعريف  لمة فورا، لكل من ا.موال، تمويل اإلرهاب، الم تفيد الحقيقي، العميل، عح

جواحاب المذااب العليا  جي المخاطرر جوشار  الى قواعد العذاية العامة الواجبة تجاه العمح  صالتفريل مثل: تحديد 
ج صأسما  م تعارة هوية العميل جالم تفيد الحقيقي جالتحق  مذها، عدو جواز التعامل صالح اصا  مجهولة الهوية وج الرقمية و

وج جهمية وج االحتفاه بها وج تقديخ وية  دما  لها، فهخ غرض جطبيعة عحقة العمل، استخداو نةخ آلية للمراقبة الم تمرة 
للعميل، اتخا  تجرا ا  العذاية الواجبة جعدو االعتماد على طر  قالث، شرجط انها  عحقة العمل، شرجط عدو استكمال 

جبة، تابي  تجرا ا  العذاية الواجبة على وساس ا.همية الذ بية جالمخاطر، التأكد من عدو ادراج تجرا ا  العذاية الوا
العميل ضمن قوايخ العمح  المحةورينر صاإلضافة الى  لا، وشار  الضواصط الى المتاصعة الم تمرة على العحقة القايمة 

جتحديثها، جبذل العذاية الواجبة تجاه العمح  المتعاملين مع العميل جفحص العمليا  جمراجعة بيانا  العميل صشكل دجري 
معها قبل تاريل ادجر التعليما  على وساس ا.همية الذ بية جالمخاطر، جشرجط ت جيل المبالغ الذقديةر  ما فرلت هذه 

يقي، الضواصط تجرا ا  التعر  على هوية الشخص الابيعي جالشخص المعذوي، تجرا ا  التعر  على الم تفيد الحق
تجرا ا  العذاية المشددة .احاب المذااب العليا  جي المخاطر، تجرا ا  اإلبحغ جتعيين م ؤجل اإلبحغ، اإلحتفاه 
صال جح  المتعلقة صالعمليا  المحلية جالدجلية، جضع نةاو دا لي يشتمل على ال ياسا  جاإلجرا ا  جالضواصط الدا لية 

موال جتمويل اإلرهاب جإجرا  تقييخ لمخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر جقد الواجب توافرها لمكافحة عمليا  غ ل ا.
 تمت المرادقة عليها من قبل رييس الهيئة جتخ نشرها في الموقع اإللكترجني الرسمي لهيئة ا.جراق المالية العراقية

 
 

( 1اإلرهاب الضواصط رقخ ) وادر مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويلجفيما يتعل  صالرقاصة على قااع الجمارك،  .35
حيث تخ نشرها صجريدة )البيذة(  و جالمتعلقة صالترريح عن ا.موال عذد تد الها جإ راجها عبر الحدجد العراقية2017ل ذة 

و مع نمو ج استمارة الترريح عن المبالغ 27/11/2017( بتاريل 4471جبالجريدة الرسمية ) الوقايع العراقية( في العدد )
توقيعها من قبل رييس مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب،  ما تخ نشرها على الموقع اإللكترجني  الذقدية صعد

، جتضمذت هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو المتعلقة صمبلغ الترريح، جيتخ لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب 
( عشرة 10000المالية القابلة للتداجل لحاملها التي تزيد عن )الترريح عن الذقود، ا.حجار الكريمة جالمعادد جا.دجا  

اآل  دجالر ومريكي، جهة الترريح جهي الهيئة العامة للجمارك في الماار وج المذافذ الحدجدية جف  الذمو ج المقرر، 
في وماكن مرتفعة جإلتزاما  الدجاير الجمر ية في الماارا  جالمذافذ الحدجدية المتمثلة في جضع اللوحا  اإلرشادية 

جظاهرة، الالب من الم افرين مل  استمارة الترريح، توفير وعداد مذاسبة من استمارا  الترريح، م ا سجح  مذتةمة 
تقيد فيها جميع حاال  الترريح، طلب معلوما  تضافية من الم افرين عن مردر ا.موال جالغرض مذها، جتزجيد مكتب 

ب صإستمارا  الترريح جبأي معلوما  يالبهار  ما حدد  الضواصط شرجط حجز مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرها
المبالغ الذقدية جا.دجا  المالية القابلة للتداجل جاالحجار الكريمة جالمعادد الثميذة من طر  موظفي الهيئة العامة للجماركر 
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رهابر  ما قامت ال لاا  العراقية كما وشار  الى شرجط رفع الحجز من طر  مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإل
 بذشر الضواصط وعحه في الموقع اإللكترجني الرسمي للهيئة العامة للجماركر 

 
 

مجلس الوزرا  في العراق الذةاو  وادر(، فقد 1373( ج)1267وما فيما يتعل  بتذفيذ قرارا  مجلس ا.من رقخ ) .36
شره في جريدة الوقايع العراقية )الجريدة الرسمية لجمهورية صشأد تجميد وموال اإلرهابيين، جتخ ن 2016( ل ذة 5رقخ )

مجلس  تابي  قرارا ليهد  هذا الذةاو تلى تحديد آليا  ر ج و2016وكتوبر  10( الرادر بتاريل 4419العراق( العدد )
صشأد و 2015( ل ذة 39تجرا ا  تجميد وموال اإلرهابيين جالتي نص عليها القانود رقخ ) صشأد 1373ج 1267ا.من 

 ر مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب
 

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية .ج
 
 

 التوصية األولى: درجة اإللتزام )غير ملتزمة(
 

 وجه القصور األول: عدم شمول جريمة غسل األموال لعنصري "اإلخفاء" أو "التمويه" في جميع الحاالت. 
 

( ل ذة 39( من القانود رقخ )2رور المتعلقة بهذه الم ألة من  حل البذد قانيًا من المادة )عالج العراق ججا الق .37
صشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب حيث نص هذا البذد على:" يعد مرتكبًا لجريمة غ ل ا.موال ت فا   2015

ترر  فيها وج انتقالها وج ملكيتها وج الحقوق ا.موال وج تمويا حقيقتها وج مردرها وج مكانها وج حالتها وج طريقة ال
المتعلقة بها، من شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ جقت تلقيها ونها متحرح  جريمة"ر جبالتالي يكود العراق قد استوفى 

 ججا القرور المتعل  بهذه الم ألةر    
 

 نبغي وفق المعايير الدولية.وجه القصور الثاني: نطاق الركن المادي لجريمة غسل األموال أضيق مما ي
 

 2015( ل ذة 39عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذا القرور، حيث قاو المشرع العراقي في القانود رقخ ) .38
بتعديل تعريف جريمة غ ل ا.موال جتوسيع نااق الر ن المادي ليشمل جميع اور ارتكاب جريمة غ ل ا.موال 

 ا  الرلة، حيث عرفت المادة الثانية من القانود المذ ور جريمة غ ل ا.موال:  المذروص عليها في اإلتفاقيا  الدجلية
 صأنا يعد مرتكبًا لجريمة غ ل ا.موال  ل من قاو صأحد ا.فعال اآلتية: 

 
وجاًل: تحويل ا.موال، وج نقلها، وج استبدالها من شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ ونها متحرح  جريمة، لغرض ت فا  

ويا مردرها غير المشرجع وج م اعدة مرتكبها وج مرتكب الجريمة ا.الية وج من ساهخ في ارتكابها وج ارتكاب وج تم
 الجريمة ا.الية على اإلفح  من الم ؤجلة عذهار 

 
تها وج قانيًا: ت فا  ا.موال وج تمويا حقيقتها وج مردرها وج مكانها وج حالتها وج طريقة الترر  فيها وج انتقالها وج ملكي

 الحقوق المتعلقة بها، من شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ ونها متحرح  من جريمةر
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قالثًا: اكت اب ا.موال وج حيازتها وج استخدامها، من شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ جقت تلقيها ونها متحرح  

 جريمةر 
 

غ ل ا.موال ليتااب  مع اإلتفاقيا  الدجلية  جيتضح مما سب  صأد العراق قد جسع من نااق الر ن المادي لجريمة .39
 جبالتالي يكود العراق قد عالج ججا القرور المتعل  بهذه الم ألةر 

 
 وجه القصور الثالث: عدم تجريم غسل األموال الذاتي. 

 
ود ( من قان4عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث تخ تجريخ غ ل ا.موال الذاتي جف  المادة ) .40

التي تذص على ))ال يمذع الحكخ على المتهخ عن  2015( ل ذة 39مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب العراقي رقخ )
ويًا من الجرايخ ا.الية، من الحكخ عن جريمة غ ل ا.موال الذاتي التي نتجت عن تلا الجريمةر جتذاب  وحكاو تعدد 

 وبا ((ر الجرايخ جالعقاب المذروص عليها في قانود العق
 

 وجه القصور الرابع: عدم تجريم المتاجرة الداخلية وبالتالي أصبحت ال تعد إحدى الجرائم األصلية لغسل األموال. 
 

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث عاقب القانود العراقي جريمة المتاجرة الدا لية في القانود  .41
عبارة " متحرح   2015( ل ذة 39وجاًل( من القانود رقخ )-2ي المادة )و ججا  ف1969( ل ذة 111العراقي رقخ )

( نرت على ونا عدو الحكخ 3جريمة" جبذلا يكود تخ جضع الغاا  القانوني لجريمة المتاجرة الدا لية،  ما ود المادة )
 عن جريمة غ ل ا.موال ال تمذع من الحكخ جف  الجريمة ا.اليةر 

 
 . إمكانية تطبيق قانون مكافحة غسل األموال في إقليم كردستانوجه القصور الخامس: عدم 

 
عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث ود وحكاو قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ  .42
داري رقخ و ماب  على تقليخ  ردستاد، جتابيقًا لذلا وادر محافظ البذا المر زي العراقي ا.مر اإل2015( ل ذة 39)
و صشأد فتح فرعين للبذا المر زي في تقليخ  ردستاد يتخ بذاؤهما جف  وسس الريرفة 8/11/2016( بتاريل 3819)

المر زية جيرتبااد صالبذا المر زي العراقي تداريًا وج ماليًا جفذيًا جال يتلقياد وية وجامر وج توجيها  وج تشرا  من وي جهة 
فري  مختص إلنجاز  لا على مرحلتين جود يتخ اإلعحد رسميًا عن تاريل المباشرة  كانت في جمهورية العراق جتكليف

 ما يوجد تذ ي  مع تقليخ  ردستاد صشأد تدريب موظفي المرار  العاملة في صالعمل صعد تكمال اإلجرا ا  الحزمةر 
خة من الدليل اإلرشادي الخاص اإلقليخ جقياو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب بتزجيد تقليخ  ردستاد بذ 

صمؤشرا  اإلشتباه في عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب المتعلقة صالمعامح  المررفية جالموجهة ) للمرار ، 
شر ا  التحويل المالي، شر ا  الررافة( جالمعامح  الخااة صقااع ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة) داللي 

قانونيين، المحامين، الرذادي  اإليتمانية، جتجار المعادد الذفي ة جالراغة(، جالجمارك، جهيئة العقارا ، المحاسبين ال
ا.جراق المالية، جالتأمين، جالمذةما  غير الهادفة للربح، ج ذلا الدليل اإلرشادي الخااة بتعبئة نما ج اإلبحغ عن 

بذا المر زي العراقي، جتعميخ الدليل المذ ور على المعامح  المشبوهة التي سب  نشرها على الموقع اإللكترجني لل
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المؤس ا  جالوزارا   ا  الرلة غي اإلقليخ ح ب الرسالة الواردة من ممثل اإلقليخر  ما وفاد  ال لاا  صأنها قامت 
ذية هي صالتفاجض مع اإلقليخ لتحديد الجهة الم ؤجلة صشأد عقد مذ رة تفاهخ مع اإلقليخ، ججرد  اإلجاصة صأد الجهة المع

ديواد مجلس الوزرا  في تقليخ  وردستاد، ج  ر  ال لاا  صأنها ستتواال مع الديواد صشأد ما جرد وعحهر  ذلا وفاد  
ال لاا  صقياو الجها  الرقابية في البذا المر زي العراقي صعقد دجرة تدريبية للمرار  الحكومية جالخااة جشر ا  

 ردستاد / ال ليمانية صعذواد " مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جاإلمتثال جإدارة التحويل المالي  افة العاملة في تقليخ 
ور  ما وفاد  ال لاا  صأنا سيتخ عقد جرشة تدريبية من قبل مكتب مكافحة 23/2/2017-19المخاطر"  حل الفترة من 

 و(ر 5/4/2018-1مدة )غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب للمؤس ا  المالية العاملة في تقليخ  وردستاد لل
 

صاإلضافة تلى ما سب ، تضمن الكتاب الرسمي الرادر من رياسة مجلس الوزرا  في تقليخ  ردستاد المرسل تلى  .43
مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب) تخ اإلطحع عليا من قبل ال كرتارية( اإلشارة تلى قياو حكومة اإلقليخ 

( 4تعادة فتح فرع البذا في اإلقليخ، جقياو ال لاا  المخترة في اإلقليخ صإغحق ) بتابي  القانود المذ ور ج ااة صعد
مكاتب للريرفة جالتحويل المالي غير المر رة جاستمرارها صمراقبتها، جقياو مجلس جزرا  حكومة اإلقليخ بتعميخ نةاو تجميد 

علقة صغل  شر ا  جمكاتب الريرفة جتحويل ا.موال و جتعميخ المكاتبا  جالتعاميخ المت2016( ل ذة 5وموال اإلرهابيين رقخ)
على جميع الوزارا  جالهيئا  جا.جهزة جالدجاير غير المرتباة بوزارة، جقياو جزارة المالية جاإلقتراد في اإلقليخ صإشراك وحد 

لس ادارة البذا  تاب مج كوادرها في تحدى الدجرا  الخااة صمكافحة غ ل ا.موال في لبذادر  ما وفاد  ال لاا  بورجد
الذي يو د على استمرار بذفس االجرا ا  الحالية جتمكين البذا المر زي العراقي من  2/10/2017المر زي بتاريل 

ر  ما تخ تشميل هيئة ممارسة دجره الرقابي االشرافي على القااع المررفي جالمؤس ا  المالية غير المررفية في االقليخ
ريرفة في البذا المر زي العراقي لتدقي  المرار  العاملة في صغداد جإقليخ  ردستاد، جتخ تفتيشية من قبل دايرة مراقبة ال

  اكتشا  عدد من المخالفا  جإحالة صعض المرار  تلى لجذة تحديد العقوبا  جتخ فرض عدد من الغراما ر 
 

دانات بهذه الجرائم رغم إجراء وجه القصور السادس: عدم إجراء أية تحقيقات حول جرائم غسل األموال وعدم وجود أية إ
  نقص الفعالية(.)عدد كبير من التحقيقات الجنائية حول جرائم أصلية نجم عنها متحصالت مالية 

 

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث بلغت عدد قرارا  اإلدانة الرادرة من القضا  العراقي  .44
( 364( حكخ متعل  صجريمة غ ل ا.موال ج )71( قرار متضمذة: )435صخروص جرايخ غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب )

( قرارا ر 3( من قانود مكافحة اإلرهاب جبلغت قرارا  الحكخ الرادرة صردد تمويل اإلرهاب )4حكخ جف  وحكاو المادة )
 جبالتالي يكود العراق قد استوفى ججا القرور المتعل  بهذه التوايةر 

 
 

 اإللتزام )غير ملتزمة(التوصية الخامسة: درجة 
 

اإلحتفاظ بتلك الحسابات القائمة وال  روجه القصور األول: حظر الحسابات المجهولة أو الوهمية أو الرقمية وال يحظ
 ينطبق على المؤسسات غير المصارف أو شركات تحويل األموال.

 
انود مكافحة غ ل ا.موال ( من ق13عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث ولزمت المادة ) .45

جميع المؤس ا  المالية صعدو فتح ح اب مجهول الهوية وج صأسما  جهمية وج  2015( ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )
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اإلحتفاه بها،  ما نرت على نفس اإللتزاو المادة الثانية من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية التي 
ؤس ا  المالية بتابي  القواعد العامة في العذاية الواجبة تجاه العمح  المتمثلة في عدو جواز التعامل ولزمت جميع الم

صالح اصا  مجهولة الهوية وج الرقمية وج صأسما  م تعارة وج جهمية وج اإلحتفاه بها وج تقديخ وي  دما  لها، جاتخا  تدابير 
 لم تفيدين مذها صأسرع جقت ممكن جفي وي حالة قبل ج حل استخدامهار العذاية الواجبة تجاه واحاب هذه الح اصا  وج ا

 
وجه القصور الثاني: األحكام المتعلقة بوقت تطبيق اإلجراءات الدنيا للعناية الواجبة بالعميل/ معرفة العميل توفر 

 ام غير واضح. للمؤسسات المالية حرية تصرف غير مقيدة في التنفيذ، وبالتالي فعالية تقييم وإنفاذ اإللتز 
 

( من تعليما  قواعد العذاية الواجبة تجاه 9عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، من  حل المادة )  .46
، حيث تضمذت هذه المادة تجرا ا  العذاية الواجبة المب اة جوججبت على 2017( ل ذة 1العمح  للمؤس ا  المالية رقخ )

مح  التي يتالب تجراؤها وج العمح  الذين يلزو في شأنهخ اتخا  تدابير عذاية جاجبة المؤس ا  المالية ود تحدد المعا
مب اة عذد تحديد هوية العميل جالم تفيد الحقيقي جالتحق  مذها، مع مراعاة التوايا  جالمعايير الدجلية جوفضل 

واصط دجلية وج متالبا  محلية بهذا جوي ض ةالممارسا  الدجلية التي تقرر ومثلة لعمح  وج عمليا   ا  مخاطر مذخفض
الخروصر جوججبت نفس المادة  ذلا عدو اتخا  تجرا ا  عذاية مب اة في حالة اإلشتباه بوقوع عمليا  غ ل وموال وج 

 تمويل اإلرهاب وج في حال ظرج  تذاوي على مخاطر مرتفعةر  
 
 

جبة على كل من الوكيل واألصيل عندما يمثل شخصا  وجه القصور الثالث: ال توجد التزامات إلجراء تدابير العناية الوا
 آخر أو التحقق من السلطة التي بموجبها يتصرف بالنيابة عن آخر. 

 
( من قانود مكافحة 10الفقرة )ب( من المادة ) عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث وججبت .47

 ا  المالية صاتخا  تدابير العذاية الواجبة تجاه العمح  المؤس 2015( ل ذة 39غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )
جالتعر  على هوية وي شخص يترر  لح اب العميل جالتحق  مذها، جالتأكد من ود هذا الشخص لديا اححية 

ًح الترر  بهذه الرفةر جتفريًح لهذا اإللتزاو، جتضمذت تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية تفري
( من التعليما  المؤس ا  المالية في حالة التعر  على هوية الشخص الابيعي 3إللتزاو حيث ولزمت المادة )لهذا ا

التحق  من ججود ج الة رسمية تخول الو يل اححية التعامل على ح اب المو ل، جالتعر  تلى هوية الو يل طبقًا 
قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جهذه التعليما   إلجرا ا  التعر  على هوية العميل المذروص عليها في

مع اإلحتفاه بذ خة والية وج اورة مردقة من الو الة، جفيما يتعل  صالتعر  جالتحق  من هوية الشخص المعذوي، 
الحرول على م تذدا  التفويض وج التخويل من الشخص المعذوي لألشخاص الابيعيين المفوضين في التعامل على 

ح اب صاإلضافة تلى التعر  على هوية الشخص المخول صالتعامل على الح اب طبقًا إلجرا ا  التعر  على هوية ال
المتمثلة في التعر  على اسخ الشخص المعذوي جالشكل القانوني جعذواد المقر،  العميل المذروص عليها في التعليما 

صالتعامل على الح اب، ججذ ياتهخ جورقاو الهواتف جالغرض من جنوع الذشاط، جروس المال، جوسما  المفوضين وج المخولين 
التعامل، جوي معلوما  و رى ترى المؤس ة ضرجرة الحرول عليها، جالتحق  من ججود الشخص المعذوي للشر ة ج يانا 

لمتالبا  القانوني من  حل عقد التأسيس جالذةاو الدا لي جعذواد الشر ة جمقر تدارتها جح اصا  الشر ة جغيرها من ا
 ا. رىر 



  التاسع لجمهورية العراق المتابعةتقرير 
 

 67من  16صفحة 

 

 
وجه القصور الرابع: متطلبات العناية الواجبة بالعميل غير الكافية تلزم الكيانات الملزمة باإلبالغ وتحديد المستفيد 
الحقيقي واألشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات القانونية وتحديد الشكل القانوني لتلك 

 يق اإلستئمانية أو الترتيبات القانونية(.الصناد)الكيانات القانونية 
 

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث عرفت المادة ا.جلى من قانود مكافحة غ ل ا.موال  .48
الم تفيد الحقيقي: صأنا الشخص الابيعي الذي يمتلا وج يمارس سيارة نهايية  2015( ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )

باشرة على العميل، وج الشخص الابيعي الذي تتخ المعاملة نياصة عذا  ذلا الشخص الذي يمارس سيارة مباشرة وج غير م
فعلية نهايية على الشخص المعذوي وج الترتيب القانوني، جعرفت المادة  ذلا الترتيبا  القانونية: صأنها العحقة التي تذشأ 

خرية تعتبارية  الرذادي  اإليتمانية وج غيرها من الترتيبا  صموجب عقد بين طرفين وج وكثر صما ال يذتج عذا نشو  ش
( من القانود المؤس ا  المالية صالتعر  على هوية صالتعر  جالتحق  من هوية العميل 10المشابهة لهار جالزمت المادة )

ة جال يارة صالذ بة جالم تفيد الحقيقي عن طري  جقاي  وج بيانا  من مرادر موقوقة جم تقلة جبالتعر  على هيكل الملكي
 لألشخاص المعذوية جالترتيبا  القانونيةر 

 
( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية جميع المؤس ا  المالية عذد 7)وججبت المادة  .49

ترريح التعر  على هوية الم تفيد الحقيقي جالالب من  ل عميل عذد فتح الح اب وج البد  في عحقة العمل تقديخ 
 اي يحدد فيا هوية الم تفيد من العملية المراد تجراؤها جيتضمن الترريح معلوما  التعر  على هوية العميل على 
ا.قل، تتخا  تجرا ا  معقولة للتحق  من هذه الهوية صاإلعتماد على البيانا  وج المعلوما  المثبتة في الوقاي  جالبيانا  

ؤس ة بهوية الم تفيد الحقيقي جالتعر  على الم تفيد الحقيقي في حالة الشخص الرسمية صما يكود القذاعة صعلخ الم
صإتخا  تجرا ا  معقولة للوقو  على هيكل الملكية جاإلدارة الم يارة على العميلر جفيما يتعل  المعذوي جالترتيبا  القانونية 

ق اإليتماني جوسما الرسمي جشكلا صاجرا ا  التعر  على هوية الرذدجق اإليتماني فتتضمن: التعر  على الرذدج 
القانوني، جسذد ججوده، جعقده اإليتماني جالغرض مذا جنوع نشاطا، اسخ الواي وج ا.جايا  جعذوانا جعذواد بريده 

 اإللكترجني تد ججد، جرقخ هاتفا، جوية جسيلة اترال و رى، توقيع الواي جالغرض من عحقة العملر 
 

على معلومات حول طبيعة عالقة العمل والغرض منها تنطبق فقط بعد اكتشاف  وجه القصور الخامس: مطلب الحصول
 اإلشتباه.

( من قانود مكافحة غ ل ا.موال 10عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث ولزمت المادة ) .50
عذاية الواجبة تجاه العمح  جميع المؤس ا  المالية فيما يتعل  بتابي  تدابير ال 2015( ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )

صفهخ غرض جطبيعة عحقة العمل، ججواز طلب معلوما  تضافية في هذا الشأد،  ما نرت على  ا  اإللتزاو تعليما  
العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية، حيث ولزمت المادة الثانية جميع المؤس ا  المالية صفهخ الغرض جالابيعة 

 ة العمل جالالب عذد اإلقتضا  معلوما  تضافية في هذا الشأدر المذشودة لعحق
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وجه القصور السادس: ال يوجد أي إلزام فاعل على الكيانات المنوطة بتقديم التقارير بتطبيق اإلجراءات المستمرة للعناية 
 الواجبة. 

ابير العذاية الواجبة تجاه العمح  ( من القانود جميع المؤس ا  المالية بتابي  تد10ولزو البذد )ه( من المادة ) .51
في المتاصعة الم تمرة في  ل ما يتعل  صعحقة العمل جفحص وي معامح  تجري لضماد توافقها مع ما يتوفر عن  ةالمتمثل

 العميل من معلوما  جونشاة تجارية جنمط المخاطر، جعن مرادر وموالا عذد اللزجور 
 

( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  2اًل من المادة )كما نرت على  ا  اإللتزاو البذد )د( وج  .52
المالية التي وججبت على المؤس ا  المالية استخداو نةخ آلية تراقب العحقة مع العميل صرورة م تمرة للتعر  على نمط 

نشاطا جملف المخاطر تعامحتا ج شف وي معامح  غير متفقة مع هذا الذط وج مع معلوما  المؤس ة عن عميلها ج 
 الخاص صا، صما في  لا معرفة مردر ا.موال جمردر الثرجة .ي عميل مرذف على ونا عالي المخاطرر 

 
( من تعليما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في مجال التأمين 5صاإلضافة تلى ما سب ، ولزمت المادة ) .53

ميذية القايمة مع العميل جفحص العمليا  التي تتخ من  حل هذه العحقة شر ا  التأمين صإجرا  متاصعة م تمرة للعحقة التأ
كإجرا  التغييرا  على جقيقة التأمين وج ممارسة وي من الحقوق الواردة فيها ج لا للتحق  من ونها تتواف  مع معرفة الشر ة 

.موال جتمويل اإلرهاب من جرا  صالعميل جالم تفيد الحقيقي جطبيعة عمل وج نشاط وي مذهما جتقييمها لمخاطر غ ل ا
عحقتها معا، جبمراجعة بيانا  عمحيها صشكل دجري جتحديث هذه البيانا  لكافة العمح  جعلى ججا الحروص للعمح  
 جي المخاطر المرتفعة وج متى توافر لديها الشا في احة وج محيمة البيانا  التي تخ الحرول عليها م بقًار  ذلا 

( من ضواصط العذاية الواجبة تجاه العمح  الخااة صا.جراق المالية تلزاو الجها  الخاضعة 3ن الماجة )تضمن البذد )د( م
.حكاو التعليما  صاستخداو نةخ آلية من وجل مراقب العحقة معا العميل صرورة م تمرة للتعر  على نمط تعامحتا 

ؤس ة عن عميلها جنشاطا جملف المخاطر الخاص صا، ج شف وي معامح  غير متفقة مع هذا الذمط وج مع معلوما  الم
( من نفس 4صما في  لا معرفة مرادر ا.موال جمردر الثرجة .ي عميل على ونا عالي المخاطر، ج ذلا المادة )

الضواصط التي ولزمت الجها  الخاضعة صإجرا  متاصعة م تمرة على العحقة القايمة مع العميل جفحص العمليا  التي تتخ 
حل هذه العحقة للتحق  من ونها تتواف  مع معرفة الجها  الخاضعة .حكاو هذه التعليما  صالعميل جالم تفيد من  

الحقيقي جطبيعة عمل وج نشاط وي مذهما جتقييمها لمخاطر عمليا  غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب من جرا  عحقتها 
 معار 

 
وتطبيق إجراءات العناية الواجبة ف العمالء ذوي المخاطر األعلى وجه القصور السابع: ال تتوفر أي متطلبات بتصني

المشددة، وال تتوفر أية إرشادات تنظيمية تساعد في تنفيذ قرارات المؤسسات المالية المستندة إلى مخاطر تتعلق 
 بالعناية الواجبة تجاه العميل.

 
ذفيذ برامج لمذع غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب ( من القانود المعدل المؤس ا  المالية صإعداد جت12ولزمت المادة ) .54

تتضمن تجرا  تقييخ لمخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب التي هي عرضة لها، صما يتضمن تحديد جتقويخ جفهخ هذه 
( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  المؤس ا  8المخاطر جاتخا  تجرا ا  فعالة للحد مذها،  ما ولزمت المادة )

لمالية المؤس ا  المالية بترذيف العمح  تلى عدد من الفئا  جفقًا لدرجة المخاطر جوهميتها الذ بية، ججضع اإلجرا ا  ا
فيما يتعل  صالعمح   جي المخاطر المرتفعة، تاب  عليهخ الحزمة للتعامل مع هذه المخاطر صما يتذاسب مع  ل درجةر 
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( من تعليما  العذاية الواجبة التي تشمل صالذ بة .احاب 10عليها في المادة )تدابير العذاية الواجبة المشددة المذروص 
المذااب العليا  جي المخاطر: اتخا  تدابير معقولة لتحديد فيما ت ا  اد العميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب 

العليا  جي المخاطر وج المذااب العليا ممثًح للمخاطر، جضع قواعد إلدارة المخاطر صالذ بة .احاب المذااب 
الم تفيدين الحقيقيين الذين يذتمود لهخ، على ود تشمل هذه القواعد تحديد ما ت ا  اد العميل الم تقبلي شخرًا مذهخ ممثُح 
للمخاطر، الحرول على موافقة اإلدارة العليا عذج تنشا  عحقة مع واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، جعذد اكتشا  

وج الم تفيدين الحقيقيين من هذه الفئة، اتخا  تجرا ا   افية للتأكد من مرادر قرجة وي عميل وج الم تفيد وحد العمح  
الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي المخاطر جالمتاصعة الدقيقة جالم تمرة لمعامح  هؤال  العمح  مع المؤس ة 

 الماليةر 
 

صشأد العذاية الواجبة تجاه واحاب المذااب  2017( ل ذة 1قخ )كما وادر البذا المر زي العراقي الضواصط ر  .55
( من الضواصط واحاب المذااب العليا  جي المخاطر صأنهخ: ا.شخاص 1العليا  جي المخاطر، حيث عرفت المادة )

ياسيين الذين وج لت لهخ مهاو عامة صارزة في جمهورية العراق وج في دجلة وجذبية،  رؤسا  الدجل وج الحكوما  وج ال 
رفيعي الم توى، القضاة، القيادا  الع كرية العليا، المدرا ، الموظفين التذفيذيين  نرفيعي الم توى، جالم ؤجلين الحكوميي

في الشر ا  المملو ة للدجلة، جقيادا  ا.حزاب ال ياسية، وج من وج لت اليهخ مهاو صارزة في مذةمة دجلية مثل وعضا  
ا  مجلس اإلدارة جما يماقلها وج الم تشارين الشخريين المعرجفين على نااق جاسع جعلذي وج اإلدارة العليا جنوابهخ جوعض

وي شخص يعمل في موقع ي مح لا اإلستفادة تلى حد  بير من اإلرتباط العملي الوقي  صالشخص ال ياسي ممثل المخاطر 
دة الخام ة تلزاو المؤس ا  المالية صإتخا  جوقاربهخ المباشرين حتى الدرجة الثانيةر  ما تضمذت هذه الضواصط في الما

تجرا ا  تضافة تلى تجرا ا  العذاية الواجبة اإلعتيادية .احاب المذااب العليا  جي المخاطر المتمثلة في : جضع 
نةاو إلدارة المخاطر يتيح اإلستدالل فيما ت ا  اد العميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي 

، جالحرول على موافقة اإلدارة العليا عذد تنشا  عحقة عمل مع واحاب هذه المذااب جعذد اكتشا  وحد المخاطر
،  تتخا  تجرا ا   افية للتأكد من مرادر ا.موال جنشاطا  بالعمح  وج الم تفيدين الحقيقيين من واحاب هذه المذاا

المخاطر، المراجعة الدجرية ل ياسا  جإجرا ا  تدارة وي عميل وج الم تفيد الحقيقي من ااحاب المذااب العليا  جي 
المخاطر الخااة صأاحاب المذااب العليا  جي المخاطر جاتخا  ماي لزو من تجرا ا  ترحيحية ت ا لزو ا.مر، المتاصعة 

ا  التعر  الدقيقة جالم تمرة لمعامح  العمح  واحاب المذااب العليا  جي المخاطر مع المؤس ا  المالية، اتخا  تجرا 
جالتحق  اإلضافي في حالة  ود الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، جيراعى التعر  على 
الم تفيد الحقيقي في حالة الشخص االعتباري جاتخا  اإلجرا ا  الحزمة للوقو  على هيكل الملكية جاإلدارة الم يارة على 

على المعلوما  جالبيانا  التي يتخ الحرول عليها من الوقاي  الرسمية جغير  الشخص االعتباري جيشمل  لا اإلعتماد
 لا من الوسايل التي تمكن المؤس ة المالية من معرفة الم تفيد الحقيقي، جيشمل تابي  هذه ا.حكاو ا.شخاص 

 المعرضين للمخاطر صحكخ مذاابهخ جوقربايهخ حتى الدرجة الثانيةر   
 

تضمذت تعليما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في مجال التأمين وحكامًا متعلقة صاإلضافة تلى ما سب ،  .56
بتابي  تدابير العذاية الواجبة المشددة على ا.شخاص ال ياسيين ممثلي المخاطر جعلى ا.شخاص الذين يتواجدجد في 

 انت هذه الدجل ال تاب  الضواصط الدجلية  دجل ال تتوافر لديها نةخ مذاسبة لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب وج ت ا
الخااة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب وج ال تابقها صرورة  افية صما في  لا التوايا  الرادرة من مجموعة 

 العمل المالي)الفاتف(ر  



  التاسع لجمهورية العراق المتابعةتقرير 
 

 67من  19صفحة 

 

العناية الواجبة  وجه القصور الثامن: متطلبات العناية الواجبة بالعميل تسمح للمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات
 المبسطة من دون مبرر أو دليل على أن المخاطر هي في الواقع منخفضة. 

وجه القصور التاسع: ال تتوفر أية متطلبات للتأكد من أن العناية الواجبة المبسطة تقتصر على العمالء المقيمين في 
 مويل اإلرهاب. البلدان التي تطبق بشكل فاعل المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وت

وجه القصور العاشر: لم يتم إصدار أية إرشادات حول مدى حرية تصرف المؤسسات المالية في تطبيق إجراءات 
 العناية الواجبة المبسطة بما يتناسب مع درجة المخاطر. 

 

الواجبة تجاه  ( من قواعد تعليما  العذاية9عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث الزمت المادة )  .57
العمح  للمؤس ا  المالية بتحديد المعامح  التي يتالب تجراؤها وج العمح  الذين يلزو في شأنهخ اتخا  تدابير عذاية 
جاجبة مب اة عذد تحديد هوية العميل جالم تفيد الحقيقي جالتحق  مذها، مع مراعاة التوايا  جالمعايير الدجلية جوفضل 

بيقًا لذلا وادر  المديرية العامة لمراقبة الريرفة جاإلمتثال في البذا المر زي العراقي الضواصط الممارسا  الدجلية، جتا
الرقابية للمرار  جالمؤس ا  المالية غير المررفية صخروص مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، حيث نرت 

خففة صالتفريل، تضمذت المادة الذص على تمكانية المادة الثالثة من الضواصط على تدابير العذاية الواجبة المب اة وج الم
تابي  المرر  تدابير العذاية الواجبة صشكل مب ط وج مخفف حيثما  انت هذاك ظرج  تكود فيا مخاطر غ ل ا.موال 
 وج تمويل اإلرهاب مذخفضة، جيمكن تابي  تدابير العذاية الواجبة المب اة على العمح  وج المعامح  وج المذتجا  التي
قد تكود المخاطر فيها مذخفضة مثل: الوزارا  جالهيئا  جالمؤس ا  الحكومية، المؤس ا  المالية الخاضعة لشرجط 
مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب التي تتواف  مع المتالبا  الواردة في القانود جالحيحة التذفيذية جهذه الضواصط 

( مليود ديذار 1ة وج الواحدة المذتهية التي يقل فيها حجخ المعاملة عن )جتوايا  مجموعة العمل المالي، العملية العارض
عراقي وج ما يعادلها من العمح  ا. رى حيث يمكن الحرول على اسخ العميل جمعلوما  اإلترال الخااة صا، عذد 

ي وج ما يعادلها من ( مليود ديذار عراق1تجرا  معامح  عرضية لعميل عابر في اورة تحويح  برقية تقل قيمتها عن )
 العمح  ا. رىر 

 

صاإلضافة تلى ما سب ، وججبت المادة  ذلا عدو تابي  تدابير العذاية الواجبة المب اة في الحاال  التي يعلخ فيها  .58
المرر  وج يشتبا وج يكود لديا سبب لإلشتباه صأد العميل متورط في غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب وج ود المعاملة يتخ 

اؤها نياصة عن شخص آ ر متورط في ونشاة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جال يجوز تابيقها  ذلا في الحاال  تجر 
التي يعلخ فيا المرر  وج يشتبا وج يكود لديا سبب لإلشتباه صأد المعامح  مترلة جإنها تهد  تلى تجاجز المبلغ الحدي 

 المذ ور وعحهر 
 

 )ملتزمة جزئيا (.التوصية العاشرة: درجة اإللتزام 
 

وجه القصور األول: على الرغم من أن متطلبات حفظ السجالت منصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال، فإنه 
ال يتم تطبيق هذه اإللتزامات بفعالية بواسطة المؤسسات المالية أو يتم تقييم امتثالها أثناء عمليات التفتيش الميدانية، 

 ات فاعلة على حاالت عدم اإللتزام.وما إذا كان يتم فرض عقوب
وجه القصور الثاني: تتحمل السلطات الرقابية المعنية العاملة في مجالي التأمين واألوراق المالية مسؤولية مراقبة 
اإللتزام بمتطلبات حفظ السجالت المطبقة في هذه القطاعات. ال تتوفر مدد زمنية محددة لجهة اإلحتفاظ بالسجالت كما 

 متطلبات لحفظ السجالت ألغراض مكافحة غسل األموال في الئحة أعمال التأمين أو قانون األوراق المالية.ال تتوفر 
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( من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل 11عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم الة، حيث وججبت المادة ) 
(  مس 5حتفاه صال جح  جالوقاي  جالم تذدا  لمدة )على جميع  المؤس ا  المالية اإل 2015( ل ذة 39اإلرهاب رقخ )

سذوا  من تاريل انتها  العحقة مع العميل وج من تاريل غل  الح اب وج تذفيذ معاملة لعميل عارض ويهما وطول، 
جاتاحتها للجها  المخترة صال رعة الممكذة جتشمل هذه الم تذدا : ن ل من جميع ال جح  التي يتخ الحرول عليها من 
 حل عملية العذاية الواجبة في التحق  من المعامح  صما في  لا الوقاي  الدالة على هوية عمح  الم تفيدين الفعليين 
جالملفا  المحاسبية جمراسح  العمل، جميع سجح  المعامح  المحلية جالدجلية سوا  المذفذة صالفعل وج التي  انت هذاك 

ال جح  مفرلة صالقدر الذي ي مح صإعادة تمثيل  اوا   ل معاملة على حدة، محاجال  لتذفيذها، على ود تكود تلا 
(  مس سذوا  من تاريل تقديخ اإلبحغ وج تاريل 5ن ل من اإلبحغا  المرسلة تلى المكتب جما يترل بها، لغاية انقضا  )

بتقييخ المخاطر وج وي معلوما  الحكخ البا  في دعوى قضايية متعلقة بها، جإد تجاجز  تلا المدة جال جح  المتعلقة 
 مقررة من تجرايا وج تحديثار 

 
( على تلزاو جميع 8كما تضمذت تعليما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في مجال التأمين في المادة ) .59

سجح  الشر ا  صاإلحتفاه صال جح  جالوقاي  المختلفة التي تحرل عليها  حل عحقة العمل مع العميل صاإلضافة تلى 
العمليا  جالمعامح  المختلفة جنتايج تقييخ مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جهذه ال جح  تتضمن: الم تذدا  
جالوقاي  الخااة بتابي  العذاية الواجبة تجاه عحقا  العمل جالعمح  جالم تفيدين الحقيقيين من جقاي  التأمين، جاور 

ل عن  م ة سذوا  من تاريل انتها  عحقة العمل وج التعامل مع العميل، ويهما المراسح  التي تتخ معهخ لمدة ال تق
وطول، سجل المعامح  المقيد صا جميع الوقاي  التأميذية التي تبرمها الشر ة جبيانا  جتفاايل  افية عن  ل عملية على 

ميل، ويهما وطول، سجح  حدة لمدة ال تقل عن  مس سذوا  من تاريل انتها  عحقة العمل وج التعامل مع الع
التعويضا  التي يقيد بها جميع الماالبا  التي تقدو بها المؤمن لهخ جالم تذدا  جالوقاي  المتعلقة بها يحتوي على تاريل 
تقديخ  ل ماالبة جقيمتها، اسخ المؤمن لا جعذوانا، رقخ الوقيقة جتاريل تادارها، المبلغ المقدو للماالبة جوية تعديح  تارو 

ها جمبلغ التعويض جسداده جفي حالة الرفض يذ ر تاريخا جوسباصا لمدة ال تقل عن  م ة سذوا  من تاريل انتها  علي
عحقة العمل وج التعامل مع العميل، ويهما وطول، جسجل الوساا  جالو ح  جالوقاي  المتعلقة بهخ يحتوي على اسخ 

لا لمدة ال تقل عن  م ة سذوا  من تاريل انتها  التعامل مع جعذاجين )الوساا /الو ح ( صالهيئة جتاريل آ ر تجديد 
 الوسيط وج الو يلر 

 
( من ضواصط العذاية الواجبة تجاه العمح  الخااة صا.جراق المالية التي 9كما جنرت على نفس اإللتزاو المادة ) .60

لوقاي  المتعلقة صما تجريا من وججبت على الجها  الخاضعة .حكاو هذه الضواصط صاإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  جا
علميا  محلية وج دجلية صحيث تتضمن البيانا  الكافية للتعر  على هذه العمليا  صما في  لا سجح  بيانا  التعر  

( سذوا  على ا.قل من تاريل تنجاز 5المتعلقة صإجرا ا  العذاية الواجبة صشأد هوية العميل جالم تفيد الحقيقي لمدة )
ها  التعامل مع العميل ح ب مقتضى الحال جتحديث هذه البيانا  صرفة دجرية، تعداد ملفا   ااة العميلة وج تن

صالعمليا  التي يشتبا صأنها مرتباة صغ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب تحفظ فيها اور من اإلبحغا  جالبيانا  جالم تذدا  
غ وج لحين ادجر قرار قاعي من المحكمة المخترة (  مس سذوا  من تاريل اإلبح5لهذه العمليا  لمدة ال تقل عن )

ايهما وطولر  ما تضمذت المادة تلزاو الجها  الخاضعة بتحديث المعلوما  صشكل دجري جم تمر وج عذد ظهور شكوك 
صشأنها في وي مرحلة من مراحل التعامل، جتوفير نةاو معلوما  متكامل لحفظ ال جح  جالم تذدا  صما يمكن تجاصة 
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كتب جال لاا  الرسمية المخترة صالوقت المحدد، جولزمتها ويضًا صإتاحة جميع ال جح  جالم تذدا  المشار تليها طلب الم
 وعحه للمكتب جالجها  الرسمية المخترة بذا  على طلب مذهار 

  
قد ساهمت وجه القصور الثالث: ال معلومات متوفرة حول ما إذا كانت سجالت العميل والحساب في المؤسسات المالية 

في االدعاءات في قضايا تمويل اإلرهاب، أو إذا كان اإلحتفاظ بالسجالت غير كافي السبب الذي يعيق التحقيقات 
 المالية. 

 
عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، من  حل ماالبة المؤس ا  المالية صاإلحتفاه صال جح  لمدة  .61
، جلدى ترسال تقرير 2015( ل ذة 39 ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )(  مس سذوا  صموجب قانود مكافحة غ5)

المعاملة المشبوهة تلى االدعا  يتخ ترفاق عدة مرفقا  ج شف الح اب جالوقاي  التي تدعخ اإلشتباه، جفي حال ججود نقص 
وفاد  ال لاا  صأد ي ر ج صالمعلوما  فيتخ طلبها من المكتب جالتي من الممكن ود تفيد في عملية استكمال عملية التحق

سجح  العميل جالح اب في المؤس ا  المالية لخ تكن عايقًا في التحقيقا  المالية، ت  ساهمت تلا ال جح  في تدانة 
 عدد من المشتبهين صجرايخ تمويل اإلرهابر 

 
 والخاصة الرابعة: درجة اإللتزام )غير ملتزمة(. 13التوصية 

 
على المؤسسات المالية تقديم تقارير المعامالت المشبوهة بمجرد اإلشتباه أو توفر  وجه القصور األول: ليس لزاما  

 أسس معقولة لالشتباه بأن األموال هي عائدات نشاط إجرامي. 
 

تمت االشارة الى تعريف المعاملة المشبوهة ضمن الفرل االجل عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية،  .62
( الفقرة قامن عشر جالتي تذص 1في المادة ) 2015( ل ذة 39الموال جتمويل االرهاب المرقخ )من قانود مكافحة غ ل ا

ولزمت المادة  ،  ماعلى العملية المشبوهة : وي عملية يعتقد انها تتضمن جزييا اج  ليا اموال متحرلة من جريمة االية
موال جتمويل اإلرهاب فورًا صأية عملية يشتبا في جميع المؤس ا  المالية صإبحغ مكتب مكافحة غ ل ا. من القانود ( 12)

 ونها تتضمن غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب سوا  تمت هذه العملية وو لخ تتخ جف  نمو ج اإلبحغ المعد من قبل المكتبر
 

 وجه القصور الثاني: ليس لزاما  على المؤسسات أيضا  اإلبالغ عن محاوالت إجراء معامالت مشبوهة. 
 

( من قانود مكافحة غ ل ا.موال 12بارة " سوا  تمت هذه العملية وو لخ تتخ" الواردة في نص المادة )تأتي ع .63
لتلزو المؤس ا  المالية صاإلبحغ عن محاجال  تجرا  العمليا  المشبوهة، جبذلا  2015( ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )

  يكود العراق قد عالج وججا القرور المحددة في هذه التوايةر
 

 وجه القصور الثالث: ضعف فاعلية عملية اإلبالغ. 
 

بهد  زيادة فعالية نةاو اإلبحغ في العراق، قامت ال لاا  صإتخا  عدد من الخاوا  في هذا الجانب، حيث  .64
وادر مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب عدد من المؤشرا  الخااة صكل قااع من القااعا  الملزمة 

دتها في التعر  على العمليا  المشبوهة، جاإلبحغ عذها، فقد وادر المكتب الدليل اإلرشادي الخاص صاإلبحغ لم اع
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صمؤشرا  اإلشتباه في عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب المتعلقة صالمعامح  المررفية) المرار ، شر ا  التحويل 
لمهن غير المالية المحددة )داللي العقارا ، المحاسبين المالي، شر ا  الررافة(، جالمعامح  الخااة صقااع ا.عمال جا

القانونيين، المحامين، الرذادي  اإليتمانية، تجار المعادد الذفي ة جالراغة(، جالجمارك، جهيئة ا.جراق المالية، جالتأمين، 
ح  المشبوهة جالتي تخ جالمذةما  غير الهادفة للربح، ج ذلا الدليل اإلرشادي الخاص بتعبئة نما ج اإلبحغ عن المعام

نشرها على الموقع اإللكترجني للبذا المر زي العراقي، جتعميخ الدليل على المؤس ا  جالوزارا   ا  الرلةر جمن ناحية 
و رى، قدو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تحرايية صالبحغا  التي تلقاها المكتب، حيث تلقى مكتب 

لغاية  2/1/2017( بحغًا عن المعامح  المشبوهة من تاريل 140ل اإلرهاب )مكافحة غ ل ا.موال جتموي
( بحغا  من الشر ا ، الوحدا  7( بحغًا من المرار  ج )112موزعة  التالي: المرار  جالشر ا  ) 31/12/2017

( بحغا ، 4لقانونية )( بحغا ، الدايرة ا3( بحغا ، الهيئة العامة للجمارك )4(، جها  تنفا  القانود )1الذةيرة )
( بحغا  عن المعامح  4( بحغا ر  ما تلقى المكتب )3( بحغا  جالجها  المبلغة )6الجها  الرقابية جاإلشرافية )
( بحغًا جاحدًا من الجها  الرقابية جاإلشرافية، 1موزعة: ) 24/1/2018لغاية  2/1/2018المشبوهة اعتبارًا من تاريل 

 ( بحغًا جاحدًا من الجها  المبلغة ا. رىر 1ج ) ( بحغاد من المرار 2)
 

( تقرير من قبل مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تلى االدعا  15كذلا وفاد  ال لاا  صأنا تخ رفع ) .65
( متعل  بتمويل 1( متعل  صغ ل ا.موال، )13مفرلة  ما يلي: ) 31/12/2017لغاية  1/1/2017العاو اعتبارًا من 

 ( متعل  صعدو اإلفراح عن المبلغر 1ب، ج)اإلرها
 

جيححظ من  حل اإلحراييا  المقدمة من قبل ال لاا  تزايد حاال  اإلبحغ من قبل المرار   حل المرحلة  .66
 ر 2017الماضية صاإلضافة تلى ارتفاع عدد حاال  اإلبحغ في عاو 

 
 التوصية الخاصة الثانية: درجة اإللتزام )غير ملتزمة(.

 
 لقصور األول: ال يشمل تعريف تمويل اإلرهاب تمويل أي شخصية إرهابية.وجه ا

وجه القصور الثاني: ال يشمل تعريف تمويل اإلرهاب كل األعمال اإلجرامية كما تم تحديدها في المعاهدات المدرجة في 
 ملحق اتفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب الخاصة باألمم المتحدة. 

 
ا  في المادة ا.جلى/ البذد عاشرًا من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب ود تمويل اإلرهاب ح ب ما ج .67

هو  ل فعل يرتكبا وي شخص يقوو صأية جسيلة  انت، مباشرة وج غير مباشرة، صإرادتا، بتوفير  2015( ل ذة 39رقخ )
مع علما صأد تلا ا.موال  ا.موال وج جمعها وج الشرجع في  لا، من مردر شرعي وج غير شرعي، صقرد استخدامها،

ست تخدو  ليًا وج جزييًا في تذفيذ عمل ترهابي، وج من ترهابي وج مذةمة ترهابية، سوا  جقعت الجريمة وو لخ تقع جبرر  
الذةر عن الدجلة التي يقع فيها هذا الفعل، وج يتواجد فيها اإلرهابي وج المذةمة اإلرهابيةر جبالتالي يكود التجريخ في 

د شمل جمع وج تقديخ وج تأمين الحرول على ا.موال لشخص ترهابي وج مذةمة ترهابيةر جبذلا يكود العراق قد القانود ق
 استوفى ججا القرور المتعل  بهذه التوايةر 
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 وجه القصور الثالث: ال يوجد تعريف لألموال المتعلقة بتمويل اإلرهاب في إقليم كردستان. 
 

ا.موال صأنها:  2015( ل ذة 39افحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )عرفت المادة ا.جلى من قانود مك .68
ا.اول وج الممتلكا  التي يتخ الحرول عليها صأي جسيلة  انت  العملة الوطذية جالعملة ا.جذبية جا.جراق المالية 

د شكلها صما فيها اإللكترجنية وج جالتجارية جالودايع جالح اصا  الجارية جاإلستثمارا  المالية جالركوك جالمحررا  ويًا  ا
الرسمية جالمعادد الذفي ة جا.حجار الكريمة جال لع ج ل  ي قيمة مالية من عقار وج مذقول جالحقوق المتعلقة بها، جما 
يتأتى من تلا ا.موال من فوايد جورباح، سوا  وكانت دا ل العراق وو  ارجار جوي نوع آ ر من ا.موال يقررها مجلس 

 ل ا.موال جتمويل اإلرهاب .غراض هذا القانود ببياد يذشر في الجريدة الرسميةر جبالتالي يكود العراق قد مكافحة غ
 استوفى ججا القرور المتعل  بهذه التوايةر 

 
وجه القصور الرابع: ال تعد عقوبات تمويل اإلرهاب التي تفرض على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين بمثابة عقوبات 

 ناسبة ورادعة في معظم جرائم تمويل اإلرهابفاعلة وم
 

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة، حيث تضمن الفرل الحادي عشر من قانود مكافحة غ ل  .69
العقوبا  التي تفرض على ا.شخاص الابيعيين جاالعتباريين صالتفريل،  2015( ل ذة 39ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

( من القانود الذص على عقوبة 36وبا  التي تفرض على ا.شخاص الابيعيين، فقد نرت المادة )ففيما يتعل  صالعق
(  م ة عشر سذة جبغرامة ال تقل عن قيمة المحال محل الجريمة جال تزيد على  م ة 15ال جن لمدة ال تزيد على )

ال جن المؤبد لكل من ارتكب  ( فقد نرت على عقوبة37وضعا   ل من ارتكب جريمة غ ل ا.موالر  وما المادة )
( على عقوبة مرادرة ا.موال 38جريمة تمويل اإلرهاب، صاإلضافة تلى العقوبا  ال البة للحرية وعحه، نرت المادة )

محل الجريمة المذروص عليها في القانود جمتحرحتها وج ا.شيا  التي استعملت في ارتكابها وج التي  انت معدة 
يعادلها في القيمة في حال تعذر ضباها وج التذفيذ عليها سوا  وكانت في حوزة المتهخ وو شخص  إلستعمالها فيها وج ما

 ح ذي الذية(ر )آ ر، دجد اإل حل صحقوق الغير 
 

( في البذد وجاًل 39فيما يتعل  صالعقوبا  المفرجضة على ا.شخاص اإلعتباريين صموجب القانود، فقد نرت المادة ) .70
( 250000000(  م ة جعشرين مليود ديذار جال تزيد على )25000000لمالية صغرامة ال تقل )على معاقبة المؤس ة ا

 مئتين ج م ود مليود ديذار في تحدى الحالتين اآلتيتين: 
 

عدو م ا ال جح  جالم تذدا  لقيد ما تجريا من العمليا  المحلية جالدجلية تتضمن البيانا   رو
 حتفاه بها للمدة المذروص عليها في هذا القانودر الكافية للتعر  على هذه العمليا  جاإل

فتح ح اب وج قبول جدايع وج قبول وموال وج جدايع مجهولة المردر وج صأسما  اورية وج  رب
 جهميةر  

 
(  م ة 15000000( قحث سذوا  جبغرامة ال تقل عن )3قانيًا: المعاقبة صالحبس مدة ال تزيد على)

(  م ين مليود ديذار وج صإحدى هاتين العقوبتين  ل 50000000عشر مليود ديذار جال تزيد على )
من: و( امتذع عن تقديخ اإلبحغ عن المعامح  المشبوهة تلى المكتب، وج قدو معلوما  غير احيحة 
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عمدًا، ب( وفرح للزبود وج الم تفيد وج لغير ال لاا  جالجها  المخترة بتابي  وحكاو القانود عن 
بحغ وج التحري وج الفحص التي تتخذ في شأد المعامح  المالية المشتبا في وي تجرا  من تجرا ا  اإل

 ونها تتضمن غ ل وموال وج تمويل ترهاب وج عن البيانا  المتعلقة صار 
 

( من  ا  القانود على عقوبة الحبس جالغرامة التي ال تزيد على 40صاإلضافة تلى ما سب ، نرت المادة ) .71
ر وج صإحدى هاتين العقوبتين  ل من و ل من رؤسا  مجالس تدارا  المؤس ا  المالية ( مئة مليود ديذا100000000)

وج وحد وعضايها وج مالكيها وج مديريها وج موظفيها ص و  قرد وج صإهمال ج يخ صأي من اإللتزاما  المذروص عليها في 
عن تقديخ المعلوما  تلى المكتب صعد  ( فقد عاقبت صالحبس مدة ال تزيد على سذة  ل من امتذع41القانود، وما المادة )

 ( سبعة وياور 7تنذاره لتقديمها  حل )
 

وجه القصور الخامس: قلة التحقيقات واإلدانات الخاصة بتمويل اإلرهاب مقارنة باألعداد الكبيرة لألعمال اإلرهابية في 
 العراق ومخاطرها الجسيمة.

 
حيث بلغ عدد قرارا  اإلدانة الرادرة من القضا  العراقي عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم ألة،    .72

( حكخ جف  364( حكخ متعل  صجريمة غ ل ا.موال ج )71( مذا )435المتعلقة صجرايخ غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب )
عراق قد عالج ( قرارا  متعلقة صجريمة تمويل اإلرهابر جبالتالي يكود ال3( من قانود مكافحة اإلرهاب، ج )4وحكاو المادة )

 ججا القرور المتعل  بهذه التوايةر 
 
 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية .د
 

 : التوصية الثالثة: درجة اإللتزام )غير ملتزمة(
 

 وجه القصور األول: عدم وجود أحكام قانونية تتيح إمكانية مصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة.
 لثاني: عدم وجود تدابير مؤقتة مطبقة على جرائم غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب والجرائم األصلية.وجه القصور ا 

وجه القصور الثالث: عدم تغطية التدابير المؤقتة للوسائط والممتلكات ذات القيمة المقابلة والممتلكات المملوكة ألطراف 
 الثالثة.

 2015( ل ذة 39( من القانود رقخ )38نرت المادة )واية، حيث عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الت .73
صشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب على عقوبة المرادرة لألموال محل الجريمة المذروص عليها في القانود 

القيمة في حال  جمتحرحتها وج ا.شيا  التي استعملت في ارتكابها وج التي  انت معدة إلستعمالها فيها وج ما يعادلها في
تعذر ضباها وج التذفيذ عليها سوا  وكانت في حوزة المتهخ وو شخص آ ر دجد اإل حل صحقوق الغير ح ذي الذيةر  ذلا 
نرت المادة على  ضوع متحرح  الجريمة التي تختلط صممتلكا  اكت بت من مرادر مشرجعة للمرادرة في حدجد 

 يحول انقضا  الدعوى الجزايية دجد الحكخ صمرادرة ا.موال المتحرلة من القيمة المقدرة للمتحرح  جقمارها،  ما ال
 عمليا  غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهابر 
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( من القانود وعحه هذا الموضوع حيث وجاز  لقاضي 23فقد نةمت المادة ) ،وما فيما يتعل  صالتدابير المؤقتة .74
لمحافظ وج مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جضع التحقي  جللمحكمة بذاً  على طلب االدعا  العاو وج ا

الحجز على ا.موال المتعلقة صجريمة غ ل وموال وج تمويل ترهابر جال يحول  لا دجد جضع الحجز من ال لاة القضايية 
ها وج في وي المخترة مباشرة عذد اإلقتضا  جلو لخ يقدو تليها طلب، جيجوز طلب الحجز قبل تقديخ الشكوى وج عذد تقديم

مرحلة من مراحل الدعوى الجزايية ما لخ يكت ب الحكخ في القضية درجة البتا ،  ما تضمذت المادة ال اصقة الذص على 
مشتمح  الحجز المتمثلة في: ا.موال جالوسايط الم تخدمة وج المعدة الستخداو في ارتكاب جريمة غ ل ا.موال وج 

الية، وج وي ممتلكا  معادلة من حيث القيمة سواً   انت في حيازة المتهخ جتحت جريمة تمويل اإلرهاب وج الجرايخ ا.
 جبالتالي يكود العراق قد عالج ججا القرور المتعل  بهذه التوايةر تررفا، وو انتقلت تلى حيازة وج ترر  الغيرر 

 
 فعالية في هذا المجال. وجه القصور الرابع: عدم استخدام إطار عمل التدابير المؤقتة والمصادرة لتحقيق ال 

وجه القصور الخامس: نقص الفعالية في جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم األصلية فيما يتعلق بالمصادرة 
 والتدابير المؤقتة.  

 
وفاد  ال لاا  صردجر قرار حكخ صمرادرة وموال .حد ا.شخاص من قبل مجلس القضا  ا.على/ محكمة الجذح  .75

( دجالر مع فرض 50000ضايا الذزاهة جالجريمة االقترادية جغ ل ا.موال، بلغ مقدار ا.موال المرادرة )المخترة صق
 م ين  (50000000( عشرة محيين ديذار عراقير  ذلا وفاد  ال لاا  صمرادرة مبلغ )10غرامة مالية صمقدار )
 ذافذ الحدجديةر ( يورج ص بب عدو الترريح عذها في الم252682500مليود دجالر جمبلغ )

 
 : : درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيا (23التوصية 

 
وجه القصور األول: لم يتم البدء بعد بتطبيق عملية مراقبة وإشراف على التزامات مكافحة غسل األموال في البنوك 

 المملوكة للدولة وقطاعات التأمين واألوراق المالية كافة. 
 

ذه التواية، حيث يقوو البذا المر زي العراقي بتابي  عمليا  المراقبة عالج العراق ججا القرور المتعل  به .76
جاإلشرا  على التزاما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في المرار  المملو ة للدجلة تضافة تلى المرار  

حكومية للعقوبا  اإلدارية الخااة، جإلى رقاصة ديواد الرقاصة المالية على الدجاير المملو ة للدجلة،  ما تخضع المرار  ال
 ور  2015( ل ذة 39من قبل البذا المر زي في حال مخالفتها .حكاو قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

 
وجه القصور الثاني: عدم وضع القوانين التي تحكم قطاعي التأمين واألوراق المالية ودور السلطات الرقابية في مراقبة 

 بات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. اإللتزام بمتطل
 

ضواصط  العذاية الواجبة  رييس ديواد التأمين وادرعالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث  .77
الخااة صشر ا  التأمين، حيث تضمذت هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو المتعلقة صإلتزاما  شر ا  التأمين وقذا  تابي  

اية الواجبة المتمثلة في التعر  على هوية الشخص الابيعي جا.شخاص اإلعتبارية جالترتيبا  القانونية تجرا ا  العذ
جالمذةما  غير الهادفة للربح صالتفريل، التعر  على الم تفيد الحقيقي جاتخا  تجرا ا  مذاسبة للتحق  من هويتا، اتخاد 
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اي  التأمين على الحياة، فهخ طبيعة عحقة العمل جالغرض مذها جقيمة تجرا ا  العذاية الواجبة فيما يتعل  صالم تفيد من جق
جقاي  التأمين المرتباة بها، جإجرا ا  العذاية الواجبة عذد اجرا  تغيير جوهري على جقيقة التأمين، جشرجط تأجيل 

الى  لا حدد  الضواصط  ةتجرا ا  التحق  من هوية العميل جالم تفيد الحقيقي الى ما صعد ابراو عقد التأمينر صاإلضاف
التزاما  شر ا  التأمين  ااة المتاصعة الم تمرة لعحقا  العمل مع العميل جفحرها، مراجعة بيانا  العمح  صشكل 
دجري جتحديثها، جتابي  تجرا ا  العذاية الواجبة على وساس ا.همية الذ بية جالمخاطر صالذ بة للعمح  المرتباين معها 

التعليما ر  ما وشار  الى االطحع على الم تذدا  جالوقاي  للتعر  على العميل، جاإلجرا ا   قبل نفا  احكاو هذه
الواجب القياو بها عذد االشتباه في احة البيانا  ج ذلا الشرجط التي يجب مراعاتها عذد التعامل مع ا.شخاص ناقري 

لضواصط  ذلا تلى تابي  تجرا ا  العذاية الواجبة وج عديمي ا.هلية، جتعامل مع الشر ة صالذياصة عن العميلر وشار  ا
المشددة عذد التعامل مع العمليا  التأميذية الكبيرة التي ليس لها هد  اقترادي وج قانوني جاضح، جفي الدجل التي ال 

اطر، تتوافر لديها نةخ مذاسبة لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جالتعامل مع واحاب المذااب العليا  جي المخ
تابي  تجرا ا  العذاية المب اة، اإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  جالوقاي  التأميذية لمدة ال تقل عن  مس سذوا  من 
تاريل انتها  عحقة العمل وج التعامل مع العميل ويهما وطول، اإللتزاو بوضع جتذفيذ سياسا  جإجرا ا  جضواصط لمكافحة 

مع نتايج تقييخ المخاطر، تعيين م ؤجل اإلبحغ، تجرا ا  اإلبحغ، جضع برنامج  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب متذاسبة
 تدريبي م تمر للموظفين في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر

 
العراقية الضواصط المتعلقة صالعذاية الواجبة  جفيما يتعل  صقااع ا.جراق المالية، وادر رييس هيئة ا.جراق المالية .78

(، حيث تضمذت هذه الضواصط تعريفا  1/4/2017عمح  الخااة صا.جراق المالية صموجب قرار الهيئة المرقخ )تجاه ال
لكل من ا.موال، تمويل اإلرهاب، الم تفيد الحقيقي، العميل، عحقة العمل، اإليداع، م ؤجل اإلبحغ، تعريف  لمة فورا، 

اعد العذاية العامة الواجبة تجاه العمح  صالتفريل مثل: تحديد جواحاب المذااب العليا  جي المخاطرر جوشار  الى قو 
هوية العميل جالم تفيد الحقيقي جالتحق  مذها، عدو جواز التعامل صالح اصا  مجهولة الهوية وج الرقمية وج صأسما  م تعارة 

او نةخ آلية للمراقبة الم تمرة وج جهمية وج االحتفاه بها وج تقديخ وية  دما  لها، فهخ غرض جطبيعة عحقة العمل، استخد
للعميل، اتخاد تجرا ا  العذاية الواجبة جعدو االعتماد على طر  قالث، شرجط انها  عحقة العمل، شرجط عدو استكمال 
تجرا ا  العذاية الواجبة، تابي  تجرا ا  العذاية الواجبة على وساس ا.همية الذ بية جالمخاطر، التأكد من عدو ادراج 

ن قوايخ العمح  المحةورينر صاإلضافة الى  لا، وشار  الضواصط الى المتاصعة الم تمرة على العحقة القايمة العميل ضم
مع العميل جفحص العمليا  جمراجعة بيانا  العميل صشكل دجري جتحديثها، جبذل العذاية الواجبة تجاه العمح  المتعاملين 

ية الذ بية جالمخاطر، جشرجط ت جيل المبالغ الذقديةر  ما فرلت هذه معها قبل تاريل ادجر التعليما  على وساس ا.هم
الضواصط تجرا ا  التعر  على هوية الشخص الابيعي جالشخص المعذوي، تجرا ا  التعر  على الم تفيد الحقيقي، 

غ، اإلحتفاه تجرا ا  العذاية المشددة .احاب المذااب العليا  جي المخاطر، تجرا ا  اإلبحغ جتعيين م ؤجل اإلبح
صال جح  المتعلقة صالعمليا  المحلية جالدجلية، جضع نةاو دا لي يشتمل على ال ياسا  جاإلجرا ا  جالضواصط الدا لية 
الواجب توافرها لمكافحة عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جإجرا  تقييخ لمخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر جقد 

 رييس الهيئة جتخ نشرها في الموقع اإللكترجني الرسمي لهيئة ا.جراق المالية العراقيةرتمت المرادقة عليها من قبل 
 

جفيما يتعل  بدجر ال لاا  الرقابية في مراقبة اإللتزاو صمتالبا  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، نرت  .79
اإلرهاب على التزاما  الجها   صشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل 2015( ل ذة 39( من القانود رقخ )26المادة )

الرقابية المتمثلة في: تاوير تجرا ا  التفتيش ججسايل جمعايير متاصعة التزاو المؤس ا  المالية صالتزاما  مكافحة غ ل 
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ا.موال جتمويل اإلرهاب، استخداو سلااتها المقررة لها قانونًا في حالة اإل حل بتذفيذ اإللتزاما ، التعاجد جتبادل 
ما  مع الجها  المخترة بتابي  وحكاو القانود جمع الجها  الذةيرة المعذية صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل المعلو 

اإلرهاب، التأكد من تذفيذ فرجع المؤس ا  المالية  ارج جمهورية العراق جشر اتها التاصعة التي تمتلا حرة ا.غلبية فيها 
لتعليما  جالضواصط صالقدر الذي ت مح صا تشريعا  الدجل التي تعمل لإلجرا ا  المذروص عليها في القانود جا.نةمة جا

فيها هذه الفرجع وج الشر ا ، التحق  من التزاو المؤس ا  المالية التي تخضع إلشرافها وج رقابتها صاإللتزاما  المقررة في 
ال وج تمويل اإلرهاب وج الجرايخ القانود، تبحغ المكتب فورًا عن وية معلوما  حول عمليا  يشتبا في التها صغ ل ا.مو 

ا.الية, جضع معايير الكفا ة جالمحيمة جالخبرة .عضا  مجلس اإلدارة جوعضا  اإلدارة التذفيذية جإادار ترشادا  
 لم اعدة المؤس ا  المالية لتذفيذ اإللتزاما  المذروص عليها في القانود جغيرها من اإللتزاما  ا. رىر 

 
 تعد القوانين واللوائح التنظيمية الحالية فاعلة لمنع المجرمين وشركائهم من امتالك حصة وجه القصور الثالث: ال

 مسيطرة أو أن يكونوا المستفيد الحقيقي منها أو العمل بوظيفة إدارية. 
 

وفاد  ال لاا  صأنها تقوو صالتحري عن وسما  الم اهمين جمالكي المؤس ا  المالية من قبل البذا المر زي  .80
 ي صالتذ ي  مع جها  تنفا  القانود لمذع المجرمين وج شر ايهخ من امتحك حرص م يارة في تلا المؤس ا ر العراق

مؤس ة وج  القانود،اجاًل على )للعراقي ح  اكت اب العضوية في الشر ا  التي نص عليها هذا  – 12المادة  كما نرت
ضوية الشر ا  صموجب قانود اج قرار اادر عن الهيئا  من ع ،يكن ممذوعا لشخرِا اج لرفتا شريكًا، مالخم اهما اج 

 اد من تذقل اليا ملكية  ت اللم اهخ نقل ملكية وسهما  زال يجو ) 4رقخ  –الفقرة قالثًا  – 64جالمادة  الدجلة(المخترة في 
ل ذة  (21)من قانود رقخ  مخترة(اادر من جهة قانود وج قرار الشر ا  صموجب  وسهخا.سهخ ممذوعًا من تملا 

 (رالمعدل )قانود الشر ا  العراقي 1997
 

وجه القصور الرابع: يحتاج تنفيذ المبادئ األساسية المتعارف عليها المرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 والخاصة بالمؤسسات المالية إلى التحسين في القطاع المصرفي وهو غير متوفر في قطاعي التأمين واألوراق المالية. 

 
عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث نص قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ  .81
على التزاما  وساسية ججاضحة للمؤس ا  المالية جمن ضمذها المرار  جشر ا  التأمين جا.جراق  2015( ل ذة 39)

اإلرهاب، حيث وججب القانود على هذه المؤس ا  تذفيذ  المالية من وجل اإللتزاو صمتالبا  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل
تدابير العذاية الواجبة تجاه العمح  جالمتمثلة في: التعر  جالتحق  من هوية العميل جالم تفيد الحقيقي عن طري  جقاي  

عة جبيانا  من مرادر موقوقة جم تقلة، التعر  على هوية الشخص الذي يترر  لح اب العميل، فهخ الغرض جطبي
عحقة العمل، التعر  على هيكل الملكية جال يارة صالذ بة لألشخاص المعذوية جالترتيبا  القانونية، المتاصعة الم تمرة في 
عحقة العمل جفحص وي معامح  تجرى لضماد توافقها مع ما يتوفر عن العميل من معلوما  جونشاة تجارية جعن 

عذر اإللتزاو بتدابير العذاية الواجبة وج عدو البد  في عحقة العمل، اإلحتفاه مرادر وموالا، تنها  عحقة العمل في حالة ت
(  مس سذوا  من تاريل انتها  العحقة مع العميل وج من تاريل غل  الح اب وج 5صال جح  جالوقاي  جالم تذدا  لمدة )

برامج لمذع غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  تذفيذ المعاملة جضماد تتاحتها للجها  المخترة صال رعة الممكذة، تعداد جتذفيذ
تتضمن تجرا  تقييخ لمخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جضع سياسا  جإجرا ا  جضواصط دا لية لتابي  اإللتزاما  
المفرجضة في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صما يؤدي تلى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها، جضع 
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يير نزاهة محيمة عذد ا تيار الموظفين، التدريب الم تمر للم ؤجلين جالعاملين صما يكفل رفع قدراتهخ في فهخ جتابي  معا
مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جالتعر  على العمليا  غير اإلعتيادية وج المشبوهة ج يفية التعامل معها جتابي  

فتح ح اصا  مجهولة الهوية وج صأسما  جهمية وج اإلحتفاه بها، القيد صما يرد  التدابير الواجب اتباعها صفعالية، اإللتزاو صعدو
تليها من وسما  محةر التعامل معها سوا  وكانوا وشخااًا طبيعية وج معذوية جالرادرة صحقهخ قرارا  من الجها  المحلية 

الم تفيد غير ال لاا  المخترة بتابي   وج الدجلية  ا  العحقة صغ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، عدو اإلفراح للزبود وج
وحكاو القانود عن اإلجرا ا  القانونية التي تتخذ في شأد المعامح  وج العمليا  المالية المشتبا فيها سوا  غ ل ا.موال 

زجيد وج تمويل اإلرهاب، تبحغ المكتب فورًا صأية عملية يشتبا في ونها تتضمن جريمة غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب، ت
المكتب صالمعلوما  جالم تذدا  التي يالبها على ججا ال رعة، تقديخ ال جح   افة تلى المحاكخ جالجها  المخترة عذد 
الالب، عدو التعامل مع المرار  الرورية وج الد ول في عحقا  مررفية مراسلة معها جعدو التعامل مع وية مؤس ة 

 ةورة عالميًار  مالية تقدو  دماتها للمؤس ا  المالية المح
 
 

ضواصط جتابيقًا لما سب ، وادر  ال لاا  تعليما  صشأد قواعد العذاية الواجبة تجاه عمح  المؤس ا  المالية،  .82
العذاية الواجبة الخااة صشر ا  التأمين، حيث تضمذت هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو المتعلقة صالتزاما  

ية الواجبة، جضواصط العذاية الواجبة تجاه العمح  الخااة صا.جراق شر ا  التأمين وقذا  تابي  تجرا ا  العذا
 الماليةر 

 
وجه القصور الخامس: على الرغم من تخويل البنك المركزي العراقي بمراقبة مكاتب تحويل األموال ومكاتب الصرافة، فإن 

 يؤثر على فاعلية التطبيق.  جودة مراقبة اإللتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ناقصة مما
 

 

مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل  عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، من  حل تادار  .83
و جالمتعل  بتدابير العذاية الواجبة المتعلقة صالعمليا  العارضة جالتحويح  اإللكترجنية 2016( ل ذة 1اإلرهاب البياد رقخ )
و، حيث وججب هذا البياد شمول المبالغ الذقدية 5/12/2016بتاريل  4426لوقايع العراقية في العدد جتخ نشره في جريدة ا

جالركوك القابلة للتداجل التي تبلغ قيمتها وج تزيد عن عشرة آال  ومريكي وج ما يعادلها صالديذار العراقي وج العمح  
  وكانت عملية جاحدة وج عدة عمليا  تبدج مرتباةر  ما ا.جذبية ا. رى صمراقبة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، سوا

وججب البياد ويضًا تذفيذ تدابير العذاية الواجبة في حالة القياو صعملية لعميل عارض تبلغ قيمتها وج تزيد عن عشرة آال  
وج عدة عمليا  تبدج  دجالر ومريكي وج ما يعادلها صالديذار العراقي وج العمح  ا.جذبية ا. رى سوا   انت عملية جاحدة

مرتباة، جتابي  تدابير العذاية في حالة تجرا  تحويل تلكترجني لرالح عميل عارض تبلغ قيمتا وج تزيد عن عشرة آال  
 دجالر ومريكي وج ما يعادلا صالديذار العراقي وج العمح  ا.جذبية ا. رىر  
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 : : درجة اإللتزام )غير ملتزمة(26التوصية 

 

قصور األول: ال يعتبر مكتب مكافحة غسل األموال مركزا  وطنيا  لتلقي إفصاحات تقارير العمليات المشبوهة وجه ال
 وتحليلها ونشرها وغيرها من المعلومات ذات الصلة بشأن أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المشتبه فيها. 

 قالل لعملياته. وجه القصور الثاني: ال يتمتع مكتب مكافحة غسل األموال بأي است
وجه القصور الثالث: لم تتم هيكلة مكتب مكافحة غسل األموال وتمويله ودعمه بالموظفين وتوفير الموارد التقنية وغيرها 

 من الموارد على نحو واف ألداء وظائفه على نحو كامل وفعال. 
 

( ل ذة 93ل ا.موال رقخ )ونشأ مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب استذادًا على قانود مكافحة غ  .84
البذا المر زي العراقي، جقد مذح المكتب  -ضمن  19/4/2007( المؤرخ في 1308صموجب ا.مر اإلداري ) 2004

الذي  2015( ل ذة 39الرححيا  المالية جاإلدارية، جبعد ادجر قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )
( 9ر ويذما ججد  في القوانين الذافذة تضافة تلى الرححيا  الواردة في المادة ) ول مدير عاو المكتب اححيا  الوزي

( من القانود المذ ور 8من القانود المتضمذة مهاو المكتب صرورة مر زية في الدجلة،  ما نرت الفقرة )وجاًل( من المادة )
وال جتمويل اإلرهاب صم توى دايرة على ود ) يؤسس في البذا المر زي العراقي مكتب ي مى مكتب مكافحة غ ل ا.م

عامة يتمتع صالشخرية المعذوية جاإلستقحل المالي جاإلداري، جيمثلا مدير عاو المكتب وج من يخولا(ر جيتألف المكتب من 
المدير العاو جمعاجنا جعدد من الموظفين من  جي الكفا ة جالخبرة في التخررا  المختلفة، جيتولى مدير المكتب وعمالا 

د م ؤجاًل عن تدارة شؤجد المكتب، جهو ال لاة العليا فيا جلا ود يتخذ ما يراه مذاسبًا من القرارا  لتحقي  الغرض جيكو 
الذي ونشأ المكتب من وجلار جيتكود الهيكل التذةيمي لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب من عددا من 

ا ، ق خ االتراال  جالتعاجد الدجلي، الق خ المالي جاإلداري جق خ ا.ق او: ق خ التدقي  جالتحقي ، ق خ البحوث جالدراس
جوفاد  ال لاا  صانتقال المكتب تلى بذاية م تقلة  ارج البذا المر زي العراقي، جتخ توفير الحماية قاعدة البيانا ر 

( ولف 750وي ما يعادل )( مليود ديذار عراقي 850المذاسبة للمبذى جالموجودا ، جتوفير ميزانية  ااة جم تقلة تبلغ )
  www.aml.iq لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  يدجالر ومريكير جقد تخ مؤ رًا تطحق الموقع اإللكترجن

 
 ( موظف على42( موظف: )47فيما يتعل  صالموارد البشرية في المكتب، يبلغ العدد الكلي لموظفي المكتب ) .85

( تقذية 5جبضمذهخ ) س( موظف من حملة شهادة البكالوريو 31( موظفين صعقد، ) 5المحك الدايخ)عقود دايمة( ج )
( ماج تير في مختلف التخررا ) اقتراد، 7( د توراه في القانود، )2( حملة شهادا  عليا: )IT( ،)9معلوما  )

( موظفين  ريجي الثانوية 6شهادة الدبلوو )معهد( ج )( حاال على 1تحرا ، قانود، ترجمة، محاسبة، تدارة وعمال(، )
 العامةر   

 
مهاو المكتب صرفتا  2015( ل ذة 39( من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )9حدد  المادة ) .86

الية وج الجهة المر زية الم ؤجلة عن تلقي جطلب جتحليل جإحالة المعلوما  التي يشتبا صأنها تتضمن متحرح  جريمة و
غ ل وموال وج تمويل ترهاب، جبالتالي يمكن حرر مهاو المكتب ا.ساسية صأربع مهاو )التلقي، الالب، التحليل، اإلحالة(، 
حيث يقوو المكتب بتلقي اإلبحغا  وج المعلوما  عن العمليا  التي يشتبا صأنها تتضمن متحرح  جريمة والية وج 

جها  الملزمة صاإلبحغ جهي المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب من ال
المحددة، جيجوز للمكتب في سبيل ودا  مهاما ود يحرل من جها  اإلبحغ على وية معلوما  تضافية يعدها مفيدة 

http://www.aml.iq/
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-ف  وحكاو الفقرة )بإلجرا  التحليل  حل المدة التي يحددها المكتب جلا ود يحرل على  لا من وي جهة و رى على ج 
( على تزجيد المكتب صالمعلوما  جالم تذدا  التي يالبها 12المادة -( من القانود،  ما نرت الفقرة )سادساً 9المادة -وجالً 

( سبعة وياور 7على ججا ال رعة، جحدد عقوبة على من امتذع عن تقديخ المعلوما  تلى المكتب صعد تنذاره لتقديمها  حل )
علوما  من المهاو ا.ساسية للمكتب حيث يقوو ق خ التدقي  جالتحقي  بتحليل المعلوما  التي يتلقاها وج جيعد تحليل الم

التي ترد تليا جفقًا لذمو ج اإلبحغ عن المعامح  المشبوهة جإعادة اياغتها تلى معلوما   ا  قيمة جربط المعلوما   افة 
  فرضية صشأد طبيعة المعامح  المشبوهة مما يمكن المحلل من للواول تلى نتيجة حول ججود ما يعزز اإلشتباه جبذا

التوال تلى روي جرفع التواية المذاسبة تلى مدير عاو المكتبر جمن مهاو المكتب  ذلا التذ ي  مع الجها  المبلغة 
 جالجها  الرقابية ججها  تنفا  القانود جالمحكمة المخترةر 

 

( من قانود مكافحة 29المادة  -  ا.جذبية الذةيرة،  ولت الفقرة )وجالً جفيما يتعل  صالتعاجد الدجلي مع الوحدا .87
المكتب ود يتبادل المعلوما  تلقاييًا وج عذد الالب، مع وي جحدة  2015( ل ذة 39غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

ة، صغض الذةر عن طبيعة وجذبية نةيرة، تؤدي جظايف مماقلة لوظايف المكتب، جتخضع لذا  التزاماتها صالذ بة لل ري
 مع مراعاة مبدو المعاملة صالمثل جوحكاو اإلتفاقيا  الدجلية وج الثذاييةر   ةتلا الوحدة ا.جذبي

 

 2016( ل ذة 5( من نةاو تجميد وموال اإلرهابيين رقخ )13 المادة-صاإلضافة تلى ما سب ،  ولت الفقرة )وجالً  .88
وافر  وسباب معقولة لحعتقاد صارتكابهخ عمًح ترهابيًا وج محاجلة ارتكاصا المكتب ح  طلب تدراج وسما  ا.شخاص الذين ت

وج الشرجع فيا وج اإلشتراك فيا وج ت هيل ارتكاصا وج الذين يتررفود نياصة عن هؤال  ا.شخاص وج بتوجيا مذهخ وج هخ 
 تحت ملكيتهخ وج سيارتهخ صشكل مباشر وج غير مباشر في القايمة المحليةر 

 
ور الرابع: ال يتمتع موظفو مكتب مكافحة غسل األموال بالمهارات المناسبة ولم يتم تدريبهم تدريبا  وافيا  وجه القص

 ووثيق الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
 

قاو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإشراك موظفيا في برامج تدريبية ججرش عمل للذهوض صم توى  .89
مهذي مما انعكس تيجابيًا في تذمية المهارا  جزيادة المعرفة في جوانب مختلفة، مذها التقييخ المتبادل جإعداد الدجل ودايهخ ال

للتقييخ جاستعمال جسايل مكافحة غ ل ا.موال في مكافحة الف اد جالتعاجد المحلي لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب 
خ التر يز صشكل  بير على تشراك الموظفين في دجرا  ججرش عمل التحليل جحماية جحدا  المعلوما  المالية، جقد ت

التشغيلي لما لا من وهمية قروى في عمل جحدا  المعلوما  المالية صشكل عاو لكونا وحد المهاو ا.ساسية للمكتب مما 
 كاد لا ا.قر الكبير في زيادة فاعلية ج فا ة المحللين في المكتبر   

 

: ال يملك مكتب مكافحة غسل األموال إمكانية الوصول على نحو مباشر أو غير مباشر وفي وجه القصور الخامس
الوقت المناسب إلى المعلومات المالية واإلدارية ومعلومات إنفاذ القانون، التي يحتاجها من أجل مباشرة وظائفه على 

 موافقة البنك المركزي العراقي. نحو سليم، بما في ذلك تحليل تقارير العمليات المشبوهة، دون الحاجة إلى 
وجه القصور السادس: ال يستخدم مكتب مكافحة غسل األموال سلطته في الحصول على المعلومات اإلضافية التي 

 يحتاجها من األطراف المنوطة بتقديم التقارير بمباشرة وظائفه على نحو أكثر كفاءة. 
 

إلبحغ على وية معلوما  تضافية يعدها مفيدة إلجرا  يجوز للمكتب في سبيل ودا  مهاما ود يحرل من جها  ا .90
المادة -وجالً -التحليل  حل المدة التي يحددها المكتب جلا ود يحرل على  لا من وي جهة و رى جف  وحكاو الفقرة )ب
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لى ججا ( على تزجيد المكتب صالمعلوما  جالم تذدا  التي يالبها ع12المادة -( من القانود،  ما نرت الفقرة )سادساً 9
( سبعة وياو جف  المادة 7ال رفة، جحدد عقوبة على من امتذع عن تقديخ المعلوما  تلى المكتب صعد تنذاره لتقديمها  حل )

 ( من القانودر 41)
 

 وجه القصور السابع: لم تتم حماية المعلومات التي يحتفظ بها مكتب مكافحة غسل األموال بطريقة آمنة. 
 

تخ تخريص بذاية م تقلة للمكتب مع حماية المعلوما   وفاد  ال لاا  صأناالمكتب، في مجال حماية معلوما   .91
عن طري  تأمين قااا  حديدية من الحجخ الكبير لحفظ البحغا  جالمعامح  المهمة، جود المعلوما  الواردة تلى مكتب 

اإللكترجني جهو بريد حكومي عن  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب وج اإلبحغا  يتخ استحمها عن طري  البريد
( جبالتالي فإد هذه المعلوما  تكود مؤمذة من جهة اإلستحو فقطر  ما تخ عمل قاعدة بيانا  احتياطية (iqطري  بواصة 

  رصكافة مد ح  جمخرجا  المكتب
 

ميع األعمال مثل شركات التأمين( وج)وجه القصور الثامن: لم يتم إصدار إرشادات إلى بعض المؤسسات المالية 
والمهن غير المالية المحددة بشأن طريقة اإلبالغ، بما في ذلك تحديد نماذج اإلبالغ واإلجراءات التي ينبغي إتباعها عند 

 اإلبالغ. 
قاو المكتب صإعداد دليل ترشادي يتضمن مؤشرا  اشتباه ت اعد الجها  المبلغة في راد المعامح  المشبوهة،  .92

جهة مبلغة ت  ود ال ياق الذي تحرل فيا المعاملة يختلف من مجال تلى آ ر جمن قخ  جتخ جضع المؤشرا  صح ب  ل
تختلف المؤشرا  صإ تح  طبيعة الخدما  التي تقدمها  ل جهةر جتضمذت هذه المؤشرا  التي تخ نشرها على الموقع 

ار ، شر ا  التحويل المالي اإللكترجني للبذا المر زي العراقي مؤشرا  عامة جمؤشرا  محددة، جتشمل الجها : المر
جشر ا  الررافة، شر ا  التأمين، قااع ا.جراق المالية، المذةما  غير الهادفة للربح جا.عمال جالمهن غير المالية 

 المحددةر 
صاإلضافة تلى ما سب ، قاو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإعداد نما ج لإلبحغ عن المعامح   .93

استخدامها من قبل المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة لتزجيد المكتب صمعلوما  عن المشبوهة ليتخ 
، حيث تلتزو المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صإبحغ المكتب فورًا صأية عملية المعامح  المشبوهة

( نما ج 6سوا  تمت هذه العملية وو لخ تتخ، جقاو مكتب صإعداد ) يشتبا في ونها تتضمن غ ل وموال وج تمويل اإلرهاب
تبحغ  ااة صكل من الجها  المبلغة جتخ نشرها على الموقع اإللكترجني للبذا المر زي العراقي جتشمل: المرار ، 

ة للربح جا.عمال شر ا  التحويل المالي جشر ا  الررافة، شر ا  التأمين، قااع ا.جراق المالية، المذةما  غير الهادف
 جالمهن غير المالية المحددةر 

 
وجه القصور التاسع: لم يصدر مكتب مكافحة غسل األموال عالنية تقارير دورية تتضمن اإلحصائيات والتطبيقات 

 واإلتجاهات المتداولة في العراق، إلى جانب المعلومات المتعلقة باألنشطة. 
 

جالذي تخ نشره في الموقع  2016رهاب التقرير ال ذوي ل ذة وادر مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإل .94
، جقد تضمن التقرير ال ذوي بياد مهاو  ًح من مكتب مكافحة غ ل ا.موال   www.aml.iqاإللكترجني الخاص صالمكتب

ميد وموال اإلرهابيين،  ما اشتمل التقرير على جتمويل اإلرهاب، مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جلجذة تج

http://www.aml.iq/
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محمح التعاجد جالتذ ي  على الم توى الوطذي جاإلقليمي جالدجلي، تنجازا  مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب 
ا  المتمثلة في الم اهمة في تعداد ا.نةمة جالتعليما ، تعداد نما ج اإلبحغ، تادار الدليل اإلرشادي الخاص صمؤشر 

اإلشتباه لكل من المرار ، شر ا  التحويل المالي جشر ا  الررافة، شر ا  التأمين، قااع ا.جراق المالية، المذةما  
غير الهادفة للربح جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة، تدريب الموظفين، ملح  يتضمن ملخص عن صعض حاال  

 لخارجية التي شارك بها المكتبر اإلشتباه، جملح  آ ر يتضمن الدجرا  الدا لية جا
 

 : : درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيا (35التوصية 
 

 تجريم غسل األموال(.)وجه القصور األول: وجود أوجه قصور في تنفيذ اتفاقيتي فيينا وباليرمو 
 

ال ( من قانود مكافحة غ ل ا.مو 2عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث تضمذت المادة ) .95
الذص على تجريخ غ ل ا.موال، حيث تضمذت المادة اور ارتكاب جريمة  2015( ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )

غ ل ا.موال المتمثلة في: تحويل ا.موال وج نقلها وج استبدالها من شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ ونها متحرح  
عدة مرتكبها وج مرتكب الجريمة ا.الية وج من ساهخ في جريمة لغرض ت فا  وج تمويا مردرها غير المشرجع وج م ا

ارتكابها وج ارتكاب الجريمة ا.الية على اإلفح  من الم ؤجلية عذها،  ت فا  ا.موال وج تمويا حقيقتها وج مردرها وج 
لخ وج  اد عليا ود مكانها وج حالتها وج طريقة الترر  فيها وج انتقالها وج ملكيتها وج الحقوق المتعلقة بها، من شخص يع

يعلخ ونها متحرح  من جريمة، اكت اب ا.موال وج حيازتها وج استخدامها من شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ جقت 
تلقيها ونها متحرح  جريمةر  ما ونا ال تتوقف ودانة المتهخ عن جريمة غ ل ا.موال على ادجر حكخ عن الجريمة 

 لر جبذلا يكود العراق قد عالج ججا القرور المتعل  بهذه التوايةر ا.الية التي نتجت عذها هذه ا.موا
 

وجه القصور الثاني: عدم التصديق على اتفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب إضافة إلى وجود أوجه قصور في التنفيذ )أي 
 تجريم تمويل اإلرهاب(. 

 
راق تلى اإلتفاقية الدجلية لقمع تمويل عالج العراق وغلب وججا القرور المتعلقة بهذه التواية، حيث انضخ الع .96

،  ما عالج العراق وججا القرور المتعلقة بتجريخ تمويل 2012( ل ذة 3اإلرهاب جاادق عليها صموجب القانود رقخ )
اإلرهاب صشكل يتااب  مع اإلتفاقية الدجلية لقمع تمويل اإلرهاب، حيث جرو اور تقديخ ججمع ا.موال .شخاص ترهابيين 

  ترهابية،  ما عالج عدو جضوح مفهوو ا.موال في سياق جريمة تمويل اإلرهاب،  ما تخ تذفيذ العديد من طلبا  وج مذةما
 الم اعدة القضايية الدجلية صاإلستذاد تلى هذه اإلتفاقيةر جبالتالي يكود العراق قد عالج ججا القرور المتعل  بهذه الم ألةر

 
 : يا (: درجة اإللتزام )ملتزمة جزئ36التوصية 

 
والتوصية الخاصة الثانية لها تأثير سلبي على هذه  3، 2، 1وجه القصور األول: أوجه القصور المتعلقة بالتوصيات 

 التوصية. 
 سب  اإلشارة تلى معالجة العراق .ججا القرور المتعلقة بهذه التوايا  في التقريرر  .97
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 إحصائيات ومعلومات عن القضايا العملية. وجه القصور الثاني: تعذر تقييم الفعالية بسبب عدم توفر
   

( مذا تذةيخ 356-352المعدل في المواد ) 1971( ل ذة 23تضمن قانود واول المحكما  الجزايية رقخ ) .98
( مذا على: تتبع في اإلناصة القضايية 352تجرا ا  الم اعدة القانونية الدجلية )اإلناصة القضايية( حيث نرت المادة )

المتهمين جالمحكوو عليهخ تلى الدجل ا.جذبية ا.حكاو المذروص عليها مع مراعاة وحكاو المعاهدا  جت ليخ ا.شخاص 
 جاإلتفاقيا  الدجلية جقواعد القانود العاو جمبدو المعاملة صالمثلر

 
رة جوفاد  ال لاا  صأد مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب ورسل  تاصًا رسميًا تلى هيأة الذزاهة / داي  .99

اإلسترداد لتزجيد المكتب صكشف تفريلي يتضمن طلبا  الم اعدة القانونية المتبادلة الرادرة جالواردة من جإلى العراق 
( جالتي تتعل  صجرايخ غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب، ججا  الرد من قبل هيأة الذزاهة صعدد 2017-2014للفترة من )

جبلغت عدد  31/12/2017( طلب لغاية 39تعل  صإسترداد ا.موال جالبالغ عددها )طلبا  الم اعدة القانونية المتبادلة الم
 ( طلبر 132طلبا  الم اعدة صخروص استرداد ا.شخاص المدانين جالمحكومين صقضايا الف اد جالهاربين )

 
 : : درجة اإللتزام )غير ملتزمة(40التوصية 

 
 وفير أوسع نطاق من التعاون الدولي إلى نظيراتها األجنبية.وجه القصور األول: عدم قدرة السلطات المختصة على ت

وجه القصور الثاني: اعتماد التعاون عموما  على المساعدة القانونية الثنائية والمتبادلة، لهذا فهو يسير بخطى بطيئة 
 وتحت قيود في غير محلها. 

 القانونية الثنائية والمتبادلة. المساعدة موجه القصور الثالث: عدم وجود مداخل واضحة وفعالة لإلستخدا
 

قاو العراق صإتخا  العديد من اإلجرا ا  لمعالجة ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث نةخ الفرل التاسع من  .100
( مذا 27موضوع التعاجد الدجلي، حيث نرت المادة ) 2015( ل ذة 39مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

وال جتمويل اإلرهاب من الجرايخ التي يجوز فيها اإلناصة القضايية جالم اعدة القانونية جالتذ ي  على ود جريمة غ ل ا.م
جالتعاجد جت ليخ المجرمين جفقًا .حكاو اإلتفاقيا  التي تكود جمهورية العراق طرفًا فيهار  ما وعاى القانود الرححية 

ا  تلقاييًا وج عذد الالب مع وي جحدة وجذبية نةيرة تؤدي لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تبادل المعلوم
جظايف مماقلة لوظايف المكتب جتخضع لذا  التزاماتها صالذ بة لل رية صغض الذةر عن طبيعة تلا الوحدة ا.جذبية مع 

تال .غراض مكافحة  مراعاة مبدو المعاملة صالمثل جوحكاو اإلتفاقيا  الدجلية وج الثذايية، جعلى وال ت تخدو هذه المعلوما 
الجرايخ ا.الية جغ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جللمكتب الح  في تبراو مذ را  تفاهخ مع الوحدا  الذةيرة لتذةيخ هذا 

 التعاجدر
جتابيقًا لما سب ، جقع العراق على مذ رة تفاهخ لتبادل المعلوما  مع المملكة ا.ردنية الهاشمية،  ما تخ تعداد  .101

فاهخ مع جحدة الرقاصة المالية الرجسية جهيئة مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب ال ورية جيجري العمل م ودة مذ رة ت
حاليًا على تجرا  تعديح  عليها صما يذ جخ مع القانود جالمتالبا  ا. رى جهي قيد اإلنجاز،  ما تخ بياد الروي 

 وال جتمويل اإلرهاب مع جحدة التحليل المالي التشيكيةر صخروص اتفاقية لتبادل المعلوما  الخااة لعمليا  غ ل ا.م
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تمت اإلجاصة من قبل مكتب مكافحة  31/12/2017جلغاية  2/1/2017كذلا وفاد  ال لاا  صأنا اعتبارًا من  .102
( طلب معلوما  جاردة من الوحدا  الذةيرة،  ما بلغ عدد طلبا  المعلوما  من 4غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب على )

 ( طلبر 12دا  الذةيرة لحستف ار )الوح
 

وجه القصور الرابع: إمكانية أن تقدم سلطة إنفاذ القانون )قضاة التحقيق( المساعدة إلى السلطات األخرى مع عدم 
 استخدام هذه الصالحيات إال من خالل المساعدة القانونية الثنائية والمتبادلة. 

 

( من قانود مكافحة غ ل ا.موال 30ة، حيث وجاز  المادة )عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه الم أل .103
لل لاا  القضايية المخترة بذاً  على طلب من جهة قضايية بدجلة و رى  2015(  ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )

ترتبط مع جمهورية العراق صإتفاقية وج صشرط المعاملة صالمثل، ود تقرر تعقب وج حجز وج ضبط ا.موال جالمتحرح  
جاإليرادا  جالوسايط جا.دجا  الم تخدمة وج المعدة لإلستخداو في تذفيذ جريمة غ ل ا.موال وج الجريمة ا.الية الذاجمة 
عذها وج جريمة تمويل اإلرهاب وج القيمة المقابلة لها صما ال يتعارض مع القانود العراقي مع عدو اإل حل صحقوق الغير 

 )ح ذي الذية(ر 
 

 ألولى: درجة اإللتزام )ملتزمة جزئيا ( التوصية الخاصة ا
 

 ديق على اتفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب، إضافة إلى وجود أوجه قصور في التنفيذ. وجه القصور األول: عدم التص
 

 (ر35سب  التارق لهذا الموضوع في التقرير وقذا  تحليل التواية ) .104
 

 . 1267من التابع لألمم المتحدة رقم وجه القصور الثاني: التنفيذ محدود جدا  لقرار مجلس األ
 . 1373وجه القصور الثالث: عدم تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 
ا.ساس القانوني  2015( ل ذة 39( قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )15جضعت المادة ) .105

ذهما صالكامل )جالقرارا  الححقة لهما(، جاتخا  اإلجرا ا  ( جتذفي1373( ج )1267لإلمتثال صقرار مجلس ا.من رقخ )
 2016( ل ذة 5الحزمة لواجبا  التجميد لألموال صموجب هذه القرارينر جبذا  على  لا وادر مجلس الوزرا  الذةاو رقخ )
س ا.من الرادرة الخاص صشأد تجميد وموال اإلرهابيين، حيث يهد  الذةاو تلى جضع تجرا ا  جآليا  لتذفيذ قرارا  مجل

صموجب الفرل ال اصع من ميثاق ا.مخ المتحدة حول مذع جقمع اإلرهاب جتمويلار جسو  نتذاجل اآللية صالتفريل عذد 
 الحديث عن التواية الخااة الثالثة الحقًار  

 

 التوصية الخاصة الثالثة: درجة االلتزام )غير ملتزمة(
 

 1267ءات مطبقة لتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم وجه القصور األول: ال توجد قوانين أو إجرا
 والقرارات الالحقة له. 

 . 1373وجه القصور الثاني: ال توجد قوانين أو إجراءات مطبقة لتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
 

( 5الوزرا  في العراق الذةاو رقخ ) مجلسعالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، من  حل تادار  .106
 في صشأد تجميد وموال اإلرهابيين، جتخ نشره في جريدة الوقايع العراقية )الجريدة الرسمية لجمهورية العراق( 2016ل ذة 
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مجلس ا.من  تابي  قرارا ليهد  هذا الذةاو تلى تحديد آليا  ر ج و2016وكتوبر  10( الرادر بتاريل 4419العدد )
و صشأد مكافحة 2015( ل ذة 39تجرا ا  تجميد وموال اإلرهابيين جالتي نص عليها القانود رقخ ) صشأد 1373ج 1267

 رغ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب
 

جيتضمن الذةاو اإلجرا ا  الخااة بتشكيل لجذة مخترة بتذفيذ القرارا  )لجذة تجميد وموال اإلرهابيين(  في   .107
ة نايب محافظ البذا المر زي العراقي، جمدير عاو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل ا.مانة العامة لمجلس الوزرا  برياس

اإلرهاب )نايب الرييس( جعضوية عدد من الجها ) جزارة المالية، جزارة الدا لية، جزارة الخارجية، جزارة العدل، جزارة 
خابرا  الوطذي(  جتختص هذه اللجذة بتذفيذ التجارة، جزارة االتراال ، هيئة الذزاهة، جهاز مكافحة اإلرهاب ججهاز الم

،  من  حل تجميد وموال اإلرهابيين وج غيرها من واول ا.شخاص الذين حددتهخ 1373ج  1267قرارا  مجلس ا.من 
لجذة العقوبا  التاصعة لألمخ المتحدة جالمذشأة صموجب قرارا  مجلس ا.من صمقتضى الفرل ال اصع من ميثاق ا.مخ 

لقايمة الموحدة(، وج الذين تخ ترذيفهخ على الرعيد الوطذي )القايمة المحلية(، وج بذا  على طلب دجلة و رى المتحدة ) ا
استذادًا تلى قرارا  مجلس ا.من )القايمة الدجلية(، جالتذ ي  مع الجها  ا. رى لتابي  وحكاو القرارا ،  ما تتولى تابي  

وال وج الموارد االقترادية الخااة صاإلرهابيين المدرجين محليًا وج بذاً  على العقوبا  المالية الم تهدفة المرتباة صا.م
طلب دجلة و رى بذاً  على القرارا   ا  الرلة الرادرة عن مجلس ا.من في ا.مخ المتحدة وج الذين حددتهخ لجذة 

اب  تنذار لكافة ا.موال جالموارد العقوبا  التاصعة لألمخ المتحدة، جولزو الذةاو  ل ا.شخاص بتجميد، بدجد تأ ير وج س
االقترادية التي تعود ملكيتها تلى وي شخص ودرجتا لجذة تجميد وموال اإلرهابيين وج من يعمل صالذياصة عن هذا الشخص 

 وج تحت تدارتا وج وي  ياد معذوي مملو ًا وج م يارًا عليا صشكل مباشر وج غير مباشر من هذا الشخصر 
 

على مهاو اللجذة  2015( ل ذة 39( من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )16نرت المادة ) .108
المتمثلة في: تعماو وج تعميخ وسما  ا.شخاص المجمدة وموالهخ عذد نشرها في الموقع اإللكترجني الرسمي للجذة العقوبا  

خا  اإلجرا ا  الحزمة لتجميد ا.موال وج ا.اول ا. رى في مجلس ا.من، على الجها  المخترة دجد تأ ير لغرض ات
لألشخاص الم مين جالكيانا  الم ماة وج وموال ا.شخاص جالكيانا  التي تعمل صالذياصة عذهخ وج لمرلحتهخ وج بتوجيا 

صرورة مباشرة مذهخ، جيتضمن  لا ا.موال جا.اول ا. رى الم تمدة وج المتولدة من ممتلكا  يمتلكها وج ي يار عليها 
وج غير مباشرة هؤال  ا.شخاص وج الكيانا  المرتباة بهخ، جللجذة تجميد وموال واول جفرجع جوزجاج وي من ا.شخاص 
الم مين ت ا ججد  ما يبرر  لا، تذةيخ قايمة محلية صأسما  ا.شخاص اإلرهابيين جالتذةيما  اإلرهابية الذين تذاب  

بذا  على المعلوما  المقدمة من الجها  المخترة، تلقي الالبا  الواردة تلى جزارة عليهخ المعايير الخااة صالتجميد 
الخارجية من الدجل ا.جذبية صخروص تجميد ا.موال جا.اول ا. رى .شخاص مقيمين في جمهورية العراق، جالتحق  

 من توافر المعايير الخااة صالتجميد جتردر قرارها بذا  على  لار 
 

على مهاو لجذة تجميد وموال اإلرهابيين صالتفريل، حيث  2016( ل ذة 5جميد وموال اإلرهابيين رقخ )كما نص نةاو ت .109
تتولى لجذة تجميد وموال اإلرهابيين في شأد القايمة الموحدة التي تعتمدها لجذة العقوبا  التاصعة لألمخ المتحدة: و( تعماو وج 

الموقع اإللكترجني للجذة العقوبا  التاصعة لألمخ المتحدة، وج جرجدها تلى  تعميخ القايمة الموحدة، دجد تأ ير، عذد نشرها في
اللجذة عن طري  جزارة الخارجية وج وي جهة رسمية و رى، على المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة 

او وسخ وي شخص وج  ياد تمت جالجها  المعذية ا. رى لغرض تابي  اإللتزاما  المذروص عليها في الذةاو، ب( تعم
تضافتا وج حذفا وج تعديلا تلى القايمة الموحدة للمرة ا.جلى فور ادجر الموجز اإليضاحي الخاص صإدراج هذا الشخص وج 
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الكياد في القايمة من لجذة العقوبا  على المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة، ج( تبليغ ا.شخاص 
ج ا.جانب المقيمين في العراق المجمدة وموالهخ جواولهخ ا. رى جمواردهخ االقترادية صالتجميد ص بب اإلدراج العراقيين و

ضمن القايمة الموحدة، من دجد تأ ير على ود يرف  بورقة التبليغ الموجز اإليضاحي جالمعلوما  الخااة صاإلدراج، د( نشر 
الجريدة الرسمية جعلى الموقع اإللكترجني لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل  القايمة الموحدة جالتعديح  الجارية عليها في

اإلرهابر  جفيما يتعل  صالقايمة الدجلية تتولى اللجذة: و( تلقي الالبا  الواردة من الدجل ا. رى عن طري  جزارة الخارجية وج 
( 7مة الدجلية، ب( البت في الالبا   حل )مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب من وجل تدراج شخص على القاي

سبعة وياو من تاريل ت جيلها في سجل الوارد الذي تم كا لهذا الغرض صقبول طلب تدراج شخص توافر  وسباب معقولة 
د لحعتقاد صإرتكاصا عمل ترهابي وج صمحاجلة ارتكاصا وج الشرجع فيا وج اإلشتراك فيا وج ت هيل ارتكاصا وج من الذين يتررفو 

نياصة عن هؤال  ا.شخاص وج بتوجيا مذهخ وج هخ تحت ملكيتهخ وج سيارتهخ صشكل مباشر وج غير مباشر، وج رفرا، جلها ود 
تالب معلوما  تضافية من الجهة الاالبة وج من وي جهة و رى، ج( تعماو ا.سما  التي يتخ تدراجها في القايمة الدجلية على 

ذه الجها  صإعحو اللجذة صاإلجرا  الذي اتخذتا، د( تعماو اسخ وي شخص وج  ياد تخ الجها  المعذية دجد تأ ير جتقوو ه
حذفا من القايمة الدجلية فور التبلغ بهذا القرار وج اتخذاه، لغرض اإلجرا ا  الحزمة لرفع التجميد عن وموالا جموارده 

اج سوا  وكاد صقبول الالب وج برفضا عن طري  االقترادية، ه( تبليغ الدجلة الاالبة صقرارها الرادر في شأد طلب اإلدر 
جزارة الخارجية، ج( الذةر في طلب رفع التجميد المقدو من الدجلة طالبة التجميد في ا.ال، ي( تبليغ ا.شخاص المجمدة 

ى ود يرف  وموالهخ وج مواردهخ االقترادية صالتجميد ص بب اإلدراج ضمن القايمة الدجلية وج برفع التجميد، من دجد تأ ير عل
بورقة التبليغ وسباب القرار،  جنشر القايمة الدجلية جتعديحتها في الجريدة الرسمية جعلى الموقع اإللكترجني لمكتب مكافحة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر   
 

صشأد  2016 ( ل ذة5جالمشار تليها في الذةاو رقخ ) -المعر  بتعريف  اص في القانود  -تمتد وعمال التجميد .110
سوا   انت مملو ة .شخاص وج  نةاو تجميد وموال اإلرهابيين لتشمل  افة ا.موال وج المعدا  وج الوسايط ا. رى 

كيانا ،   ما تضمن الذةاو تجرا ا   ااة صالذةر في ترريح الترر  صا.موال وج الموارد االقترادية المجمدة وج جز  
صالذةر في طلبا  الاعن في قرارا  التجميد الرادرة جف  القايمة التي تحددها مذها،  ما تضمن الذةاو تجرا ا   ااة 

 ما اللجذة، صاإلضافة تلى اإلجرا ا  الخااة برفع طلبا  اإلدراج تلى ا.مخ المتحدة وج رفع ا.سخ من قوايخ ا.مخ المتحدة 
ة صاعتماد تجرا ا  للتأكد من التزامها صأحكاو تضمن الذةاو تلزاو المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحدد

الذةاو، جوج لت تلى الجها  الرقابية سلاة التحق  من التزاو المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية صأحكاو هذا 
 الذةاو، جفرض عقوبا  جزايية على الجها  التي تخالف وحكاو هذا الذةاور 

 
ال اب  على التزاما  جاضحة للمؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية ( من الذةاو 20كما نرت المادة ) .111

المحددة لتذفيذ قرارا  التجميد الرادرة جفقًا لقرارا  مجلس ا.من، حيث يجب عليهخ الرجوع تلى القوايخ الموحدة جالمحلية 
تدراج وسما ضمن هذه القوايخ، جفي جالدجلية عذد تجرا  وي عملية وج الد ول في عحقة مع وي شخص للتأكد من عدو 

حالة ججود اسخ مااب ، يجب على هذه الجها  تجميد ا.موال جالموارد اإلقترادية الخااة صا جإبحغ اللجذة فورًا صاإلجرا  
الذي اتخذتا، عدو تتاحة الترر  صأي وموال وج موارد اقترادية صشكل مباشر وج غير مباشر .ي شخص وج  ياد مدرج 

يخ الموحدة وج المحلية وج الدجلية وج لمرلحة وي مذهما، تبحغ لجذة تجميد اإلرهابيين بتجميد وي وموال وج موارد في القوا
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( من الذةاو وج وتخا  وي تدبير تابيقًا .حكاو هذا الذةاو صما في  لا 5من المادة ) 1اقترادية صموجب البذد )وجاًل(
وموال اإلرهابيين فور علمها وج اشتباهها صأد عميًح وج عميًح ساصقًا وج  محاجال  تجرا  المعامح ، تبحغ لجذة تجميد

( من الذةاو، تزجيد لجذة 5شخص تتعامل مع وج قد تعاملت معا هو شخص تذاب  عليا وحكاو البذد )وجاًل( من المادة )
يتعل  بها وج عن طبيعة ا.موال  تجميد وموال اإلرهابيين صالمعلوما  عن جضع ا.موال وج الموارد اإلقترادية جاي تجرا 

وج الموارد اإلقترادية المجمدة ج ميتها جوي معلوما  و رى  ا  الة بذلا جالتعاجد مع اللجذة في التحق  من دقة 
المعلوما  المقدمةر جتكود الجها  الرقابية المحددة صموجب قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب م ؤجلة عن 

 المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صأحكاو الذةاور  التحق  من التزاو
 

الجزا ا  جالتدابير التي تفرضها الجها  تضمن الذص على  2016( ل ذة 5جتجدر اإلشارة تلى ود الذةاو رقخ ) .112
رقابتها صالتدابير المذروص في حالة عدو تلتزاو المؤس ا  المالية جواحاب المهن غير المالية المحددة الخاضعة لالرقابية 

( من القانود المتمثلة 45عليها في الذةاو، حيث وشار الذةاو تلى تابي  التدابير جالجزا ا  المذروص عليها في المادة )
تادار ومر صإيقا  الذشاط المؤدي تلى المخالفة، سحب تر يص العمل جفقًا للقانود، اإلنذار جيكود صإشعار الجهة في 

ب تزالة المخالفة  حل مدة مذاسبة، مذع ا.شخاص من العمل في القااع  ي الرلة لفترة تحددها الجها  المخالفة بوجو 
( ديذار جال يزيد على 250000الرقابية، تقييد اححية الرؤسا  وج طلب استبدالهخ، استيفا  مبلغ مالي ال يقل عن )

 . ( ديذار عن  ل مخالفة5000000)

 
( قرارًا 11، قامت لجذة تجميد وموال اإلرهابيين صإادار )1373ج 1267مجلس ا.من فيما يتعل  بتابي  قرارا   .113

يتضمن تجميد ا.موال المذقولة جغير المذقولة جالموارد اإلقترادية لعدد من ا.شخاص الابيعيين جالمعذويين الذين تخ 
( من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل قانياً /16( ج )15اتخا  قرارا  بتجميد وموالهخ تستذادًا تلى وحكاو المادتين )

تخ )و 2016( ل ذة 5وجاًل( من نةاو تجميد وموال اإلرهابيين رقخ )/13و جوحكاو المادة )2015( ل ذة 39اإلرهاب رقخ )
اإلطحع عليها من قبل ال كرتارية(ر  ما وفاد  ال لاا  قيامها بذشر قرارا  التجميد في الجريدة الرسمية جالموقع 

ترجني للبذا المر زي العراقير جتابيقًا لما سب ، قاو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإادار عدد من اإللك
و 29/1/2017( بتاريل 1التعاميخ تلى  افة المؤس ا  المالية جقااع ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة،  التعميخ رقخ )

و صشأد 16/3/2017( بتاريل 2تحديدها، جالتعميخ رقخ ) 1267عمًح صالقرار صخروص القايمة التي تتولى اللجذة المذشأة 
قرارا  لجذة تجميد وموال اإلرهابيين جالتأكيد على ضرجرة تبحغ اللجذة جالمكتب فورًا صما يتوفر من معلوما  صشأد 

و صشأد القايمة الدجلية مع 4/5/2017( بتاريل 6ا.شخاص جالكيانا  المدرجة في القايمة الموحدة، جإادار التعميخ رقخ)
التأكيد على ضرجرة مراجعة الموقع الرسمي صشكل يومي جم تمر جإعحو اللجذة جالمكتب صما يتوافر من معلوما  صشأد 

و صشأد موضوع متاصعة قوايخ الحةر 2/2/2017( بتاريل 9/1/4/41ا.فراد جالكيانا  المدرجة، جإادار التعميخ رقخ )
تي تعمخ على الموقع اإللكترجني للبذا المر زي العراقي جإعحو المكتب عن وسما  ا.شخاص الذين لهخ الدجلية جالمحلية ال

                                                 
أد تجميد وموال اإلرهابيين: على  ل شخص تجميد  افة ا.موال جالموارد اإلقترادية التي صش 2016( ل ذة 5( وجاًل من الذةاو رقخ )5المادة ) 1

 : ور تعود ملكيتها وج ال يارة عليها  ليًا وج صشكل مشترك جبشكل مباشر وج غير مباشر تلى وي من الجها  التالية من دجد تأ ير وج تنذار ساب
( من الذةاو وج من يعمل صالذياصة عن هذا الشخص وج تحت تدارتا وج وي 13،15فقًا للمادتين )وي شخص ودرجتا لجذة تجميد وموال اإلرهابيين ج 

وج كياد معذوي مملو ًا وج م يارًا عليا صشكل مباشر وج غير مباشر من هذا الشخص، بر وي شخص تحدده لجذة العقوبا  التاصعة لألمخ المتحدة 
    ذوي مملو ًا وج م يارًا عليا صشكل مباشر وج غير مباشر من هذا الشخصرمن يعمل صالذياصة عن هذا الشخص وج وي  ياد مع
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و تلى ق خ تجميد وموال اإلرهابيين في ا.مانة العامة 19/7/2017( بتاريل 388تعامح  مع المرار ، جالكتاب رقخ )
 ل المجمدة صموجب قرارا  اللجذةرلمجلس الوزرا  لتزجيد المكتب  صكشف تفريلي عن المبالغ جا.او 

 

تلى ( الرادر من قبل مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب 15 ما  وادر  ال لاا  التعميخ رقخ )  .114
لمكتب جالمتضمن ضرجرة مراجعة الموقع اإللكترجني جميع المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة 

لإلطحع على القرارا  جالقوايخ الرادرة عن لجذة تجميد وموال  www.aml.iqاإلرهاب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل 
اإلرهابيين،  ما قامت اللجذة بذشر تحديثا  قوايخ مجلس ا.من التاصع لألمخ المتحدة في الجريدة الرسمية، اضافة تلى 

جالموارد االقترادية استذادًا تلى قرارا  لجذة تجميد وموال اإلرهابيين البالغ عددها  تجميد ا.موال المذقولة جغير المذقولة
 ( شخص معذوير24( شخص طبيعي ج) 334( قرار،  ما بلغ عدد ا.شخاص الذين تخ تجميد وموالهخ )32)

 

يد وموالا ( من الذةاو تجرا ا  استخداو ا.موال التي جمد ، حيث سمحت .ي شخص تخ تجم24نةمت المادة ) .115
وج موارده االقترادية تقديخ طلب  اي تلى لجذة تجميد وموال اإلرهابيين للحرول على ترريح صالترر  صكامل ا.موال 
وج الموارد االقترادية المجمدة وج جز  مذها من وجل ت ديد الذفقا  الضرجرية صما في  لا المبالغ التي تدفع مقابل المواد 

هن جا.دجية جالعحج الابي جالضرايب جوق اط التأمين جرسوو الخدما  العامة، دفع الرسوو الغذايية جبدل اإليجار جالر 
جت ديد نفقا  اإلدارة جالحفظ الريانة وج .سباب تن انية لعايلة الشخص المجمدة وموالا، جفي حال  اد الالب متعلقًا 

با  التاصعة لألمخ المتحدة، فإنا ال يجوز مذح هذا صا.موال وج الموارد االقترادية المجمدة بذا  على تحديد لجذة العقو 
 الترريح تال صعد موافقة  اية من لجذة العقوبا  المخترة التاصعة لألمخ المتحدةر 

 

 التوصية الخاصة الخامسة: درجة اإللتزام )غير ملتزمة(
 

سلبي على هذه  تأثير 40و 39و 38و 37و 36وجه القصور األول: ألوجه القصور المتعلقة بالتوصيات رقم 
 التوصية. 

 

 سب  التارق لهذا الموضوع في التقرير وقذا  معالجة التوايا  المذ ورةر .116
  
 

 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيا  أو غير ملتزمة .ه
 

 التوصية الثانية: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(
 

( من قانود مكافحة غ ل ا.موال 2)المتعلقة بهذه التواية، حيث تضمذت المادة  عالج العراق وججا القرور   .117
تعديًح لتعريف جريمة غ ل ا.موال ليشمل التعريف ت فا  ا.موال وج تمويا  2015( ل ذة 39جتمويل اإلرهاب رقخ )

ها وج الحقوق المتعلقة بها، من حقيقتها وج مردرها وج مكانها وج حالتها وج طريقة الترر  فيها وج انتقالها وج ملكيت
شخص يعلخ وج  اد عليا ود يعلخ ونها متحرح  من جريمةر  ما ال يمذع الحكخ على المتهخ عن ويًا من الجرايخ ا.الية 
من الحكخ على جريمة غ ل ا.موال الذاتي التي نتجت عن تلا الجريمة، جيتخ تابي  وحكاو تعدد الجرايخ جالعقاب 

قانود العقوبا ر  ذلا فرض القانود عقوبا  على ا.شخاص الابيعية جاإلعتبارية جفقًا لذص المادة  المذروص عليها في
( من القانود، جإمتداد الم ؤجلية الجذايية لألشخاص اإلعتبارية، ج ضوع ا.شخاص اإلعتبارية لعقوبا  تدارية في 46)

 حال اإل حل صمتالبا  القانودر  

http://www.aml.iq/
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 لتزام: غير ملتزمة(التوصية السادسة: )درجة اال 

 

عالج العراق وججا القرور المتعلقة ببذل العذاية الواجبة في التعامل مع ا.شخاص المعرضين سياسيًا، حيث تخ  .118
( ل ذة 1تعريف الشخص المعرض سياسيًا صما يتواف  مع المعايير الدجلية، من  حل المادة ا.جلى من التعليما  رقخ)

اه العمح  للمؤس ا  المالية، حيث عرفت المادة واحاب المذااب العليا  جي المخاطر صشأد العذاية الواجبة تج 2017
صأنهخ: ا.شخاص الذين وج لت اليهخ مهاو عامة صارزة في جمهورية العراق وج في دجلة وجذبية،  رجؤسا  الدجل وج 

قضاة، القيادا  الع كرية العليا، الحكوما  وج ال ياسيين رفيعي الم توى، جالم ؤجلين الحكوميين رفيعي الم توى، ال
المدرا ، الموظفين التذفيذين في الشر ا  المملو ة للدجلة، جقيادا  ا.حزاب ال ياسية، وج من وج لت اليهخ مهاو صارزة في 
مذةمة دجلية مثل وعضا  اإلدارة العليا جنوابهخ جوعضا  مجلس اإلدارة جما يماقلها وج الم تشارين الشخريين المعرجفين 
على نااق جاسع جعلذي وج وي شخص يعمل في موقع ي مح لا اإلستفادة تلى حد  بير من اإلرتباط العملي الوقي  
صالشخص ال ياسي ممثل المخاطر جوقاربهخ المباشرين حتى الدرجة الثانيةر  ما تضمذت المادة ا.جلى من الضواصط رقخ 

 المذااب العليا  جي المخاطر نفس التعريف المذ ورر  صشأد ضواصط العذاية الواجبة تجاه واحاب 2017( ل ذة 1)
 

( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العلما  للمؤس ا  المالية الذص على تجرا ا  10كذلا تضمذت المادة ) .119
ة العذاية الواجبة المشددة للعمح  واحاب المذااب العليا  جي المخاطر صاإلضافة تلى تجرا ا  العذاية الواجبة العادي

المتمثلة في: تتخا  تدابير المعقولة لتحديد فيما ت ا  اد العميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي 
المخاطر، جضع قواعد تدارة المخاطر صالذ بة .احاب المذااب العليا  جي المخاطر وج الم تفيدين الحقيقيين الذين 

لعليا عذد تنشا  عحقة عمل مع واحاب المذااب العليا  جي المخاطر جعذد يذتمود لهخ، الحرول على موافقة اإلدارة ا
اكتشا  وحد العمح  وج الم تفيدين الحقيقيين من هذه الفئة، اتخا  تجرا ا   افية للتأكد من مرادر قرجة وي عميل وج 

لمعامح  العمح  واحاب  الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي المخاطر جالمتاصعة الدقيقة جالم تمرة
 المذااب العليا  جي المخاطر مع المؤس ة الماليةر  

 
صشأد العذاية الواجبة تجاه  2017( ل ذة 1صاإلضافة تلى ما سب ، وادر البذا المر زي العراقي الضواصط رقخ ) .120

في العراق جفرجعها واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، حيث ت ري وحكاو هذه الضواصط على المؤس ا  المالية 
العاملة  ارج جمهورية العراق جالشر ا  التاصعة لها، جولزمت هذه الضواصط المؤس ا  المالية بتابي  الذهج القايخ على 
المخاطر في تجرا ا  العذاية الواجبة .احاب المذااب العليا  جي المخاطر جتحديد جفهخ مخاطر غ ل ا.موال جتمويل 

ججضع ال ياسا  جاالستراتيجيا  بذا  على تلا المخاطر، جولزمت المؤس ا  المالية بوجوب رفع اإلرهاب المتعلقة بهخ، 
نتايج اإلجرا ا  المتخذة تلى الجها  الرقابية المخترة عذد الالبر  ذلا تضمذت المادة الخام ة من نفس الضواصط 

بة االعتيادية .احاب المذااب العليا  جي بياد التزاما  المؤس ا  المالية تلى جانب تابي  تجرا ا  العذاية الواج
المخاطر المتمثلة في: جضع نةاو إلدارة المخاطر يتيح اإلستدالل فيما ت ا  اد العميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب 
المذااب العليا  جي المخاطر جالحرول على موافقة اإلدارة العليا عذد تنشا  عحقة عمل مع واحاب هذه المذااب 

اكتشا  وحد العمح  وج الم تفيدين الحقيقيين من واحاب هذه المذااب، اتخا  تجرا ا   افية للتأكد من مرادر جعذد 
وموال جنشاطا  وي عميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، المراجعة الدجرية ل ياسا  

 جي المخاطر جاتخا  ما يلزو من تجرا ا  ترحيحية ت ا لزو  جإجرا ا  تدارة المخاطر الخااة صأاحاب المذااب العليا
ا.مر، المتاصعة الدقيقة جالم تمرة لمعامح  العمح  واحاب المذااب العليا  جي المخاطر مع المؤس ا  المالية، في 
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ضافي عن حالة  ود الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي المخاطر اتخا  تجرا ا  التعر  جالتحق  اإل
هؤال  ا.شخاص جيراعى التعر  على الم تفيد الحقيقي في حالة  الشخص االعتباري جاتخا  اإلجرا ا  الحزمة للوقو  
على هيكل الملكية جاإلدارة الم يارة على الشخص االعتباري جيشمل  لا اإلعتماد على المعلوما  جالبيانا  التي يتخ 

 ير  لا من الوسايل التي تمكن المؤس ا  المالية من معرفة الم تفيد الحقيقير الحرول عليها من الوقاي  الرسمية جغ
( من ضواصط العذاية الواجبة تجاه العمح  الخااة صا.جراق المالية الجها  الخاضعة 6كذلا ولزمت المادة ) .121

مثلة في: اتخا  تدابير .حكاو الضواصط صإتخا  تجرا ا  العذاية المشددة .احاب المذااب العليا  جي المخاطر المت
معقولة لتحديد فيما ت ا  اد العميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، جضع قواعد إلدارة 
المخاطر صالذ بة .احاب المذااب العليا  جي المخاطر وج الم تفيدين الحقيقيين الذين يذتمود لهخ، الحرول على 

ذد تنشا  عحقة مع واحاب المذااب العليا  جي المخاطر جعذد اكتشا  وحد العمح  وج الم تفيدين موافقة اإلدارة العليا ع
الحقيقيين، اتخا  تجرا ا   افية للتأكد من مرادر قرجة وي عميل وج الم تفيد الحقيقي من واحاب المذااب العليا  جي 

 المذااب العليا  جي المخاطر مع المؤس ة الماليةر المخاطر جالمتاصعة الدقيقة جالم تمرة لمعامح  العمح  واحاب 
 

جف  المتالبا  الدجلية في  ةجتجدر اإلشارة تلى قياو ال لاا  العراقية صإعداد استمارة فتح ح اب موحدة جمحدق .122
مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جتعميمها على المرار  حيث تضمذت تد ال بذد  امل عن العمح   جي 

 ا.شخاص ال ياسيود ممثلو المخاطر(ر )طر العالية المخا
 

صاإلضافة تلى ما سب ، اشتملت الضواصط الرقابية الرادرة من المديرية العامة لمراقبة الريرفة جااليتماد للمرار   .123
 هر جالمؤس ا  المالية غير المررفية صخروص مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب على نفس اإللتزاما  المذ ورة وعح

 
 ملتزمة(  رالتوصية السابعة: )درجة اإللتزام: غي

  
من  حل تلزاو المؤس ا  المالية فيما يتعل  صالعحقا   ةعالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواي   .124

ذه المررفية مع المرار  المراسلة الخارجية وج غيرها من العحقا  صجمع معلوما   افية، جالوقو  على طبيعة عمل ه
المؤس ا ، جتقييخ سمعة المؤس ة المراسلة، جنوعية الرقاصة التي تخضع لها، صما في  لا  ضوعها لتحقي  وج تدبير 
تذةيمي في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جتقييخ الضواصط المابقة في المؤس ة المراسلة، جالحرول على 

ة جديدة، جالتعر  على الم ؤجليا  الخااة صكل مؤس ة في مجال مكافحة موافقة اإلدارة العليا قبل تنشا  عحقة مراسل
غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جتوقي  تلا الم ؤجليا ، جتابي  تلا التدابير على العحقا  القايمة جقت ادجر القانودر 

لمؤس ا  المالية تلزاو المؤس ا  ( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  ل10جقد تضمن البذد ال ادس من المادة رقخ )
 من تدابير العذاية الواجبة ود تاب  اإلجرا ا  اإلضافية التالية:  االمالية عذد قيامها صعحقة المراسلة صاإلضافة تلى ما تابق

 
جمع معلوما   افية عن المرار  المراسلة لفهخ طبيعة نشاطها، جهيكل الملكية جاإلدارة  رو

عمال التي تقوو بها جموقعها جمقر المؤس ة ا.و، جاتخا  قرار في لديها جوبرز ا.نشاة جا.
ضو  المعلوما  المتاحة لتحديد سمعة المرر  المراسل ا.الي، جم توى الرقاصة الذي 
يخضع لا، جمدى ججود تحقي  وج دعوى مدنية وج جزايية مع المرر  وج وي من وعضا  
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ا.موال جتمويل اإلرهاب وج ججود تدارتا وج مالكي الحرة الم يارة في موضوع غ ل 
 تجرا  رقابي في هذا الشأدر 

تقييخ ضواصط مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في المرر  المراسل ا.الي جالتأكد  رب
 من فعاليتها ج فايتهار 

جر الحرول على موافقة اإلدارة العليا في المؤس ة المالية عذد تنشا  عحقة تعامل مع 
 ا.جذبيةر  المؤس ا  المالية
مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الخااة صكل مؤس ة مالية فيما   در توقي  م ؤجليا

 يتعل  صعحقا  المراسلة المررفيةر 
هر التأكد من قياو المؤس ة المالية المتلقية للتحويل بتذفيذ تجرا ا  العذاية الواجبة صالذ بة 

رة تلى ح اصا  المؤس ة المالية المراسلة، جالقدرة على لعمحيها الذين لهخ تمكانية الواول المباش
 تقديخ المعلوما  المتعلقة صعمح  هذه العمليا  عذد الضرجرةر 

جر عدو الد ول في عحقة مراسلة مع مرر  اوري وج مرر  يقدو  دما  المراسلة 
 لمرار  اورية وج اإلستمرار في عحقة مررفية قايمة مع مرر  اورير 

ؤس ة المالية بذف ها من ود المؤس ا  المراسلة ا.الية ال ت مح صاستخداو زر تحق  الم
 ح اصاتها من المرار  الروريةر 

حر الحرول على استقرا  مكتوب يوضح موقف المرار  المراسلة من اإللتزاو صالتشريعا  
 جالضواصط الرقابية المحلية الخااة بها في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب،
جمعايير العذاية الواجبة التي تابقها على عمحيها، جمدى توافر سياسا  جإجرا ا  دا لية فعالة 

 لديهار
طر المراجعة الدجرية للعمليا  التي تتخ على ح اصا  المرار  المراسلة للتأكد من تذاسب تلا 

 العمليا  مع الغرض من فتح الح ابر 
 ترشادًا صالمعلوما  المتوفرة عذها جمذها ما يأتي: ير تحديد درجة مخاطر المرار  المراسلة اس

 ( ججود المرر  ا.و المراسل في دجلة  ا  مخاطر مرتفعةر1) 
 ( مدى تقديخ المرار  المراسلة لخدما  مررفية  ااةر 2) 
 ( مدى ججود ح اصا  .احاب المذااب العليا  جي المخاطر لدى المرار  المراسلةر3) 
 لرقابية جاإلشرافية التي تخضع لهار( مدى جودة الذةخ ا4) 
 ( ججود تغييرا  م تمرة غير طبيعية في تدارة المرار  المراسلة وج  اة عملهار 5) 
 
كر جضع سياسا  محددة في شأد تحديث بيانا  المرار  المراسلة جتقييمها صشكل سذوي  

 جالتأكد من عدو اإلستمرار في وي عحقة مع المرار  الروريةر 
 

 الثامنة: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة( التوصية 
 

عالج العراق وججا القرور المتعلقة صإلزاو المؤس ا  المالية صإتخا  التدابير الحزمة لمذع سو  استخداو التاورا     .125
التكذولوجية في مجال غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جإلزاو المؤس ا  المالية بتابي  تدابير محددة ج افية للتردي 

خاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في حال فتح الح اب وج د ولها في عحقا  عمل وج تذفيذ المعامح  التي ال تتخ لم
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( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية تلزاو 8البذد " قانيًا " من المادة )  ججهًا لوجار حيث تضمن
ا  تقوو على تحديد مخاطر المذتجا  جالخدما  المررفية التي تت خ صإمكانية المؤس ا  المالية بوضع سياسا  جإجرا 

استغحلها في غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، صما يشمل المذتجا  وج الخدما  الجديدة وج المبتكرة سوا  تقدمها المؤس ة 
تلا المخاطر مثل: المذتجا  جالخدما   المالية وج تكود طرفًا فيها، جت ترشد المؤس ة المالية صعدد من العوامل في تحديد

التي ال تتيح اإلفراح عن قدر  بير من المعلوما  المتعلقة بهوية م تخدميها، وج تلا التي تت خ صالااصع الدجلي مثل 
الخدما  المررفية المقدمة من  حل شبكة ا.نترنت جالبااقا   ا  القيمة المختزنة، عحقا  العمل التي ال تتخ ججهًا 

 ا، ج دما  الريرفة الخااةر لوج
 

( من 10كذلا عالج العراق ججا القرور المتعل  صالعمح  غير المقيمين، حيث الزو البذد " ام ًا" من المادة ) .126
تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية، جميع المؤس ا  المالية ود تتخذ عددًا من اإلجرا ا  صالذ بة 

لذ بة لألشخاص الابيعيين يجب اإلطحع على تأشيرة الد ول تلى البحد مع التأكد من ونها سارية للعمح ، حيث صا
المفعول جالحرول على اورة طب  ا.ال مذها، جبالذ بة لألشخاص المعذوية وج الترتيبا  القانونية الحرول على 

من ال فارة الموجودة في الدجلة ا.و، الحرول اورة من م تذد تنشا  الشخص المعذوي وج الترتيب القانوني مردقًا عليا 
على اورة م تذد رسمي يفيد ت جيل الشخص المعذوي وج الترتيب القانوني مردقًا عليا من الجهة المخترة صالدجلة ا.و، 

مع الحرول على موافقة الجهة الرقابية التي يخضع لها الشخص المعذوي وج الترتيب القانوني في الدجلة ا.و صالتعامل 
البذا، ج لا في حالة ججود  لا القيد في الذةاو الدا لي للشخص المعذوي وج الترتيب القانونير  ذلا تقوو المؤس ة 
المالية صمراقبة ح اصا  العمح  غير المقيمين سوا   انوا وشخااًا طبيعية وو وشخااًا معذوية وو ترتيبا  قانونية، للتأكد 

وجلا جللتعر  على وية عملية غير عادية وج مشتبا فيها تتخ عليها، جإعداد تقارير من استخدامها في الغرض المذشأ من 
  ااة دجرية عن نشاط تلا الح اصا  تعرض على الم ؤجل عن اإلبحغ في المؤس ة الماليةر  

 

رفية صاإلضافة تلى ما سب ، ولزمت المادة الثانية من الضواصط الرقابية للمرار  جالمؤس ا  المالية غير المر  .127
صخروص مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الرادرة من ق خ االمتثال صالمديرية العامة لمراقبة الريرفة جااليتماد 

المرار  جالمؤس ا  المالية غير المررفية بوضع ال ياسا  جاإلجرا ا  جا.نةمة الدا لية الحزمة لتجذب  2016لعاو 
ورا  التكذولوجية في مجال غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب جعحقا  العمل للتا  المخاطر المتعلقة صاالستغحل ال ي

التي تتخ من  حل شبكا  اإلترال اإللكترجنية وج بوسايل و رى، مثل  دما  البريد جالمعامح  على شبكة ا.نترنت 
قل اإلرشادا  وج ، جاستخداو اآل  الرر  اآللي عبر الهاتف، جنATMج دما  الكمبيوتر جالمعامح  المررفية، 

التابيقا  عبر الفاكس وج جسايل مماقلة جت ديد مدفوعا  جتلقي سحوبا  نقدية  جز  من معاملة تلكترجنية إلحدى نقاط 
البيع صإستخداو صااقا  الدفع الم ب  وج صااقا  تعادة ال حب جبااقا  تخزين القيمة المرتباة صح اب مررفي، جمن 

التحق  من الوقاي  المقدمة، جطلب جقاي  تضافية مكملة للوقاي  المالوبة عن العمح  غير  ومثلة تلا ال ياسا  جالتدابير:
المباشرين، جإنشا  اتراال  م تقلة مع العميل، جاالعتماد على جساطة طر  قالث،  ما وججبت الضواصط على المرر  

 يتخ التعامل معهخ ججهًا لوجا، ججضع التدابير ود يكود لديا تدابير عذاية جاجبة محددة جفعالة تاب  على العمح  الذين ال
الحزمة للتأكد من ود العميل هو الشخص نف ا ج ذلا من ود العذواد الذي تخ الحرول عليا هو عذوانا فعًح، جفي حالة 

في  دماتا تتماو عمليا  الدفع من  حل الشبكة اإللكترجنية التأكد من ود المراقبة على هذه المعامح  هذ  اتها المتبعة 
ا. رى جود لديا مذهجية مرتكزة على المخاطر لتقييخ مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الذاشئة عن مثل هذه 

 الخدما ر 
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 التوصية الحادية عشر: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(  
 

صإيح  عذاية  ااة في  عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواية، حيث تخ تلزاو  افة المؤس ا  المالية  .128
التعامل مع جميع العمليا  المعقدة جالكبيرة غير العادية، جونماط المعامح  غير العادية، جالحاال  التي ال يتوفر لها 
مبرر اقترادي جاضح جمشرجع، جفحص جبحث  لفية تلا المعامح  جالتأكد من الغرض مذها، جت جيلها جإتاحتها 

ضا ر حيث تلزو المؤس ا  المالية صإيح  جميع المعامح  المعقدة، جالكبيرة غير االعتيادية، لل لاا  المخترة عذد االقت
جونماط المعامح  غير العادية التي ال تتوافر لها وغراض وج وهدا  اقترادية مشرجعة ججاضحة، جتقوو صفحص  لفية تلا 

وية جميع ا.طرا  المشار ة فيها، جاالحتفاه بتلا المعامح  جالغرض مذها، جتوقي  جميع المعلوما  المتعلقة بها جبه
( من تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  10(  مس سذوا  على ا.قل جفقًا .حكاو المادة )5ال جح  لمدة )

 للمؤس ا  المالية، جتلزو المؤس ا  المالية صإتاحة هذه المعلوما  للجها  المخترة لدى طلبهار 
 

ال اصعة من تعليما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في مجال التأمين شر ا  التأمين كما وججبت المادة  .129
صإتخا  تجرا ا  عذاية جاجبة جمشددة فيما يتعل  صالعمليا  التأميذية الكبيرة التي ليس لها هد  اقترادي وج قانوني جاضح 

 العمليا  جوغراضها جتدجين نتايج  لا في سجحتهار  ججضع اإلجرا ا  الحزمة للوقو  على  لفية الةرج  المحياة بهذه 
 

صاإلضافة تلى ما سب ، وججبت المادة ال ادسة من ضواصط العذاية الواجبة تجاه العمح  الخااة صا.جراق المالية  .130
  الجها  الخاضعة .حكاو التعليما  بذل عذاية  ااة للتعر  على هوية العميل جنشاطا ج ااة فيما يتعل  صالعمليا

الكبيرة جالعمليا  التي ال يكود لها هد  اقترادي وج قانوني جاضح، ججضع اإلجرا ا  الحزمة للوقو  على  لفية 
 الةرج  المحياة بهذه العمليا  جوغراضها جود تدجد نتايج  لا في سجحتهار  

 
 

 ملتزمة( رالتوصية الثانية عشر:) درجة االلتزام: غي
 

تعلقة بهذه التواية من  حل تدراج التزاما  اريحة على ا.عمال جالمهن غير عالج العراق وججا القرور الم  .131
المالية المحددة صموجب القانود المعدل للقياو صإجرا ا  العذاية الواجبة تجاه عمح  تلا الجها ، حيث عرفت المادة 

شرجا معامح  تتعل  ببيع وج شرا  ا.جلى من القانود ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة: داللين العقارا ، متى صا
عقارا  وج  حهما لرالح العمح ، الراغة جتجار المعادد الذفي ة وج ا.حجار الكريمة، متى شار وا في معامح  نقدية 
تحدد قيمتها ببياد يردره رييس المجلس جيذشر في الجريدة الرسمية، المحامود وج المحاسبود، سوا   انوا يمارسود 

حر وج  انوا شر ا  وج من العاملين في الشر ا  المتخررة، ج لا عذد تعدادهخ وج تذفيذهخ وج قيامهخ  مهذتهخ صشكل
صمعامح  لرالح عمحيهخ فيما يتعل  صأي من ا.نشاة المتعلقة: شرا  وج بيع العقارا ، تدارة وموال العميل وج وجراقا 

 اصا  التوفير وج ح اصا  ا.جراق المالية، تذةيخ الم اهما  المالية وج واولا ا. رى، تدارة الح اصا  المررفية وج ح
في تنشا  وج تشغيل وج تدارة الشر ا ، تنشا  وج تشغيل وج تدارة ا.شخاص المعذوية وج الترتيبا  القانونية، بيع وج شرا  

قيامهخ صمعامح   اإليتمانية جالشر ا  ا. رى، ج لا عذد تعدادهخ وج  الشر ا ، مقدمو  دما  الشر ا  جالرذادي
لرالح العميل على وساس تجاري، جتشمل هذه الخدما : العمل صرفة ج يل مؤسس لألشخاص المعذوية، العميل وج 
الترتيب لشخص آ ر للعمل صرفة مدير مفوض وج شريا في شر ة تضامن وج في موقع مشاصا في شخص معذوي، 

بريد، وج عذواد تداري إلحدى الشر ا  وج .ي شخص  توفير مكتب م جل وج مقر عمل وج عذواد مراسلة وج عذواد
معذوي وج ترتيب قانوني، الترر  وج الترتيب لشخص آ ر ليترر   واي لرذدجق ايتماني وج القياو صعمل مماقل 
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لرالح ترتيب قانوني، الترر  وج الترتيب لشخص آ ر ليترر   م اهخ تسمي، جوي نشاط وج مهذة و رى يردر 
 مجلس الوزرا  بذا  على اقتراح المجلس جيذشر في الجريدة الرسميةر  صإضافتها، قرار من

 
يلزو القانود ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صعدد من التدابير في تجرا ا  العذاية الواجبة، حيث يلزمها  .132

 ، التعر  جالتحق  من صاإلبحغ عن المعامح  المشبوهة، جضع نةاو  ااة بتابي  تجرا ا  العذاية الواجبة تجاه العمح
هوية العميل جالم تفيد الحقيقي صاستخداو جقاي  وج بيانا  وج معلوما  موقوقة جم تقلة عذد بداية التعامل، التعر  على 
هوية وي شخص يترر  لح اب العميل جالتحق  مذها، جالتأكد من و، هذا الشخص لديا اححية الترر  بهذه الرفة، 

العمل، التعر  على هيكل الملكية جال يارة صالذ بة لألشخاص المعذوي جالترتيبا  القانونية، فهخ الغرض جطبيعة عحقة 
المتاصعة الم تمرة في  ل ما يتعل  صعحقة العمل جفحص جإلزاو ا.عمال جالمهن غير المالية صإتخا  تجرا ا   ااة جإيح  

على نحو غير معتاد جالتي ال يكود لها غرض اقترادي  اهتماو  اص عذد التعامل مع المعامح  المعقدة جالكبيرة الحجخ
ظاهر صما يشمل فحص جتدجين  لفية جالغرض من تلا التعامح  جإتاحتها لل لاا  المخترة، ججضع تدابير عذاية 
 ااة للتعامل مع ا.شخاص ال ياسيين المعرضين للمخاطرر جبشكل عاو يمكن القول صأد ا.عمال جالمهن غير المالية 

 تتخا  نفس التدابير المالوبة على المؤس ا  المالية عذد التعامل مع العمح ر  تلزو
 

ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة،  وعد  ال لاا   -في مجال تذةيخ العمليا  اإلشرافية جالرقابية على  .133
ث تضمن مشرجع هذه صالمحاسبين القانونيين صالتذ ي  مع مجلس مهذة مراقبة جتدقي  الح اصا ، حي ضواصط  ااة

الضواصط عددًا من ا.حكاو ا.ساسية المتعلقة صإجرا ا  العذاية الواجبة المتمثلة في التعر  على هوية العميل جوجضاعا 
القانونية جنشاطا جالغاية من عحقة العمل جطبيعتها جالم تفيد الحقيقي، جالمتاصعة الم تمرة لعحقة العمل، جاجبا  

، تجرا ا  التعر  جالتحق  من هوية الم تفيد الحقيقي ت ا  اد شخرًا طبيعيًا، وج تعتباريًا، اتخا  المحاسبين القانونيين
عذاية  ااة تجاه العمليا  الكبيرة جالتي ال يكود لها هد  اقترادي وج قانوني جاضح، العمليا  التي تتخ مع اشخاص 

افحة عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب وج ال تاب  يتواجدجد وج يذتمود تلى دجل ال تتوافر لديها نةخ مذاسبة لمك
الضواصط الدجلية صرورة  افية، التعامل مع واحاب المذااب العليا  جي المخاطر جإجرا ا  التعامل معهخ، جالتزاما  

سذوا   مدق  الح اصا  صإجرا ا  اإلبحغ، جاجب اإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  ججقاي  العمليا  لمدة ال تقل عن  مس
من تاريل انتها  التعامل مع العميل وج ونجاز العملية جتحديث البيانا  جالمعلوما  صرورة دجرية جاتاحتها عذد طلبها من 
قبل مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر جفي هذا الردد، وفاد  ال لاا  العراقية صأنها صإنتةار اعتماد هذه 

جفيما يتعل  بتابي  قرارا  مجلس ا.من في هذا الردد، ة مراقبة جتدقي  الح اصا ر الضواصط جنشرها من قبل مجلس مهذ
وادر مجلس مهذة مراقبة جتدقي  الح اصا   تاصًا رسميًا تلى مزاجلي مهذة مراقبة الح اصا  مرفقًا صا تعاميخ البذا المر زي 

أد ما جرد فيها جالمتعلقة صالتحديثا  الواردة على وجل اإلطحع جاتخا  ما يلزو صش من-ا.موالمكتب مكافحة غ ل -العراقي
 قايمة الجزا ا  الدجليةر 

 
( 33جفيما يتعل  بداللي العقارا ، وادر رييس مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الكتاب رقخ )  .134

دية الخارجية(، ججزارة تلى  ل من رياسة االدعا  العاو، ججزارة الخارجية )دايرة العحقا  اإلقترا 15/2/2017بتاريل 
 العدل ) مجلس شورى الدجلة(، ججزارة التجارة ) دايرة العحقا  اإلقترادية الخارجية(، ججهاز المخابرا  الوطذي العراقي،

( ل ذة 58ججهاز ا.من الوطذي، ججهاز مكافحة اإلرهاب لبياد الروي جالمقترحا  صشأد ما جرد في قانود الداللة رقخ )
لتعليما  المقترحة من المكتب صخروص مكافحة عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب،  ما وادر و جمشرجع ا1987
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المكتب  تاصًا تلى جزارة التجارة صشأد تبدا  الروي جالمححةا  حول قواعد العذاية الواجبة الخااة صمكافحة عمليا  غ ل 
و صشأد مفاتحة جزارة الخارجية 1/3/2017لتجارة بتاريل ا.موال جتمويل اإلرهاب لداللي العقارا ، ججرجد تجاصة جزارة ا

ججزارة العدل ججهاز ا.من الوطذي جاتحاد الغر  التجارية جغرفة تجارة صغداد لحضور اجتماع موسع لمذاقشة  ل ما يتعل  
مارسة مهذة الداللة صموضوع الداللة جالمتاجرة صالعقارا ، جقد انتهى اإلجتماع تلى استمرار غرفة التجارة صإادار تجازا  م

لألشخاص الابيعيين جدايرة ت جيل الشر ا  لألشخاص المعذويين) شر ا  التوسط في بيع جشرا  العقارا  جشر ا  
اإلستثمار العقاري(، جقياو الجها  المذ ورة بتزجيد الجها  المعذية بتفاايل عن العاملين في القااع جتحديثها صشكل 

ا يتعل  بداللي العقارا  جتجار المعادد الثميذة، تخ تحديد الجهة الرقابية الم ؤجلة عن م تمرر وفاد  ال لاا  صأنا فيم
م ا ال جح  جتدقيقها في جزارة التجارة جهي دايرة الرقاصة التجارية، جتهيئة  ادر متخرص على م توى جحدة 

الخبرا  في هذا المجال التذ ي   متخررة لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جإ ضاعهخ لدجرا  تدريبية الكت اب
 مع مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر  

 
جتابيقًا لما سب ، وعد  ال لاا  العراقية ضواصط العذاية الواجبة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الخاص  .135

صإجرا ا  العذاية الواجبة المتمثلة في  بداللين العقارا ، جتضمن مشرجع هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو ا.ساسية المتعلقة
التعر  على هوية العمح  جالم تفيدين الحقيقيين قبل جوقذا  التعامل جعذد اإلشتباه بوجود عملية مرتباة صغ ل ا.موال وج 
تمويل اإلرهاب جعذد الشا في احة البيانا  وج المعلوما ، التعر  على الم تفيد الحقيقي جاتخا  تجرا ا  مذاسبة 
للتحق  من هويتا، التعر  على الغاية من عحقة العمل جطبيعتها، التعر  على مرادر وموال العميل، جاجبا  داللين 
العقارا  الممثلة في عدو التعامل وج الد ول في عحقا  مالية مع اشخاص مجهولي الهوية وج صأسما  اورية وج جهمية، 

الدجلية جالمحلية، تحديث بيانا  التعر  على هوية العميل  ل  مس  التأكد من ود العميل غير مدرج ضمن قوايخ الحةر
سذوا ، مراقبة عحقة العمل صشكل م تمر جاإلبحغ عن العمليا  التي يشتبا صأنها مرتباة صغ ل وموال وج تمويل ترهاب، 

يًا وج معذويُا صالتفريل، كما تضمن المشرجع تجرا ا  التعر  جالتحق  من هوية الم تفيد الحقيقي سوا  وكاد شخرًا طبيع
اإللتزاو صاالحتفاه صال جح  جالم تذدا  المتعلقة صالعمليا  لمدة ال تقل عن  مس سذوا  من تاريل انتها  التعامل مع 
العميل وج تنجاز العملية جتحديث البيانا  صرفة دجرية جإتاحة جميع ال جح  جالم تذدا  المتعلقة صالعمح  جالعمليا  

ن قبل المكتب، اإللتزاو صإعداد برامج التدريب الحزمة المتعلقة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب لداللين عذد طلبها م
 العقارا  صالتعاجد مع المكتبر 

 
جفيما يتعل  صالراغة جتجار المعادد الذفي ة وج ا.حجار الكريمة، وعد  ال لاا  ضواصط  ااة بهذا القااع  .136

ى التأكد من التزاو الراغة جتجار المعادد الذفي ة وج ا.حجار الكريمة العراقيين المر ص لهخ حيث تهد  هذه الضواصط تل
صالعمل في جمهورية العراق صأحكاو القانود من وجل مذع جاكتشا  جمكافحة ونشاة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جإبحغ 

ة وج ا.حجار الكريمة من تلا الجرايخ، جت ري هذه المكتب عن تلا الحاال  جحماية مهذة الراغة جتجار المعادد الذفي 
الضواصط على  افة الراغة جتجار المعادد الذفي ة وج ا.حجار الكريمة المر رين جالخاضعين لرقاصة الجهاز المر زي 

العراقية جفرجع المكاتب ا.جذبية غير  1976( ل ذة 83للتقييس جال يارة الذوعية استذادًا تلى قانود جسخ المروغا  رقخ )
ج لا متى شار وا في معامح  نقدية تزيد على عشرة آال  دجالر وج ما يعادلها صالعمح  ا. رى سوا   انت عملية 
جاحدة وجج عمليا  متعددة تبدج مرتباة ، جتضمن مشرجع هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو ا.ساسية المتعلقة صإجرا ا  

ى هوية العمح  جالم تفيدين الحقيقيين ت ا زاد  قيمة العملية الواحدة وج العمليا  العذاية الواجبة المتمثلة في التعر  عل
المتعددة على عشرة آال  دجالر وج ما يعادلها صالعمح  ا. رى جعذد اإلشتباه بوجود عملية مرتباة صغ ل ا.موال وج 
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المعلوما  التي تخ الحرول عليها من تمويل اإلرهاب صغض الذةر عن قيمة العملية وج عذد الشا في احة بيانا  وج 
العميل، جفي حالة تعذر اإللتزاو بتدابير العذاية الواجبة تجاه العميل، يجب عدو بد  عحقة العمل وج تذفيذ وي عمليا  
جيتعين تنها  عحقة العمل ت ا  انت قايمة جإبحغ المكتب صشأد العميل، التعر  على الم تفيد الحقيقي جاتخا  تجرا ا  

ذاسبة للتحق  من هويتا من  حل جقاي  جبيانا  رسمية، التعر  على هوية الشخص الابيعي صالكامل جفي حالة م
التعامل مع شخص يذوب عن العميل التحق  من ود هذا الشخص مررح لا صالقياو بذلا، التعر  على هوية العميل ت ا 

غير هادفة للربح جالتحق  من  حل التحق  من شكلا القانوني كاد شخرًا معذويًا وج ترتيبًا قانونيًا وج جمعية وج مذةمة 
جعذواد مقره جنوع الذشاط الذي يمارسا جتاريل جرقخ ت جيلا لدى الجها  المخترة، تدارة مخاطر غ ل ا.موال جتمويل 

ر  تاصة اإلرهاب من  حل تقييخ مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  ا  الرلة صأنشاتها جتوقي  جتقييخ المخاط
للمكتب جف  نمو ج اإلبحغ الخاص صا.عمال جالمهن غير المالية المحددة   جتحديثها ، اإلبحغ عن العمليا  المشتبا فيها

، اإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  جالوقاي  المختلفة  بتابي  مرفقًا صا البيانا  جالم تذدا  المتعلقة بتلا العمليا   افة
ة تجاه العمح  جالم تفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن  مس سذوا  من تاريل انتها  عحقة العمل تجرا ا  العذاية الواجب

وج التعامل مع العميل ويهما وطول جإتاحة جميع ال جح  جالم تذدا  المتعلقة صالعمح  جالعمليا  عذد طلبها من قبل 
واصط لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب المكتب وج وي جهة مخترة و رى، جضع جتذفيذ سياسا  جإجرا ا  جض

معتمدة من اإلدارة العليا جمتذاسبة مع نتايج تقييخ المخاطر، تعيين م ؤجل اإلبحغ عن العمليا ، التعاجد مع المكتب 
 صإعداد برامج التدريب الم تمرة لكافة العاملين في القااعر 

 
ى نقاصة المحامين العراقيين صخروص اإليعاز لإلسراع صإعداد جفيما يتعل  صقااع المحامين، وادر المكتب  تاصًا تل .137

التعليما  الخااة صإجرا ا  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب،  ما يوجد تذ ي  م تمر بين مكتب مكافحة غ ل 
 لما سب ، ا.موال جتمويل اإلرهاب جنقاصة المحامين صشأد تابي  قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر جتابيقاً 

وعد  ال لاا  العراقية مشرجع ضواصط العذاية الواجبة لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الخااة صالمحامين 
صالتعاجد مع نقاصة المحامين العراقيين، حيث تهد  هذه الضواصط تلى التأكد من التزاو المحامين العراقيين جمكاتب جشر ا  

ر ص لها صالعمل في جمهورية العراق صأحكاو القانود من وجل مذع جاكتشا  جمكافحة المحاماة الوطذية جالعالمية الم
ونشاة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جاإلبحغ عذها تلى مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جحماية مهذة 

في جدجل المحامين لدى نقاصة  المحاماة من تلا الجرايخ جت ري هذه الضواصط على جميع المحامين العراقيين الم جلين
المحامين العراقيين جمكاتب جشر ا  المحاماة الوطذية جالعالمية المر ص لها صالعمل في جمهورية العراق، ج تضمن 
مشرجع هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو ا.ساسية المتعلقة صإجرا ا  العذاية الواجبة المتمثلة في التعر  على هوية الو يل 

انونية جنشاطا جالغاية من عحقة العمل جطبيعتها، التعر  على الم تفيد الحقيقي جاتخا  تجرا   مذاسبة جوجضاعا الق
للتحق  من هويتا، التعر  على مرادر وموال المو ل، المتاصعة الم تمرة جالمتواالة للعمليا ، جاجبا  المحامي المتمثلة 

مجهولي الهوية وج صأسما  اورية وج جهمية، التأكد من ود  في عدو التعامل وج الد ول في عحقا  مالية مع اشخاص
المو ل غير مدرج ضمن قوايخ الحةر الدجلية وج المحلية التي تردرها لجذة تجميد وموال اإلرهابيين التي تذشر على 

الواجبة الموقع الرسمي للمكتب جالجها  ا. رى  ا  العحقة قبل الد ول في عحقة العمل، اتخا  تجرا ا  العذاية 
صأنف هخ جعدو اإلعتماد على وطرا  قالثة في استيفا  اإلجرا ا ، تحديث بيانا  التعر  على هوية المو ل  ل  مس 
سذوا  وج عذد ظهور وسباب تدعو تلى  لا، مراقبة عحقتهخ مع مو ليهخ صشكل م تمر من وجل معرفة نمط تعامحتهخ 

العميل جاإلبحغ عن العمليا  التي يشتبا صأنها مرتباة صغ ل ا.موال وج جاكتشا  وي معامح  ال تتواف  مع طبيعة نشاط 
تمويل اإلرهاب، تجرا ا  التعر  جالتحق  من هوية الم تفيد الحقيقي سوا  وكاد شخرًا طبيعيًا وج شخرًا معذويًا، اتخا  
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ني جاضح جالتعر  على الةرج  عذاية  ااة فيما يتعل  صالعمليا  الكبيرة جالتي ال يكود لها هد  اقترادي وج قانو 
المحياة بها جالغرض مذها جتدجين الذتايج في سجحتها، حالة تأسيس شر ا  دجد وهدا  جاضحة، مراجعة عقود البيع 
جالشرا  الكبيرة  جاإليرادا  وج المررجفا  الضخمة التي ال تتذاسب مع نشاط المو ل، في حالة اإلشتباه صحدجث عملية 

ترهاب، العمليا  التي ال تتخ ججهًا لوجا وج التي تتخ من  حل الوسايل اإللكترجنية، العمح  غير  غ ل وموال وج تمويل
المقيمين جالتعامل مع واحاب المذااب العليا  جي المخاطر، اإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  جالوقاي  المتعلقة 

لتعامل مع العميل وج انجاز العملية جتحديث البيانا  صالعمليا  التي تتخ لمدة ال تقل عن  مس سذوا  من تاريل انتها  ا
جالمعلوما  جالم تذدا  الخااة صالمو لين جالم تفيدين الحقيقيين صرورة دجرية جإتاحة ال جح  جالم تذدا  عذد طلبها 

حة غ ل ا.موال من قبل المكتب، جإلتزاو نقاصة المحامين صإعداد برامج التدريب الحزمة للمحامين صالتعاجد مع مكتب مكاف
جتمويل اإلرهاب تتضمن تعريف المحامين بذروص قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جالتعليما  جالضواصط 
الرادرة صمقتضاه، ترشادا  التعر  على ا.نماط المشتبا بها جإجرا ا  اإلبحغ عن العمليا  التي يشتبا صأنها مرتباة 

  صغ ل ا.موال وج تمويل اإلرهابر
 

 التوصية الرابعة عشر: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا (. 
 

عالج العراق وججا القرور المتعلقة صإلزاو المؤس ا  المالية عذد تبحغ مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل   .138
مكتب، وج اإلرهاب عذد اإلشتباه وج توفر داليل  افية لحشتباه صحةر اإلفراح لتلا الجها  عن البحغا  التي قدمت لل

وية معلوما   ا  الة، وج فيما يتعل  صالتحقي  في غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب، جتلتزو المؤس ا  المالية جا.عمال 
جالمهن غير المالية المحددة بتقديخ المعلوما  جالم تذدا  تلى الجها  المخترة  ًح فيما يخرها عذد الالبر جيوفر 

ية جا.عمال جالمهن غير المالية جمدرا  جموظفي تلا الجها  من الم ؤجلية الجزايية وج القانود الحماية للمؤس ا  المال
 المدنية وج التأديبية وج اإلدارية، النتهاك وي حةر على اإل اار صالمعلوما  يكود مفرجضًا صموجب عقد وج وي قانودر

 
ب صإلقا  محاضرا  في جرشة عمل ( من المكت2صاإلضافة تلى ما سب ، وفاد  ال لاا  صمشار ة موظفين عدد ) .139

و،  ما تخ تعداد  اة تدريبية 26/10/2017-22وياو  حل الفترة  5في هيأة الذزاهة صعذواد " الف اد جغ ل ا.موال" لمدة 
صالتذ ي  مع مر ز الدراسا  المررفية في البذا المر زي العراقي،  ذلا وادر مكتب مكافحة غ ل  2018 ااة للعاو 
ل اإلرهاب  تب رسمية تلى  ًح من جزارة الدا لية، مديرية مكافحة الجريمة المذةمة جدايرة المذةما  غير ا.موال جتموي

الحكومية في ا.مانة العامة لمجلس الوزرا  جدايرة شؤجد مجلس الوزرا  جاللجاد إلعداد دجرا  تدريبية من قبل موظفي 
على نشر الوعي صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب مع المكتب للموظفين المعذيين من  جي اإل تراص لتدريبهخ 

 التأكيد على حماية المعلوما  جالحفاه على سريتهار 
 

 التوصية الخامسة عشر: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا (. 
 

صشأد مكافحة غ ل  2015( ل ذة 39عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواية، حيث ولزو القانود رقخ ) .140
( مذا المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صإعداد جتذفيذ برامج 12ا.موال جتمويل اإلرهاب في المادة )

لمذع غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تتضمن تجرا  تقييخ لمخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب المعرضة لها صما يتضمن 
  تجرا ا  فعالة للحد مذها جتوفير التقييخ للجها  الرقابية، تعداد ججضع سياسا  تحديد جتقويخ جفهخ هذه المخاطر جاتخا

جإجرا ا  جضواصط دا لية تلي  بتابي  اإللتزاما  المفرجضة في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صما يؤدي 
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معايير نزاهة محيمة عذد ا تيار  تلى الحد من المخاطر، صما في  لا ترتيبا  مذاسبة إلدارة اإللتزاو، جضع جتابي 
الموظفين، جتذفيذ برامج تدريبية م تمرة للم ؤجلين جالموظفين العاملين لضماد تلمامهخ صمتالبا  مكافحة غ ل ا.موال 
جتمويل اإلرهاب، جإنشا  مهاو تدقي  دا لي م تقل للتحق  من اإللتزاو صال ياسا  جاإلجرا ا  جالذةخ جالضواصط الدا لية 

 د فعاليتها جتوافقها مع وحكاو القانودر جضما
 

جتتوسع تعليما  قواعد العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية في بياد هذا اإللزاو على المؤس ا  المالية،  .141
حيث تلزو المؤس ة المالية بوضع وسس جإجرا ا  جضواصط دا لية لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جإعحو موظفيها 
بذلا، صما يشمل تحديد هوية العمح  جالتحق  مذها جمراقبة عملياتهخ صرورة م تمرة، جم ا ال جح ، جمراقبة العمليا  
غير المعتادة، جالكشف عن المعامح  المشبوهة جاإلبحغ عذها، ججضع برنامج م تمر لتدريب العاملين لديها،  ما ولزمت 

بحغ يكود مختص صإ اار مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب فورًا التعليما  المذ ورة بتعيين م ؤجل عن اإل
عن وي معاملة وج محاجلة إلجرا  معاملة متى ما اشتبهت وج توفر  لديا وسباب معقولة لحشتباه في ونها ترتبط صعايدا  

س ة المالية صارتباط وي عملية جريمة وج تتعل  صغ ل ا.موال وج بتمويل اإلرهاب، ج ذلا في حالة شا العاملين في المؤ 
صعايدا  الجريمة وج محاجلة إلجرايها وج صغ ل ا.موال وج بتمويل اإلرهاب فعليا تبحغ الم ؤجل عن اإلبحغ بذلا مع 
ترفاق جميع البيانا  جاور الم تذدا  المتعلقة بتلا العملية وج محاجلة تجرايها، جفي حالة ت ا ما ججد الم ؤجل عن 

جت هيل اطحعا على ال جح  جالمعلوما   ا    اه في عملية وج نشاط ما فيقدو تقرير للمكتب صالبيانااإلبحغ اشتب
 الرلة التي تحتفظ بها المؤس ةر 

 
كذلا وادر البذا المر زي العراقي تعميمًا تلى المرار  المجازة  افة جالمؤس ا  المالية غير المررفية صشأد  .142

ة عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب من ضمذها ضواصط تعيين  ل من مراقب الضواصط الرقابية الخااة صمكافح
اإلمتثال جم ؤجل اإلبحغ في المرار  مع تحديد اححياتا جمهاما، جتخ نشرها على الموقع اإللكترجني الخااة صالبذا 

  جشر ا  التحويل المالي المر زي العراقي للعمل صموجبها،  ما تخ تادار  تاب دايرة مراقبة الريرفة تلى المرار 
المجازة يتضمن موضوع ) تغيير مراقبي اإلمتثال جم ؤجلي جحدا  مكافحة غ ل ا.موال( جالتأكيد على ضرجرة و ذ 

 موافقة البذا المر زي العراقي على التغييرر 
 

جاإلجرا ا   صاإلضافة تلى ما سب ، وفاد  ال لاا  صمباشرة المؤس ا  المالية صإعداد جإادار دليل ال ياسا  .143
الخااة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جاإلمتثال جتخ ترسال المرار  جالشر ا  ن ل من الدليل تلى المكتب 

 إلبدا  الروي جالمححةا  في هذا الخروصر
 

 التوصية السادسة عشرة :) درجة االلتزام: غير ملتزمة(
 

هن غير المالية المحددة صإبحغ مكتب مكافحة غ ل ا.موال يتضمن القانود صعد تعديلا تلزاو جميع ا.عمال جالم .144
جتمويل اإلرهاب فورًا صأي عملية يشتبا في ونها تتضمن غ ل وموال وج تمويل ترهاب سوا  تمت هذه العملية وو لخ تتخ جف  

ها داللين العقارا ، ( من القانود المعدل، صما في12نمو ج اإلبحغ المعد من قبل المكتب ح ب البذد  ام ًا من المادة )
الراغة جتجار المعادد الذفي ة وج ا.حجار الكريمة، المحامود وج المحاسبود، مقدمو  دما  الشر ا  جالرذادي  
اإليتمانية جالشر ا  ا. رى، ج لا عذد تعدادهخ وج قيامهخ صمعامح  لرالح العميل على وساس تجاري، وج وي نشاط وج 

 ر من مجلس الوزرا  بذا  على اقتراح مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر مهذة و رى يردر صإادارها قرا
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جمن ناحية و رى، وعد  الجها  اإلشرافية المخترة تعليما   ااة تلى داللي العقارا  جالمحاسبين القانونيين  .145
من اإلبحغ عن المعامح  جالمحامين صخروص اإللتزاما  المتعلقة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، صما يتض

المشبوهة، تتخا  تجرا ا  العذاية الواجبة صما يشمل التحق  من هوية العمح ، التحق  من هوية الم تفيد الحقيقي، تحديد 
ا.شخاص الابيعيين الذين يمتلكود الشخص اإلعتباري وج لهخ سيارة فعالة عليا، ججضع ونةمة جإجرا ا  دا لية لتابي  

 ة الواجبة، جحماية المعلوما ر تدابير العذاي
 

 

كما تلزو جميع ا.عمال جالمهن غير المالية بوضع برامج م تمرة لتدريب الموظفين جتأهيلهخ في مجال مكافحة  .146
غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، على ود يشمل هذا التدريب التعريف صالقوانين جالتعليما  جاإلتفاقيا  الدجلية  ا  الرلة 

 موال جتمويل اإلرهابرصمكافحة غ ل ا.
 

 

 التوصية السابعة عشرة :) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا ( 
  

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، من  حل مذح الجها  الرقابية سلاة فرض تدابير ججزا ا   .147
( من 45ذا القانودر  ما حدد  المادة )تدارية على المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية لعدو التزامها صأحكاو ه

القانود المعدل على سل لة من التدابير جالجزا ا  التي ت تايع الجها  الرقابية ود تفرض جاحدًا مذها وج وكثر على 
المؤس ا  التي تخالف وحكاو القانود وج ا.نةمة وج التعليما  وج البيانا  وج الضواصط وج ا.جامر  ا  الرلة متمثلة في 

 آلتي:ا
 

 تادار ومر صإيقا  الذشاط المؤدي تلى المخالفةر .أ

 سحب تر يص العمل جفقًا للقانودر  .ب

جر اإلنذار جيكود صإشعار الجهة المخالفة بوجوب تزالة المخالفة  حل مدة مذاسبة يحددها 
 لذلار

 در مذع ا.شخاص من العمل في القااع  ي الرلة لفترة تحددها الجهة الرقابيةر
 حية الرؤسا  وج طلب استبدالهخرهر تقييد اح

( مايتين ج م ين ولف ديذار جال يزيد على 250000جر استيفا  مبلغ مالي ال يقل عن )
 (  م ة محيين ديذار عن  ل مخالفةر 5000000)

 
( من القانود ال اب  على م ؤجلية الشخص المعذوي عن الجرايخ المذروص عليها في 46كما نرت المادة ) .148

 ي يرتكبها ممثلوه وج مديرجه وج ج حؤه لح اصا جباسما جيعاقب صالغرامة جالمرادرة المقررة للجريمة جفقًا للقانودر القانود جالت
 

جفيما يتعل  صالعقوبا  المفرجضة، وفاد  ال لاا  صإتخا  الجها  الرقابية جاإلشرافية في البذا المر زي العراقي   .149
المؤس ا  المالية الخاضعة لرقاصة البذا المر زي العراقي لمخالفتها .حكاو  العديد من العقوبا  اإلدارية الجزايية صح 

 2017و، حيث بلغت عدد العقوبا  اإلدارية للعاو 2015( ل ذة 39قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )
لية المررفية جغير المررفية ( عقوبة من قبل دايرة مراقبة الريرفة في البذا المر زي العراقي صح  المؤس ا  الما20)

جالتي تخ اكتشا  مخالفتها من  حل جوال  التفتيش الميداني، جبالذ بة للشر ا  التي تخ سحب ر رها فقد بلغ عددها 
 ( شر ة لمخالفتها وحكاو قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر 31)
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 التوصية الثامنة عشر: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا (. 
 

عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواية من  حل عدو ال ماح صالتر يص لبذا اوري وج ال ماح لا  .150
صمزاجلة وعمالا دا ل جمهورية العراق، صاإلضافة تلى مذع المؤس ا  المالية من الد ول وج اإلستمرار في عحقا  مررفية 

مالية مراسلة في بلد وجذبي ت مح صاستخداو ح اصاتها من قبل مراسلة وج عحقا  عمل مع المرار  الرورية وج مؤس ة 
مرار  اوريةر  ما يعاقب القانود  ل من يذشئ وج يحاجل تنشا  مرر  اوري، وج يد ل في عحقة عمل مع 

 مرر  اوري صعقوبا  جزايية سواً   اد شخرًا طبيعيًا وج اعتباريًار 
 

 يا (. التوصية العشرون: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئ
 

 21ج 17ج 15-13ج 11-8ج 6ج 5لخ يتضمن التقرير المقدو من ال لاا  العراقية تابي  العراق التوايا    .151
صخح  ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة( التي تعتبر معرضة الستغحلها )على المؤس ا  جالمهن غير المالية 

: تجار سلع الرفاعية جال لع مرتفعة القيمة، جمحال الرهود .غراض غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهابر على سبيل المثال
جبيو  القمار جالمزادا  ج دما  االستشارا  االستثمارية، حيث وفاد  ال لاا  صأنها ستقوو بتزجيد ال كرتارية صالمشاريع 

 في جقت الح ر 
 

جآمذة للقياو صالعمليا  المالية جفيما يتعل  صالتدابير التي اتخذها العراق لتشجيع جضع جاستخداو وساليب حديثة  .152
صشأد  دما  الدفع اإللكترجني لألموال  2014( ل ذة 3تكود وقل تعرضًا لغ ل ا.موال، وادر العراق الذةاو رقخ )

، /23/6بتاريل  4326بتوقيع ا.مين العاو لمجلس الوزرا  جنشره في الجريدة الرسمية ) جريدة الوقايع العراقية( في العدد 
او عددًا من ا.حكاو ا.ساسية المتعلقة بتوضيح مضمود نشاطا   دما  الدفع اإللكترجني، تر يص مزاجلة تضمن الذة

 دما  الدفع اإللكترجني، شرجط مزجد  دمة الدفع، وحكاو متعلقة بو ح  مزجدي  دما  الحواال  ا.جذبية، اإلشرا  
ترجني، وحكاو متعلقة بو ح  مزجدي  دما  الدفع جالرقاصة، تم اك ال جح ، التزاما  مزجد  دما  الدفع اإللك

 اإللكترجني، تذفيذ عمليا  الدفع، عقد  دمة الدفع اإللكترجني، حقوق الزبود، الت وية جغيرها من ا.حكاو ا. رىر
 

صاإلضافة تلى ما سب ، قاو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإعداد م ودة دليل ترشادي لخدما   .153
لكترجني جتخ عرضا على اذدجق الذقد الدجلي جهو قيد اإلنجاز،  ما تخ توطين رجاتب موظفي جمتقاعدي الدفع اإل

 الدجلة صاعتبارهخ الشريحة الم تهدفة في التعاجد الذقدي جشمولهخ صإجرا  الدفع اإللكترجنير 
 

 التوصية الحادية والعشرون :) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا (
   

( من التعليما  صشأد 10ا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث نص البذد راصعًا من المادة )عالج العراق جج  .154
قواعد العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية على ونا صالذ بة للعمليا  التي تتخ مع وشخاص يتواجدجد في دجل ال 

اتخا  ما يلزو لفحص  لفية العمليا  التي ال يكود لها تاب  توايا  مجموعة العمل المالي وج تابقها صرورة غير  افية 
غرض اقترادي مشرجع ججاضح جالتحق  من الغرض مذها جتثبيت ما يتخ التوال تليا من نتايج صرورة  تابية صما يؤمن 
للبذا جمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جمراجعي ح اصا  المؤس ة المالية اإلطحع عليها، جفي حالة 

ستمرار الدجل صعدو تابي  توايا  مجموعة العمل المالي وج عدو تابيقها صالكفا ة المالوبة، جفقًا للمعلوما  التي تتوافر ا
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المذاسبة   لديها، فيتعين على المؤس ة اتخا  عدد من اإلجرا ا  جفقًا لدرجة المخاطر جوهميتها الذ بية جاتخا  اإلجرا ا
هذه الدجلة وج يتواجدجد فيها، جمن هذه اإلجرا ا : اإلستمرار في تابي  تجرا ا  في ح  ا.شخاص الذين يذتمود تلى 

العذاية الواجبة المشددة صح  هؤال  العمح ، المراقبة الدقيقة للعمليا  المرتباة بهؤال  ا.شخاص جالتعر  على الغرض 
ا.موال جتمويل اإلرهاب، تنها  عحقا   مذها، ترسال بياد صالعمليا  المرتباة بهؤال  العمح  تلى مكتب مكافحة غ ل

العمل مع هؤال  العمح  وج الحد من التعامح  المالية معهخ عذدما ال تتمكن المؤس ة المالية من تابي  تدابير العذاية 
ة لها في الواجبة الفعالة،  ما وججبت التعليما  المذ ورة على المؤس ة المالية تيح  عذاية  ااة لفرجعها جالشر ا  التاصع

 الدجل التي ال تذفذ توايا  مجموعة العمل المالي وج تذفذها صرورة غير  افيةر 
 

صاإلضافة تلى ما سب ، ولزمت المادة الثانية من الضواصط الرقابية للمرار  جالمؤس ا  المالية غير المررفية  .155
راقبة الريرفة جاإليتماد المرار  صخروص مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب التي وادرتها المديرية العامة لم

اتخا  اإلجرا ا  المذاسبة لبذل عذاية  ااة للعمليا  التي تتخ مع ا.شخاص الذين يذتمود تلى دجل ال تاب  توايا  
مجموعة العمل المالي وج ال تابقها صالشكل المالوب صما في  لا ا.شخاص اإلعتباريين جالمؤس ا  المالية ا. رى 

مشددة حيالها، جمن ومثلة تلا اإلجرا ا : المراقبة الدقيقة للعمليا  الخااة بهؤال  العمح ، جالتعر  على  جإتخا  تجرا ا 
الغرض مذها، جإ اار مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في حالة عدو توافر غرض اقترادي جاضح وج توافر 

مالية مع الدجل المشار تليها وج ا.شخاص الذين يذتمود تلى وية شكوك صشأنها جالحد من عحقا  العمل وج المعامح  ال
 وج يتواجدجد في تلا الدجلر 

 
تال ونا من ناحية و رى، يتبقى على ال لاا  توفير اإلرشادا  الحزمة للمؤس ا  حول  يفية تحديد الدجل التي  .156

 اد هذاك آلية لتابي  التدابير المضادةر ال تاب  توايا  مجموعة العمل المالي وج ال تابقها بدرجة  افية، جعما ت ا  
 

 التوصية الثانية والعشرون: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(
 

( من قانود مكافحة غ ل ا.موال 13عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث تضمذت المادة )  .157
تباة على المؤس ا  المالية صموجب وحكاو الذص على سرياد اإللتزاما  المر  2015( ل ذة  39جتمويل اإلرهاب رقخ )

القانود جا.نةمة جالتعليما   الرادرة على فرجع المؤس ا  التي تعمل جمهورية العراق جالشر ا  التاصعة لها جالتي تملا 
لية حرة ا.غلبية فيها، ت ا لخ تتعارض تلا ا.حكاو مع التشريعا  المعمول بها في الدجل المعذية، تاب  المؤس ا  الما

هذه اإللتزاما  على م توى المجموعة المالية جمن ضمذها سياسية جإجرا ا  تبادل المعلوما  ضمن المجموعة المالية، 
جإلزاو المؤس ا  المالية التي يكود لديها فرجع وج شر ا  تاصعة لها فيها حرة وغلبية في الدجل التي تمذع قوانيذها تابي  

 إشعار الجهة الرقابية بذلاروحكاو قانود مكافحة غ ل ا.موال ص
 

(: تابي  16جقد تضمذت تعليما  قواعد العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية في الفقرة )قامذًا/المادة .158
برامج مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب على م توى المجموعة المالية ججميع الفرجع جالشر ا  التاصعة لها التي 

ها جتتضمن التدابير: ال ياسا  جاإلجرا ا  الخااة بتبادل المعلوما  المالوبة .غراض تدابير العذاية تمتلا وغلبية وسهم
الواجبة جإدارة مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، اإللتزاو صإجرا ا  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جتدقيقها 

ميل جالح اصا  جالعمليا  من الفرجع جالشر ا  التاصعة عذد على م توى المجموعة المالية مع المعلوما  الخااة صالع
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الضرجرة .غراض غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جاإللتزاو صالتدابير الوقايية المحيمة حول ال رية جاستخداو المعلوما  
 المتبادلةر 
 

 ملتزمة(   رالتوصية الرابعة والعشرون:) درجة االلتزام: غي
 

لعراق صإ ضاع ا.عمال جالمهن غير المالية لقانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل سب  الحديث عن قياو ا  .159
( ل ذة 39( من المادة ا.جلى من قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )17اإلرهاب، حيث حدد البذد )

ذا المر زي العراقي، هيئة الرقابية المخترة، جتضمذت تلا الجها  جزارة التجارة، جزارة الرذاعة، الب  الجها 2015
ا.جراق المالية، ديواد التأمين جوية جهة و رى يردر قرار صإ ترااها  جهة رقابية صقرار من مجلس الوزرا  بذا  على 

 اقتراح المجلسر 
 

( من القانود ال اب  بياد التزاما  جا ترااا  جها  الرقاصة المتمثلة في توليها وعمال 26كما تضمذت المادة )  .160
ذةيخ جالرقاصة جاإلشرا  فيما يتعل  صالتزاو المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية للشرجط المذروص عليها في الت

 القانود جاللوايح جالقرارا  الوزارية جالتعليما   ا  الرلة، جتكود لها اححيا  ججاجبا ، جمن ضمذها: 
 

زاو المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة تاوير تجرا ا  التفتيش ججسايل جمعايير متاصعة الت •
 صالتزاما  مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جفقًا للقانودر 

استخداو سلااتها المقررة لها قانونًا في حاال  ا حل المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة  •
 في تذفيذ التزاماتهار 

ل المعلوما  مع الجها  المخترة بتابي  وحكاو القانود جمع الجها  ا.جذبية الذةيرة المعذية التعاجد جتباد •
 صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر 

التأكد من تذفيذ فرجع المؤس ا  المالية  ارج جمهورية العراق جشر اتها التاصعة التي تمتلا حرة ا.غلبية فيها  •
لقانود جا.نةمة جالتعليما  جالبيانا  جالضواصط جا.جامر الرادرة صموجبا، لإلجرا ا  المذروص عليها في ا

 صالقدر الذي ت مح لا تشريعا  الدجل التي تعمل فيها هذه الفرجع وج الشر ا ر 
التحق  من التزاو المؤس ا  المالية جواحاب ا.عمال جالمهن غير المالية التي تخضع إلشرافها وج رقابتها  •

 مقررة، جلها ود ت تخدو سلااتها الرقابية في سبيل  لار صاإللتزاما  ال
تبحغ المكتب فورًا عن وية معلوما  حول عمليا  يشتبا في التها صغ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب وج جرايخ  •

 واليةر 
شرافية وج جضع معايير الكفا ة جالمحيمة جالخبرة جالذزاهة .عضا  مجلس اإلدارة جوعضا  اإلدارة التذفيذية وج اإل •

 مدرايها في المؤس ا  الماليةر 
تحديد الةرج  التي يجوز فيها للمؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة تأجيل التحق  من هوية  •

 العميل وج الم تفيد الحقيقي تلى ما صعد تنشا  عحقة العملر 
باشرة في تنشا  وج تدارة وج تشغيل مؤس ة مالية وج جضع الشرجط الحزمة المتحك وج تدارة وج المشار ة صرورة م •

 المهن غير المالية المحددةر 
تادار ترشادا  لم اعدة المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة لتذفيذ اإللتزاما  المذروص  •

 عليها في القانودر 
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اع العقارا  جالمحاسبين القانونيين جالمحامين صاإلضافة تلى ما سب ، وعد  الجها  اإلشرافية على  ًح من قا  .161
مشرجع تعليما  تلى جميع الو ح  العقاريين جالمحاسبين القانونيين جالمحامين صخروص اإللتزاما  المتعلقة صمكافحة 

لمتمثلة ا.حكاو ا.ساسية المتعلقة صإجرا ا  العذاية الواجبة اغ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، حيث تضمذت تلا اإللتزاما  
في التعر  على هوية العميل جوجضاعا القانونية جنشاطا جالغاية من عحقة العمل جطبيعتها جالم تفيد الحقيقي، جالمتاصعة 
الم تمرة لعحقة العمل، تجرا ا  التعر  جالتحق  من هوية الم تفيد الحقيقي ت ا  اد شخرًا طبيعيًا، وج تعتباريًا، اتخا  

ا  الكبيرة جالتي ال يكود لها هد  اقترادي وج قانوني جاضح، العمليا  التي تتخ مع وشخاص عذاية  ااة تجاه العملي
يتواجدجد وج يذتمود تلى دجل ال تتوافر لديها نةخ مذاسبة لمكافحة عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب وج ال تاب  

المخاطر جإجرا ا  التعامل معهخ، جالتزاما  الضواصط الدجلية صرورة  افية، التعامل مع واحاب المذااب العليا  جي 
اإلبحغ عن المعامح  المشبوهة، جاجب اإلحتفاه صال جح  جالم تذدا  ججقاي  العمليا  لمدة ال تقل عن  مس سذوا  

من من تاريل انتها  التعامل مع العميل وج ونجاز العملية جتحديث البيانا  جالمعلوما  صرورة دجرية جاتاحتها عذد طلبها 
 جغيرها من اإللتزاما  ا. رىر   قبل مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب

 
 التوصية الخامسة والعشرون:) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا (

 

عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه التواية، حيث قاو مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب بتوفير   .162
اإلبحغ عن العمليا  المشتبا بها، جتعميمها على  افة القااعا ، صما يتضمن نما ج اإلبحغ،  ما مبادئ ترشادية حول 

وفاد  ال لاا  صقياو المكتب بتوفير التغذية العك ية للمؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صخروص 
البحغا ر جتابيقًا لما سب ، قاو مكتب مكافحة غ ل الحاال  التي تخ اإلبحغ عذها جإعحمها صما ي فر عذا تحليل 

ا.موال جتمويل اإلرهاب صإادار الدليل اإلرشادي الخاص صمؤشرا  اإلشتباه في عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب 
المتعلقة صالمعامح  المررفية) المرار ، شر ا  التحويل المالي، شر ا  الررافة(، جالمعامح  الخااة صقااع 

.عمال جالمهن غير المالية المحددة )داللي العقارا ، المحاسبين القانونيين، المحامين، الرذادي  اإليتمانية، تجار ا
المعادد الذفي ة جالراغة(، جالجمارك، جهيئة ا.جراق المالية، جالتأمين، جالمذةما  غير الهادفة للربح، ج ذلا الدليل 

عن المعامح  المشبوهة جالتي تخ نشرها على الموقع اإللكترجني للبذا المر زي اإلرشادي الخاص بتعبئة نما ج اإلبحغ 
 العراقي، جتعميخ الدليل على المؤس ا  جالوزارا   ا  الرلةر 

 

صاإلضافة تلى ما سب ، وفاد  ال لاا  صقيامها صإشراك موظفين من مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  .163
موضوع ) مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب( التي وقامها البذا المر زي العراقي في (  محاضرين في دجرة ص2عدد)

،  ما وادر  ال لاا  ترشادا  تتعل  صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب 2017مر ز الدراسا  المررفية في عاو 
.موال جتمويل اإلرهاب،  ما تخ تادار لم اعدة قااعي التأمين جا.جراق المالية على اإللتزاو صمتالبا  مكافحة غ ل ا

جنشر الضواصط الخااة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب لشر ا  التوسط ببيع جشرا  العمح  ا.جذبية على 
الموقع اإللكترجني للبذا المر زي العراقي جعلى الموقع اإللكترجني لمكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صعد 

 بل محافظ البذا المر زي العراقير توقيعها من ق
 

تجدر اإلشارة تلى تضمن الفرل ال ادس من الضواصط الرقابية للمرار  جالمؤس ا  المالية غير المررفية  .164
صخروص مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الرادرة من المديرية العامة لمراقبة الريرفة جاإليتماد المؤشرا  

مليا  التي يشتبا في ونها تتضمن غ ل وموال وج تمويل ترهاب، جتخ   ر ومثلة لبعض اإلسترشادية للتعر  على الع
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العمليا  التي تتالب المزيد من العذاية الواجبة جالتدقي  للتعر  على مدى ججود اإلشتباه: العمليا  الذقدية، الحواال ، 
لعمليا  المررفية اإللكترجنية، الباقا  عمليا  اإلعتمادا  الم تذدية،  ااصا  الضماد، الت هيح  اإليتمانية، ا

اإليتمانية، عمليا  الذقد ا.جذبي،  دما  تيجار الخزاين، سلو يا  الزبود، مؤشرا  اإلشتباه للتعر  على العمليا  التي 
    يمكن ود تتضمن تمويل اإلرهاب، ح اصا  المراسلين ) عحقا  المراسلة المررفية( جإرشادا  عامة و رىر 

 

 ة السابعة والعشرون:) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا (التوصي 
 

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، من  حل القانود المعدل الذي وعاى لحدعا  العاو دجد غيره   .165
جبتمويل سلاة التحقي  جالترر  جاإلدعا  في الوقايع  ا  العحقة صجريمة غ ل ا.موال جالجريمة ا.الية المرتباة بها 

( مذا على تشكل في مجلس القضا  ا.على محكمة جذايا  تختص 54اإلرهاب،  ما نص القانود المعدل في المادة )
للذةر في قضايا غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جيجوز عذد اإلقتضا  تشكيل محاكخ و رى في مراكز المذاط  االستئذافية 

 ببياد يردره رييس مجلس القضا  ا.علىر 
  

ما قامت ال لاا  صالتواال مع المحكمة المخترة صقضايا غ ل ا.موال جالجريمة االقترادية لتوفير  شف ك .166
-2014تفريلي يتضمن القضايا التي تخ اتخا  قرارا  حكخ صردد قضايا غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب للفترة من )

ة االدعا  العاو من وجل تعحو المكتب صما تخ ( قرارر  ذلا تواالت ال لاا  مع  رياس48(، حيث تبين ادجر )2017
صردد تقارير اإلشتباه التي سب  جاد تخ ترسالها جال سيما تعحو المكتب على نتايج التحقي  في تلا التقارير جقرارا  

 اإلدانةر 
 

ة جعلى اعيد رفع الوعي جالتدريب، يقوو مجلس القضا  ا.على جهيئة الذزاهة صإعداد دجرا  متواالة لقضا .167
( 8التحقي  جالمحققين جالموظفين متعلقة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جإقامة دجرا  من قبل هيئة الذزاهة عدد )

( دراسا  جبحوث في نفس المجالر 8دجرا  تدريبية تذرب مواضيعها في مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جتقديخ )
( محق  قضايير 60، فقد تخ عقد دجرتين شارك فيها ما يقارب )نللمحققين القضاييي جفيما يتعل  صالدجرا  التدريبية المقامة

كذلا ن   مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب مع اإلتحاد ا.جرجبي صشأد تقامة جرشة عمل لتدريب القضاة 
 قبل ا.شخاص جالمؤس ا ر حول تابي  فقرا  جوحكاو القانود الجديد جتحديد وكثر الخرجقا  المتوقع ارتكابها من 

 
   

 التوصية الثامنة والعشرون: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا (. 
 

سبقت اإلشارة تلى قياو العراق صمعالجة وججا القرور المتعلقة بتجريخ تمويل اإلرهاب، جوابح لدى الجهة   .168
ايع  ا  العحقة صجريمة غ ل ا.موال المخترة صالتحقي  ) االدعا  العاو( سلاة التحقي  جالترر  جاالدعا  في الوق

( من القانود لقاضي التحقي  جللمحكمة بذاً  على 23جالجريمة ا.الية المرتباة بها جتمويل اإلرهاب،  ما وجاز  المادة )
طلب االدعا  العاو وج المحافظ وج المكتب، جضع الحجز على ا.موال المتعلقة صجريمة غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب، 

 ال يحول  لا دجد جضع الحجز من ال لاة القضايية المخترة مباشرة عذد اإلقتضا  جلو لخ يقدو تليها طلب بذلار ج 
 

( اجتماع لمجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب من وجل مذاقشة عدد من 14كما وفاد  ال لاا  صعقد ) .169
اريين )قاضي تحقي ( جالمختص في التحقي  في قضايا المواضيع جاتخا  عدد من القرارا  جتخ استضافة عدد من االستش
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غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جدجر االدعا  العاو فيهار  ما تخ اإلنتها  من تقرار اإلستراتيجية الوطذية لمكافحة غ ل 
 ر 2017( ل ذة 7ا.موال جتمويل اإلرهاب من قبل اللجذة المكلفة صإعدادها من مختلف الجها  صموجب ا.مر رقخ )

 
صاإلضافة تلى ما سب ، قاو مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب التذ ي  مع مختلف الجها   ا   .170

صشأد التعاجد الدجلي جالقضايي فيما يتعل   2016( ل ذة 2322العحقة صخروص تذفيذ قرار مجلس ا.من الدجلي رقخ )
 بتمويل اإلرهاب جالتزاما  العراق في هذا المجالر 

 
 التاسعة والعشرون: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(.  التوصية

 

( من المادة ا.جلى من قانود مكافحة 17عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، حيث حدد  الفقرة ) .171
الجها  الرقابية صأنها: الجهة المخترة بتر يص وج تجازة  2015( ل ذة 39غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة، وج اإلشرا  عليها جالتأكد من التزامها صالمتالبا  التي ت تلزمها  المؤس ا 
مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جتشمل جزارة التجارة ججزارة الرذاعة جالبذا المر زي العراقي جهيئة ا.جراق المالية 

قرار صإ ترااها  جهة رقابية صقرار من مجلس الوزرا  بذا  على اقتراح المجلس  جديواد التأمين جوية جهة و رى يردر
 جيذشر في الجريدة الرسميةر 

 
كما تضمن الفرل الثامن من القانود المعدل الذص على مهاو الجها  الرقابية صالتفريل، حيث وججبت  .172

يها في القوانين ا. رى: تاوير تجرا ا  ( من القانود الجها  الرقابية تضافة تلى مهامها المذروص عل26المادة)
التفتيش ججسايل جمعايير متاصعة التزاو المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة صالتزاما  مكافحة غ ل 

ا.عمال ا.موال جتمويل اإلرهاب جفقًا للقانود، استخداو سلااتها المقررة لها قانونًا في حاال  ت حل المؤس ا  المالية ج 
جالمهن غير المالية المحددة في تذفيذ التزاماتها، التعاجد جتبادل المعلوما  مع الجها  المخترة بتابي  وحكاو القانود 
جمع الجها  ا.جذبية الذةيرة المعذية صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، التأكد من تذفيذ فرجع المؤس ا  المالية 

ها التاصعة التي تمتلا حرة ا.غلبية فيها فإلجرا ا  المذروص عليها في القانود جا.نةمة  ارج جمهورية العراق جشر ات
جالتعليما  جالبيانا  جالضواصط جا.جامر الرادرة صموجبا، صالقدر الذي ت مح صا تشريعا  الدجل التي تعمل فيها هذه الفرجع 

مال جالمهن غير المالية التي تخضع إلشرافها وج رقابتها وج الشر ا ، التحق  من التزاو المؤس ا  المالية جواحاب ا.ع
صاإللتزاما  المقررة صموجب القانود، تبحغ المكتب فورًا عن وية معلوما  يشتبا في التها صغ ل ا.موال وج تمويل 

ضا  اإلدارة اإلرهاب وج الجرايخ ا.الية، جضع معايير الكفا ة جالمحيمة جالخبرة جالذزاهة .عضا  مجلس اإلدارة جوع
التذفيذية وج اإلشرافية وج مدرايها في المؤس ا  المالية، تحديد الةرج  التي يجوز فيها للمؤس ا  المالية جا.عمال 
جالمهن غير المالية المحددة تأجيل التحق  من هوية العميل وج الم تفيد الحقيقي تلى ما صعد تنشا  عحقة العمل، جضع 

تدارة وج المشار ة صرورة مباشرة في تنشا  وج تدارة وج تشغيل مؤس ة مالية وج المهن غير الشرجط الحزمة إلمتحك وج 
المالية المحددة، جإادار ترشادا  لم اعدة المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير المالية المحددة لتذفيذ اإللتزاما  

 المذروص عليها في القانودر 
 

الية( الجهة الرقابية على قااع ا.جراق المالية في العراق، جهي هيئة كما حدد  ال لاا  )هيئة ا.جراق الم .173
حيث تهد  تلى الم اهمة في تحقي  التذمية االقترادية  2004( ل ذة 74حكومية م تقلة تأس ت صموجب القانود رقخ )

لمال صما تمارسا من مذح الم تقرة جالم تدامة في العراق من  حل تقوية البذية اإلستثمارية جتشجيع عملية تكوين روس ا
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الترا يص جمراقبة المشار ين في وسواق روس المال من وجل حمايتهخ من اإلحتيال جالغشر  ما قامت الهيئة جبالتذ ي  مع 
مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإعداد جنشر ضواصط تتعل  صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب لمذع 

قبل المجرمين جتمرير المعامح  المشبوهةر  ما تخ تحديد )ديواد التأمين( الجهة الرقابية على  استغحل هذا القااع من
شر ا  التأمين في العراق، حيث يهد  الديواد تلى تذةيخ قااع التأمين في العراق جاإلشرا  عليا،  ما قاو الديواد 

انها( لمذع استغحل هذا القااع من قبل غاسلي صإادار تعليما  لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب )كما سب  بي
 ا.موال جممولي العمليا  اإلرهابيةر 

 
( من القانود بياد صالتدابير جالجزا ا  التي تفرضها الجها  الرقابية على المؤس ا  45)جقد تضمذت المادة  .174

ة، سحب التر يص، اإلنذار جيكود الخاضعة لرقابتها، جهي تتذوع ما بين تادار ومر صإيقا  الذشاط المؤدي تلى المخالف
صإشعار الجهة المخالفة بوجوب تزالة المخالفة  حل مدة مذاسبة، مذع ا.شخاص من العمل في القااع  ي الرلة لفترة 

( مايتين 250000تحددها الجهة الرقابية، تقييد اححية الرؤسا  وج طلب استبدالهخ جاستيفا  مبلغ مالي ال يقل عن )
 (  م ة محيين ديذار عن  ل مخالفةر 5000000ار جال يزيد على )ج م ين ولف ديذ

 
جتابيقًا لما سب ، تخ تشكيل هيئة تفتيشية من قبل دايرة مراقبة الريرفة في البذا المر زي العراقي لتدقي   .175

لعراقي للتجارة المرار  العاملة في صغداد جإقليخ  ردستاد جتخ اكتشا  عدد من المخالفا  المتعلقة : عدو قياو المرر  ا
في وربيل جال ليمانية بتثبيت مردر ا.موال جمهذة الزبود جمتوسط الد ل الشهري جغيرها من متالبا  العذاية الواجبة 
جعدو بذل العذاية الواجبة تجاه العلما ، مخالفة تعميخ الريرفة صخروص استمارة فتح الح اب، جعدو قياو المرر  

 اب على الم تم كا  الشخرية الخااة صا صإعتبارها ن ل طب  ا.ال جغيرها من صاستحرال توقيع الزبود فاتح الح
 المخالفا  ا. رىر 

 
صاإلضافة تلى ما سب ، صاشر  هيئة ا.جراق المالية بتأسيس مر ز العذاية الواجبة للزباين المتعاملين صا.جراق  .176

العذاية الواجبة الخااة صا.جراق المالية على جميع المالية جمقره في سوق العراق لألجراق المالية، جتخ تعميخ ضواصط 
الجها  الملزمة صاإلبحغ جالمتمثلة في شر ا  الوساطة جسوق العراق لألجراق المالية جمر ز اإليداع فضًح عن هيئة 

تقوو صإبحغ ا.جراق المالية على اعتبار ونها جهة رقابية تتولى م ؤجلة التحق  من مدى التزاو جها  اإلبحغ فعليها ود 
المكتب فورًا في حال حرولها على معلوما  تتعل  صشبهة غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب،  ما تخ فرض عقوبا  تدارية 

( سبع شر ا  عاملة 7من قبل هيئة ا.جراق المالية، ج ذلا فرض عقوبا  جراد مخالفا  من قبل ديواد التأمين على )
 في مجال التأمينر 

 

 ن: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(. التوصية الثالثو
 

عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، من  حل اتخا  العديد من الخاوا  في سبيل زيادة الموارد  .177
البشرية جالمالية للجها  العاملة في مجال غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، جالمشار ة في الدجرا  التدريبية المتخررة في 

( من القانود المعدل المؤس ا  المالية جا.عمال جالمهن غير 12فحة، حيث ولزو البذد )د( من المادة )مجاال  المكا
تدريبي م تمر لتدريب الموظفين لضماد اإللماو التاو صمتالبا  مكافحة غ ل ا.موال  جالمالية المحددة بتذفيذ برنام

لتعر  على العمليا  جالمعامح  غير االعتيادية وج جتمويل اإلرهاب  فهخ مخاطر غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، ا
المشبوهة ج يفية التعامل معها جالتاورا  الجديدة جاإلتجاها  ال ايدةر  ما وفاد  ال لاا  صقياو الجها  الرقابية صعقد 
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ادار نشر  مجموعة من الذدجا  جالدجرا  جالمؤتمرا  التوعوية في شأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، ج ذلا ت
 توعوية جودلة ترشادية في هذا الشأدر 

 
كما شارك موظفي مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في العديد من جرش العمل التدريبية حول مكافحة  .178

 25لغاية  22غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب مثل جرشة تاوير نةاو مكافحة تمويل اإلرهاب في ا.ردد  حل الفترة من 
وبريل  27تلى  24و، ججرشة وساليب التحقي  ا.ساسية المخترة صمكافحة تمويل اإلرهاب  حل الفترة من 2017مايو 

و في دجلة قار، جرشة 2017مايو  11تلى  8و في لبذاد، المشار ة في جرشة تعايل تمويل اإلرهاب  حل الفترة 2017
في المملكة العربية ال عودية، جرشة تعريفية حول  يفية  و2017يوليو  20تلى  16التحليل االستراتيجي  حل الفترة من 
و 2017وبريل  15و، ججرشة عمل حول مكافحة غ ل ا.موال في 2017وبريل  10اإلبحغ عن المعامح  المشبوهة في 

مر زي يوليو في البذا ال 20تلى  2في مذاقة الجادرية صمديذة صغداد، جدجرة مراقبة الح اصا  المالية  حل الفترة من 
 العراقير 

 
كما وفاد  ال لاا  صأد مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب م تمر في تشراك عدد من موظفيا في  .179

الدجرا  ججرش العمل إلحاطتهخ صالم تجدا  في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صما يرفع قدرتهخ في التعر  
( من المكتب صإلقا  محاضرا  في جرشة 2حيث تخ مشار ة موظفين عدد ) على الجريمة جونماطها ج يفية التردي لها،

صعذواد " الف اد جغ ل ا.موال" لمدة  م ة وياو،  ما تخ تعداد  اة  26/10/2017-22عمل في هيأة الذزاهة للمدة من 
ترشيح محاضرين من  صالتذ ي  مع مر ز الدراسا  المررفية في البذا المر زي العراقي جتخ 2018تدريبية  ااة للعاو 

( لعقد البرنامج ا.جل من الدجرة التدريبية تلى الموظفين المعيذين في المؤس ا  المالية من تاريل 2موظفي المكتب عدد )
(  م ة وياو من  ل شهر جبمختلف 5جبإستمرار البرنامج لغاية نهاية العاو جبواقع ) 1/2/2018لغاية  28/1/2018

 ريب يشمل مختلف محافةا  العراق جالمرار  العاملة في تقليخ  ردستادر المواضيع، جوفاد  صأد التد
 

صاإلضافة تلى ما سب ، وادر  ال لاا   تبًا رسمية تلى  ًح من: )جزارة الدا لية، مديرية مكافحة الجريمة  .180
را  جاللجاد( إلعداد المذةمة جدايرة المذةما  غير الحكومية في ا.مانة العامة لمجلس الوزرا  جدايرة شؤجد مجلس الوز 

دجرا  تدريبية مذ  بل موظفي المكتب للموظفين المعيذين من  جي اإل تراص لتدريبهخ جنشر الوعي صمكافحة غ ل 
ا.موال جتمويل اإلرهاب مع التأكيد على حماية المعلوما  جالمحافةة على سريتها،  ما قاو عدد من موظفي المكتب 

المشار ة في جرش تدريبية في مقر المكتب في الجادرية جالمقدمة من قبل الخزانة ص 2018يذاير  25ج  23ج  21بتاريل 
 ا.مريكية صخروص شرح جملئ نمو ج اإلبحغ عن المعامح  المشبوهةر 

 
 التوصية الحادي والثالثون: )درجة اإللتزام: غير ملتزمة(. 

 

ل  بتابي  قانود مكافحة غ ل ا.موال عالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية، ج رواًا فيما يتع .181
جتمويل اإلرهاب على " تقليخ  ردستاد(، حيث قامت ال لاا  العراقية صفتح فرعين للبذا المر زي في تقليخ  ردستاد 

و جالتي تخولا فتح 2004( ل ذة 56( من المادة الثانية من قانود البذا المر زي العراقي رقخ )3استذادًا تلى وحكاو الفقرة )
و صشأد تبعية الفرجع 23/10/2016( المذعقد بتاريل 1146رجع دا ل ج ارج العراق جبموجب قرار مجلس تدارة البذا)ف

لرقاصة جإلشرا  البذا المر زي العراقير  ما تخ التذ ي  مع اإلقليخ صخروص تدريب موظفين المرار  العاملة في اإلقليخ 
المرار ر  ذلا تخ تزجيد اإلقليخ بذ خة من الدليل اإلرشادي  جإقامة جرشة عمل لم ؤجلي جحدا  غ ل ا.موال في
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الخاص صمؤشرا  اإلشتباه في علميا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب المتعلقة صالمعامح  المررفية) المرار ، شر ا  
لي العقارا ، التحويل المالي، شر ا  الررافة(، جالمعامح  الخااة صقااع ا.عمال جالمهن غير المالية المحددة )دال

المحاسبين القانونيين، المحامين، الرذادي  اإليتمانية، تجار المعادد الذفي ة جالراغة(، جالجمارك، جهيئة ا.جراق المالية، 
جالتأمين، جالمذةما  غير الهادفة للربح، ج ذلا الدليل اإلرشادي الخاص بتعبئة نما ج اإلبحغ عن المعامح  المشبوهة 

على الموقع اإللكترجني للبذا المر زي العراقي، جتعميخ الدليل على المؤس ا  جالوزارا   ا  الرلة في جالتي تخ نشرها 
اإلقليخر  ذلا تخ تحديد الجهة الم ؤجلة صشأد عقد مذ رة تفاهخ مع اإلقليخ جهي " ديواد مجلس الوزرا "ر  ما تخ تعداد 

ادل المعلوما  جهي ال زالت قيد اإلنجازر  ما قامت ال لاا  م ودة اتفاق تعاجد قذايي مع اإلقليخ لغرض التعاجد جتب
بتوجيا  تاب مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تلى اإلقليخ لغرض ت مية ممثل من اإلقليخ لحضور اجتماعا  

 المجلس من دجد ود يكود لا ح  الترويت في اإلجتماعا ر  
 

لعراقي في وربيل صاشر مهاو عملا جوادر  شف يتضمن وسما  كما وفاد  ال لاا  صأد فرع البذا المر زي ا .182
 21/9/2017الشر ا  غير المر رة جالتي تعمل في مجال الريرفة جتحويل العملة في اإلقليخ جالتي تخ تغحقها بتاريل 

رارا  لجذة لغرض مذع عمليا  غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب،  ما قامت المؤس ا  المالية العاملة في اإلقليخ بتذفيذ ق
ججزارة الدا لية بتاريل  9/11/2017تجميد وموال اإلرهابيين، جتخ توقيع اتفاق تعاجد مع جهاز مكافحة اإلرهاب بتاريل 

،  ما ود تتفاق تعاجد مع جهاز المخابرا  الوطذي ) ال زال قيد التوقيع( ج لا لغرض تبادل المعلوما  28/11/2017
( من المكتب لتبادل 2إلرهاب جتوحيد الجهود المبذجلةر  ما تخ ترشيح موظفين عدد )صشأد مكافحة غ ل ا.موال جتمويل ا

الخبرا  صخروص الجرايخ التي لها عحقة صعمل المكتب في جزارة الدا لية/ مديرية مكافحة الجريمة المذةمةر  ما قاو 
الذزاهة/ دايرة اإلسترداد لتبادل المعلوما   مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب بتوقيع اتفاقية تعاجد قذايي مع هيئة

( ل ذة 39و جقانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )2010( ل ذة 30صما يذ جخ مع قانود هيئة الذزاهة رقخ )
و جالمعايير جاإلتفاقيا  الدجلية  ا  الرلة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر  خ قاو مكتب مكافحة غ ل 2015

.موال جتمويل اإلرهاب بتوقيع م ودة مذ رة لتبادل المعلوما  مع الجها  الرقابية جاإلشرافية في البذا المر زي العراقي ا
 دايرة مراقبة الريرفة(ر  )
 

صاإلضافة تلى ما سب ، وفاد  ال لاا  صأد الهيئا  التفتيشية في دايرة مراقبة الريرفة في البذا المر زي العراقي  .183
ال  التفتيش على المؤس ا  العاملة في تقليخ  ردستاد،  ما ود تدريب الموظفين المعذيين في المؤس ا  م تمرة صجو 

المزمع عقده  2018المالية على سبل مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تخ تضميذا في البرنامج التدريبي لعاو 
تشكيل هيئة تفتيشية من قبل دايرة مراقبة الريرفة في  صالتذ ي  مع مر ز الدراسا  المررفية في البذا المر زير  ما تخ

البذا المر زي العراقي لتدقي  المرار  العاملة في صغداد جإقليخ  ردستاد جتخ اكتشا  عدد من المخالفا  جتخ تحالة 
 صعض المرار  تلى لجذة تحديد العقوبا  جفرض الغراما ر 

 
 ر ملتزمة(. التوصية الثانية والثالثون: )درجة اإللتزام: غي

 

جفر  ال لاا  العراقية عددًا من اإلحراييا  المرتباة صعدد من جوانب نةاو مكافحة غ ل ا.موال جتمويل  .184
 اإلرهاب، جالتي تةهر توفر معلوما  تحرايية مفيدة، جفيما يلي تفريل لهذه اإلحراييا : 
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 2016 /الحاالت المشبوهة او المشكوك فيها حسب مصدرها

 %سبة من المجموع الن عدد الجهة
 %4.88 4 الجهات الرقابية

 %21.95 18 جهات انفاذ القانون 

 %10.98 9 الكمارك

 %34.15 28 المؤسسات المالية

 %19.51 16 المكتب

 %6.10 5 الوحدات النظيرة

 %2.44 2 اخرى 

 %100.00 82 المجموع

 

 

 
 

 

 2016 /ذةالمتخ لإلجراءاتالحاالت المشبوهة او المشكوك فيها وفقاً 

 

 %النسبة من المجموع  عدد االجراء المتخذ
 %12.12 8 االحالة الى رئاسة االدعاء العام

 %62.12 41 قيد االنجاز
 %15.15 10 الحفظ
 %10.61 7 اخرى 

 %100.00 66 المجموع
 

 

 
 

  

 2016/الصادرة والواردة بين المكتب والوحدات النظيرة بشأن الحاالت المشبوهة طلبات المعلومات

 %النسبة الى المجموع  نوع الطلب عدد الطلبات البلد 
 %7.69 اادر 1 االمارات العربية المتحدة

 %30.77 اادرة 4 لبنان
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( 1( اادرة ج )4) 5 االردن
 جارد

38.46% 

 %7.69 اادر 1 السعودية
 %7.69 اادر 1 المغرب
 %7.69 اادر 1 فلسطين
 %100.00  13 المجموع

 

 
 

 2016 المخالفات/

عقوبات  الجهة
 ادارية

 سحب رخصة
جوالت التفتيش 

 الميداني

   17 المصارف

المؤسسات المالية غير 
 المصرفية

3   

   20 المجموع

 

 

 2017 /حسب مصدرها البالغات الواردة الى المكتب

 %النسبة من المجموع  عدد الجهة
 %7.14 10 الجهات الرقابية*

 %2.86 4 جهات انفاذ القانون 

 %2.14 3 لكماركا

 %85.00 119 المؤسسات المالية

 %0.71 1 الوحدات النظيرة

 %2.14 3 اخرى 

 %100 140 المجموع
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 2017/الصادرة والواردة بين المكتب والوحدات النظيرة بشأن الحاالت المشبوهة طلبات المعلومات

 %النسبة الى المجموع  نوع الطلب عدد الطلبات البلد المصدر
 %11.76 اادر 2 مارات اال

 %5.88 اادر 1 لبنان
 %47.06 ( جارد3( اادرة ج )4) 8 االردن

 %5.88 اادر 1 السعودية
 %5.88 اادر 1 اليمن
 %5.88 اادر 1 تونس
 %5.88 اادر 1 مصر
 %5.88 اادر 1 قطر

 %5.88 جارد 1 ايطاليا
 %100.00  17 المجموع

 

 

 
 

 

 2017المخالفات/ 

 سحب رخصة اداريةعقوبات  الجهة
جوالت التفتيش 

 الميداني

 42 - 8 المصارف

المؤسسات المالية غير 
 المصرفية

6 36 175 

 217 36 14 المجموع

 
 

 التوصية الثالثة والثالثون:) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا ( 
 

ادة ا.جلى من قانود تمت معالجة وججا القرور المتعلقة بهذه التواية، حيث تضمذت البذد الراصع عشر من الم .185
و تعريف الم تفيد الحقيقي صأنا: الشخص الابيعي الذي 2015( ل ذة 39مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

يمتلا وج يمارس سيارة نهايية مباشرة وج غير مباشرة على العميل، وج الشخص الابيعي الذي تتخ المعاملة نياصة عذا، 
 فعلية نهايية على الشخص المعذوي وج الترتيب القانونير  كذلا الشخص الذي يمارس سيارة

 



  التاسع لجمهورية العراق المتابعةتقرير 
 

 67من  62صفحة 

 

( يومًا من تاريل 30و لشر ا   حل )1984( ل ذة 30وجاًل( من قانود التجارة العراقي رقخ )-34وججبت المادة ) .186
سجل عاو ( من القانود المذ ور ود ال جل التجاري 37تنشايها ود تقدو طلبًا للقيد في ال جل التجاري، جتحدد المادة )

ج  33تذةما الغر  التجارية جالرذاعية يقيد فيا  ل ما وججب القانود على الشر ة تدراجا جالمذروص عليها في المواد )
( من القانود، مثل اسخ الشر ة، تاريل تنشايها، نوع الذشاط التجاري الذي تمارسا، وسما  مؤس يها جرؤسا  مجالس 34

( من القانود المذ ور على الشر ة ود تالب 35دارتها الريي ير جوججبت المادة )تدارتها جمديريها المفوضين، جمر ز ت
(  حل قحقين يومًا من تاريل الترر  34ج  33تأشير وي تعديل يارو على البيانا  المذروص عليها في المواد )

( ود تذ ر في جميع المراسح  37القانود وج الحكخ وج الواقعة التي ت تلزو هذا التأشير، جتلزو الشر ة صموجب المادة )
( على الغرفة التجارية 32جالمابوعا  المتعلقة بتجارتها ال جل التجاري المقيد فيا جرقخ القيد،  ما توجب المادة )

جالرذاعية المخترة ود تتثبت من احة البيانا  الواردة في ال جل التجاري جود تراقب مااصقتها لواقع الحال، وما المادة 
قانود فتذص على قياو ال جل التجاري على مبدو العحنية فيجوز لكل مواطن ود يالب اإلطحع على ( من ال30)

 محتوياتا جود يحرل على اورة مردقة من هذه المحتويا  مقابل رسخر 
 
 

 التوصية السابعة والثالثون: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا (
 

ية، حيث وفاد  ال لاا  العراقية صأنا ال يذفذ طلب ت ليخ لخ يعالج العراق ججا القرور المتعل  بهذه التوا .187
( ل ذة 39المجرمين وج طلب الم اعدة القانونية تستذادًا تلى وحكاو قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب رقخ )

ب وج على جريمة و، تال ت ا  انت قوانين الدجلة الاالبة جقوانين جمهورية العراق، تعاقب على الجريمة موضوع الال2015
مماقلةر جتعد تزدجاجية التجريخ م توفاة، صغض الذةر عما ت ا  انت قوانين الدجلة الاالبة تدرج الجريمة في فئة الجرايخ 
 اتها وج ت تخدو في ت مية الجريمة  ا  المرالح الم تخدو في القانود العراقي، صشرط ود يكود فعل الجريمة موضوع 

 ين الدجلة الاالبةر الالب مجرمًا صمقتضى قوان
 
 التوصية الثامنة والثالثون: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا ( 
 

و الخاص صإادار قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل 2015( ل ذة 39نةخ الفرل التاسع من القانود رقخ ) .188
لمرتباة صالمرادرة جطلبا  ت ليخ اإلرهاب ا.ساس القانوني لحستجاصة لالبا  الم اعدة القانونية جالقضايية المتبادلة جا

المجرمين المتعلقة صمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب، حيث وعاى الرححية لل لاا  القضايية العراقية للتعاجد مع 
الجها  القضايية غير العراقية فيما يتعل  صالم اعدا  جاإلناصا  القضايية جت ليخ المتهمين جالمحكوو عليهخ، طلبا  

ير العراقية في تعقب وج تجميد وج التحفظ على ا.موال محل جرايخ غ ل ا.موال وج تمويل اإلرهاب وج الجها  غ
متحرح  وي مذها، ج ذلا ا.مر بتذفيذ ا.حكاو القضايية الذهايية الرادرة عن الجها  القضايية ا.جذبية صجرو غ ل 

ل المتحرلة من جرايخ غ ل ا.موال جعايداتها ججرايخ تمويل ا.موال وج تمويل اإلرهاب، صما في  لا وحكاو مرادرة ا.موا
اإلرهاب جالوسايط الم تخدمة فيها جف  القواعد ج اإلجرا ا  التي تحددها القوانين جا.نةمة العراقية الذافذة جاإلتفاقيا  

 الدجلية وج اإلقليمية وج الثذايية التي يكود العراق طرفًا فيها، وج مبدو المعاملة صالمثلر
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فري  عمل في ا.مانة العامة لمجلس الوزرا  صعضوية م اعد المدير العاو لمكتب مكافحة غ ل شكلت ال لاا   .189
ا.موال المرادرة )ا.موال جتمويل اإلرهاب، جمن ضمن مهاو الفري  ا.جلى تنشا  اذدجق لألاول مذزجعة الملكية 

 ور 2003جالمجمدة(  ااة لألموال ما صعد سذة 
 

ة و رى، يتبقى على ال لاا  العراقية ود تذةر في التر يص صاقت او الممتلكا  المرادرة بيذها جبين لكن من ناحي .190
 الدجل ا. رى، عذدما تكود المرادرة ناتجة صرورة مباشرة وج غير مباشرة عن تذ ي  تجرا ا  جها  تنفا  القانودر  

 
 التوصية الخاصة السادسة:) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا ( 

 

تمت معالجة وججا القرور المتعلقة بهذه التواية، حيث ولزمت تعليما  العذاية الواجبة تجاه العمح  المؤس ا   .191
المالية التي تمارس نشاط التحويح  اإللكترجنية الحرول على المعلوما  المتعلقة صأمر التحويل جمتلقي التحويل لدى 

تبقى ضمن وجامر التحويل وج الرسايل  ا  الرلة من  حل سل لة  تجرايها المعامح ، جالتأكد من ود هذه المعلوما 
 الدفع، جحةر  على المؤس ة المالية اآلمرة صالتحويل اإللكترجني تذفيذه عذد تعذر الحرول على المعلوما ر 

 
 التوصية الخاصة السابعة: )درجة اإللتزام: ملتزمة جزئيا (

 

( ل ذة 1تواية، حيث تضمذت المادة ا.جلى من التعليما  رقخ )عالج العراق وججا القرور المتعلقة بهذه ال  .192
صشأد قواعد العذاية الواجبة تجاه عمح  المؤس ا  المالية تعريف  ًح من: المؤس ة المالية المردرة، المؤس ة  2017

المؤس ة المالية التي  المالية المتلقية للتحويل ج المؤس ة المالية الوسياة، حيث عرفت المؤس ة المالية المردرة صأنها:
تبدو التحويل البرقي جتذقل ا.موال عذد استحو طلب تحويل برقي نياصة عن مذشئ التحويل، جعرفت المؤس ة المالية 
المتلقية للتحويل صأنها: المؤس ة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المؤس ة المالية مردرة التحويل مباشرة وج من 

جسياة، جتتيح المال للم تفيد، جعرفت المؤس ة المالية الوسياة صأنها: المؤس ة المالية التي تقوو في  حل مؤس ة مالية 
سل لة وج تغاية الدفع، صاستقبال جنقل التحويل البرقي نياصة عن المؤس ة المالية مردرة التحويل جالمؤس ة المالية المتلقية 

 للتحويل وج مؤس ة مالية جسياة و رىر 
 

( من التعليما  وعحه المؤس ا  المالية التي تعمل في التحويح  اإللكترجنية وج العادية 13مت المادة )كذلا ولز  .193
صأية عملة جالتي تردرها وج ت تقبلها صما في  لا المعامح  التي تتخ صاستخداو صااقا  الدفع وج الخرخ وج وي جسيلة دفع 

د تقوو صإتاحتها للتفتيش عذد الالب جود تقترد التحويح  الذاشئة عن و رى مماقلة صاإلحتفاه صقايمة حديثة لو حيها، جو
المعامح  برقخ مرجعي مميز ي مح بتتبع المعاملة جاواًل تلى الشخص طالب تادار الحوالة جمتلقيها،  ما تضمذت نفس 

 المادة الذص على التزاما  لكًح من: 
 

 متمثلة في: أوال : التزامات المؤسسة المالية مصدرة التحويل ال
( الحرول على معلوما   املة عن الشخص طالب تادار التحويل تشمل رقخ الحوالة جتاريخها، جمبلغ الحوالة 1ور )

جاسخ المحول ججذ يتا جالمهذة، جرقخ الهوية، وج رقخ التحاسب الضريبي، وج رقخ الح اب، جالغرض من التحويل، 
 في حالة ججودهر  جالمرر  المراسل الم تفيد ججذ يتا جرقخ ح اصا
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( تنشا  نةاو يعاي صموجبا طالب التحويل رقخ مرجعي مميز في حالة عدو ججود رقخ ح اب صاالب التحويل لدى 2)  
 المؤس ة الماليةر 

 
 ترسال التحويل صعد التحق  من جميع المعلوما  المتعلقة صمرسل التحويل من  حل جقاي  جبيانا  رسميةر  رب

 البيانا  المذروص عليها في الفقرة ا.جلى من البذد في نمو ج التحويل جضماد ججودهار جر التأكد من ججود جميع 
در صالذ بة للتحويح  التي ترسل في حزمة جاحدة ترف  المؤس ة المالية المردرة رقخ ح اب طالب التحويل وج رقما 

 المرجعي المميز في حالة عدو ججود ح اب لا صشرط ما يأتي: 
 لمالية صالمعلوما  الكاملة عن طالب التحويل المذروص عليها في الفقرة)و( من هذا البذدر احتفاه المؤس ة ا •
ود يكود لدى المؤس ة المالية المردرة القدرة على تزجيد المؤس ة المالية المتلقية صالمعلوما  المالوبة  املة  •

  حل يوو عمل جاحد من تاريل ت لخ طلب الحرول على المعلوما ر 
ي قدرة المؤس ة المالية اإلستجاصة فورًا .ي ومر اادر من البذا المر زي العراقي وج مكتب مكافحة ود يكود ف •

 غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب وج من سلاا  تنفا  القانود المخترة لإلطحع على هذه المعلوما ر 
 

 ثانيا : التزامات المؤسسة المالية المتلقية للتحويل، وتتمثل في: 
 عالة للكشف عن وي نقص في المعلوما  المتعلقة صاالب تادار الحوالةر جضع ونةمة ف رو

اعتماد سياسة جإجرا ا  فعالة صاإلعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحويح  التي لخ ت تكمل  رب
لمالية مردرة فيها المعلوما  حول طالب التحويل، جمن هذه اإلجرا ا  طلب المعلوما  غير الم توفاة من المؤس ة ا

التحويل، جفي حالة عدو تستيفايها على المؤس ة المالية اتخا  اإلجرا ا  استذادًا لتقدير درجة المخاطر صما قد يتضمن 
 رفض التحويل وج تبحغ مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صالحالةر 

 
 ثالثا : التزامات المؤسسة المالية الوسيطة، وتتمثل في:

جميع المعلوما  المرافقة للتحويل مراحبة لها عذد التحويل في حالة مشار ة المؤس ة المالية في تذفيذ  ضماد صقا  رو
 التحويل دجد ود تكود مردرًا وج متلقيًا لار 

ت ا لخ تتمكن المؤس ة المالية من اإلصقا  على المعلوما  مرفقة صالتحويل .سباب فذية فيتعين عليها ود تحتفظ صجميع  رب
(  مس سذوا  على ا.قل صغض الذةر عن اكتمال هذه المعلوما  وج 5  المرافقة  ما تلقتها لمدة )المعلوما

( قحقة وياو عمل من تاريل 3نقرانها، جبما يمكذها من تقديخ هذه المعلوما  للمؤس ا  المالية المتلقية  حل )
 طلبهار 

حويل من المؤس ة المرسلة للتحويل فيتعين عليها جر ت ا تلقت المؤس ة الوسياة معلوما  غير  املة عن طالب الت
 تبحغ المؤس ة المتلقية عن القياو صالتحويلر 

 
و صشأد 2017( ل ذة 1صاإلضافة تلى ما سب ، وادر مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب البياد رقخ ) .194

ية جنشره في جريدة الوقايع العراقية في العدد تدابير العذاية الواجبة المتعلقة صالعمليا  العارضة جالتحويح  اإللكترجن
و، المتضمن تجرا  تعديل على المادة ا.جلى من البياد، حيث تخ بتخفيض حجخ 2017سبتمبر  18( بتاريل 4461)

لحا المبالغ الذقدية التي تذفذ فيها تدابير العذاية الواجبة في حالة القياو صعملية لعميل عارض وج تجرا  تحويل تلكترجني لرا
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( 4000( عشرة اآل  دجالر ومريكي وج ما يعادلا صالديذار العراقي وج العمح  ا.جذبية ا. رى تلى مبلغ )10000من )
 وربعة اآل  دجالر ومريكي وج ما يعادلا صالديذار العراقي وج العمح  ا.جذبية ا. رىر 

 
 التوصية الخاصة الثامنة:) درجة االلتزام: ملتزمة جزئيا ( 

 
( 1العراق ججا القرور المتعل  بهذه التواية حيث عرفت الفقرة قالثًا من المادة ا.جلى من التعليما  رقخ ) عالج .195
صشأد قواعد العذاية الواجبة تجاه العمح  للمؤس ا  المالية الجمعيا  جالمذةما  غير الهادفة للربح صأنها:  2017ل ذة 

ساسي تقديخ  دما  تجتماعية وج تاوعية دجد ود ي تهد  من وي شخص معذوي مؤسس جفقًا للقانود يكود غرضا ا.
نشاطا تحقي  الربح وج تحقي  مذفعة شخرية جتشمل مذةما  المجتمع المدني المحلية جا.جذبيةر جتضمذت المادة 

بح في: الخام ة من التعليما  وعحه تلتزاما  المؤس ا  المالية عذد تحديد هوية الجمعيا  جالمذةما  غير الهادفة للر 
التعر  على هوية الجمعية وج المذةمة جوسمها الرسمي جشكلها القانوني جعذواد المقر جنوع الذشاط جتاريل التأسيس 
جالهيكل التذةيمي، جمحضر انتخاب مجلس اإلدارة وج قرار تعييذا، جوسما  المخولين في التعامل على الح اب، جورقاو 

  و رى ترى المؤس ة ضرجرة الحرول عليها، التحق  من ججود الجمعية وج الهواتف، جالغرض من التعامل، جوي معلوما
المذةمة ج يانها القانوني عن طري  شهادة التأسيس من الجهة المخترة جالذةاو الدا لي للجمعية وج المذةمة، تقديخ 

الدالة على ججود  ااب يحدد المرر  الذي يتخ فيا فتح الح اب موقع من الجهة المخترة، الحرول على الم تذدا  
تفويض من الجمعية وج المذةمة لألشخاص الابيعيين المفوضين في التعامل على الح اب جالتعر  على هوية المفوض 
صالتعامل طبقًا إلجرا ا  التعر  على هوية العميل المذروص عليها في التعليما ، جالحرول على معلوما  الهوية 

 وال المودعة جالم حوبةر الخااة صالمتبرعين جالم تفيدين من ا.م
 

وفاد  ال لاا  صقيامها صإعداد م ودة اتفاق تعاجد قذايي ما بين مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  .196
لمدة  م ة  22/2/2018جلغاية  18/2/2018جدايرة المذةما  غير الهادفة للربح،  ما تخ عقد دجرة تدريبية للفترة من 

العمل الخااة بتمويل جمراقبة مرادر وموال المذةما  غير الحكومية جالحد من  وياو لغرض التعريف عن آليا 
 المعامح  المشبوهة التي تكود المذةما  جاجهة لها في مجال مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر  

 
تلى و 19/7/2017( بتاريل 387صإرسال الكتاب رقخ ) مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب قاوكذلا  .197

دايرة المذةما  غير الحكومية صا.مانة العامة لمجلس الوزرا  يتضمن طلب المكتب ما قامت صا الدايرة صشأد اإلجرا ا  
المتخذة صخروص متاصعة ا.موال الواردة تلى مذةما  المجتمع المدني جغير الهادفة للربح من قبل جمعيا  وج مذةما  

 ما وفاد  ال لاا  صأنا تخ مفاتحة ا.مانة العامة لمجلس  –و رى صالخروصفي الخارج جمتاصعة توزيعها جوي مؤشرا  
الوزرا  صإعتبار ود دايرة المذةما  غير الحكومية تاصعة لها لغرض جضع محاجر اإلستراتيجية الوطذية لمكافحة غ ل 

مة الورش التدريبية لممثلي ا.موال جتمويل اإلرهاب على ورض الواقع من  حل تدريب  ادر المذةما  غير الحكومية جإقا
 المذةما  غير الحكومية لمذع استغحل وهدا  المذةما  .غراض تتعل  صالمعامح  المالية الغير المشرجعةر 

 
صاإلضافة تلى ما سب ، وادر مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب  تاب رسمي تلى ا.مانة العامة  .198

مكتب لكشف الحواال  الواردة تلى المذةما  غير الهادفة للربح الخاضعة لمجلس الوزرا  جإرفاق نمو ج من قبل ال
إلشرافهخ جرقابتهخ يتضمن المبلغ المحول جتاريل التحويل جالعملة جاسخ المذةمة الم تلمة للتحويل جطبيعة نشاطها جالغرض 
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ا ار  المبالغ الواردة تليها جفيما من التحويل جاسخ المرر  المراسل جاسخ ججذ ية المحول لكي يت ذى للدايرة متاصعة وجج
ت ا يتخ جاول تلا المبالغ لم تحقيها فعًح، جعما ت ا توجد لدى الدايرة تمكانية اقتذا  نةاو تلكترجني ي هل عملية مراقبة 
عمل تلا المذةما ر  ذلا وادر المكتب  تاصًا رسميًا آ ر لدايرة المذةما  غير الحكومية من وجل ترشيح موظفين 

ج لا لتذمية  22/2/2018-18ن من الدايرة لحضور الدجرة التدريبية التي سيقوو المكتب صعقدها  حل الفترة من مختري
 المعلوما  جنشر الوعي صخروص مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر 

 
 التوصية الخاصة التاسعة:) درجة االلتزام: غير ملتزمة( 

 

ص صإادار قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في المادة و الخا2015( ل ذة 39تضمن القانود رقخ ) .199
( مذا تلزاو  ل شخص عذد د ولا العراق وج مغادرتا صالترريح عذد الالب من ممثل الهيئة العامة للجمارك عما 34)

من  حل شخص يحملا من وموال وج عمح  وج ودجا  مالية قابلة للتداجل لحاملها وج تذقل تلى دا ل العراق وج  ارجا 
وج  دمة بريد وج  دمة شحن وج صأي جسيلة و رى، جيشمل الترريح قيمة تلا العمح  وج ا.دجا ر جللهيئة العامة 
للجمارك طلب معلوما  تضافية من الشخص عن مردر ا.موال وج العمح  وج ا.دجا  المالية القابلة للتداجل لحاملها 

ال اصقة صما في  لا ن خة طب  ا.ال من استمارة الترريح تلى مكتب  جالغرض من استخدامهار جتحال المعلوما 
 مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهابر 

 
( مذا الهيئة العامة للجمارك اححية الحجز على ا.موال وج 35كما وعاى القانود المعدل وعحه في المادة ) .200

ريح عذها وج تعاا  وية معلوما  غير حقيقية في شأنها وج العمح  جا.دجا  القابلة للتداجل لحاملها في حالة عدو التر
في حالة ججود داليل  افية لحشتباه في ونها متحرلة من جريمة والية، وج جريمة غ ل وموال وج جريمة تمويل اإلرهاب 

تها تلى وج معدة لذلار جيردر مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب تواية برفع الحجز عن المحجوزا  وج تحال
 ( سبعة وياو من تاريل تبلغا صالقرارر 7القضا   حل )

 
و جالمتعلقة صالترريح 2017( ل ذة 1وادر مجلس مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب الضواصط رقخ ) كذلا .201

ع العراقية( العدد عن ا.موال عذد تد الها جإ راجها عبر الحدجد العراقية جنشرها صجريدة )البيذة( جبالجريدة الرسمية ) الوقاي
، حيث تضمذت هذه الضواصط عددًا من ا.حكاو المتعلقة صمبلغ الترريح، جيتخ الترريح 27/11/2017( بتاريل 4471)

( عشرة اآل  دجالر 10000عن الذقود، ا.حجار الكريمة جالمعادد جا.دجا  المالية القابلة للتداجل لحاملها التي تزيد عن )
ي الهيئة العامة للجمارك في الماار وج المذافذ الحدجدية في جمهورية العراق جف  الذمو ج ومريكي، جهة الترريح جه

المقرر، جالتزاما  الدجاير الجمر ية في الماارا  جالمذافذ الحدجدية المتمثلة في جضع اللوحا  اإلرشادية صاللغا  )العربية، 
او الواردة في الضواصط، الالب من الم افرين مل  استمارة الكردية، الإلنجليزية( في وماكن مرتفعة جظاهرة توضح ا.حك

الترريح، توفير وعداد مذاسبة من استمارا  الترريح في جميع المذافذ الحدجدية لتزجيد الم افرين القادمين جالمغادرين 
تهخ، م ا سجح  لغرض الترريح عن المبالغ الذقدية جا.دجا  المالية جا.حجار الكريمة جالمعادد الثميذة التي صحوز 

مذتةمة تقيد فيها جميع حاال  الترريح التي تمت صالدايرة الجمر ية جالحاال  التي لخ يقخ فيها الم افر صالترريح 
المالوب جفقًا .حكاو قانود مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب جهذه الضواصط جاإلحتفاه بتلا ال جح  جاستمارا  

 م ة سذوا  وج وكثر ح ب طبيعة الحاال  ، طلب معلوما  تضافية من الم افرين عن ( 5الترريح جالم تذدا  لمدة )
مردر ا.موال جالغرض مذها، جتزجيد مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صإستمارا  الترريح جبأي معلوما  

اجل جاالحجار الكريمة جالمعادد الثميذة يالبهار  ما حدد  الضواصط شرجط حجز المبالغ الذقدية جا.دجا  المالية القابلة للتد
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من طر  موظفي الهيئة العامة للجماركر  ما وشار  الى شرجط رفع الحجز عن المحجوزا  من طر  مكتب مكافحة 
( سبعة 7غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب في حالة ججود معززا  تؤ د سحمة المحجوزا  وج تحالتها تلى القضا   حل )

غا صالقرار جيتخ تعحو الهيئة العامة للجمارك بذلار جتجدر اإلشارة تلى قياو ال لاا  العراقية بذشر وياو من تاريل تبل
  الضواصط وعحه في الموقع اإللكترجني الرسمي للهيئة العامة للجماركر 

 
ين ( سذت2( من القانود على المعاقبة صالحبس مدة ال تزيد على )43جفيما يتعل  صالعقوبا ، نرت المادة ) .202

( قحقة وضعافها  ل شخص لخ يررح عذد د ولا جمهورية العراق وج 3جبغرامة ال تقل عن قيمة ا.موال جال تزيد على )
مغادرتها عذد الالب من ممثل الهيئة العامة للجمارك عاو يحملا من وموال وج عمح  وج ودجا  مالية قابلة للتداجل 

 ارجها من  حل شخص وج  دمة بريد وج  دمة شحن وج صأي جسيلة  لحاملها وج تذقل تلى دا ل جمهورية العراق وج
 و رى، وج قدو معلوما   ا صةر   

 
( من مكتب مكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب لإلشتراك في 1وفاد  ال لاا  صقيامها بترشيح موظف ) .203

ججهاز المخابرا  ججهاز ا.من الوطذي عضوية  لية تختص بتحليل البيانا  في المذافذ الحدجدية برياسة جزارة الدا لية 
 جالهيئة العامة للمذافذ الحدجدية جالهيئة العامة للجماركر 

 
تخ تشراك جزارة المالية جالهيئة العامة للجمارك في جرشتي العمل المقامة في ، وما فيما يتعل  صالتدريب جبذا  القدرا  .204

ة لمكافحة غ ل ا.موال جتمويل اإلرهاب صموجب ا.جامر اإلدارية المملكة ا.ردنية الهاشمية لتذفيذ اإلستراتيجية الوطذي
 ر 31/1/2018( بتاريل 10/965ج ) 2/11/2017( بتاريل 10/7267المرقمة )

 
، جتخ تعداد 1990جعلى اعيد التعاجد الدجلي جمهورية العراق عضو في مذةمة الجمارك العالمية مذذ سذة  .205

 لجمارك العالمية موضوعها مكافحة التدفقا  المالية غير المشرجعةردراسة من قبل لجذة ال ياسة في مذةمة ا
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