
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوطنية ستراتيجيةاإل

 اإلرهابوتمويل  األموالُمكافحة غسل ل
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 اإلرهاب وتمويل  األمواللس مكافحة غسل كلمة السيد محافظ البنك المركزي / رئيس مج

لإل لمكافحة   ستراتيجيةاستكماًال  األولى  الوطنية 

 2020-2017للسنوات   اإلرهابوتمويل    األموالغسل  

إ نقدم  ان  الثانية  يُسرنا  -2021  لألعوامستراتيجيتنا 

مكافحة   ،2023 مجلس  رؤية  عن  معبرًة  تأتي  حيث 

والتطلعات    اإلرهابوتمويل    األموالغسل  

غسل مكافحة  لمنظومة   األموال   المستقبلية 

خالل   اإلرهابوتمويل   من  العراق  جمهورية  في 

الفرعية  واالهداف  األساسية  المحاور  من  مجموعة 

ل وفقًا  عنها  تم  المنبثقة  محددة  ومبادرات  برامج 

ُكل  والمحلية  الدولية  الجهات  مع  بالتعاون  اعدادها 

 حسب اختصاصه. 

من   االستفادة  وكيفية   ستراتيجيةاإلتم  تنفيذها  واجهت  التي  المعوقات  وتحديد  السابقة 

اهداف   استلهام  تم  حيث  اهداف   الحالية  ستراتيجيةاإلتجاوزها،  من  تحقق  لما  استكماال 

الوطنية والمتطلبات  الدولية  التطورات  تواكب  جديدة  اهداف  قانون   واضافة  بها  جاء  التي 

  5يين رقم اإلرهابونظام تجميد أموال  2015لسنة   39 اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 

وباقي التشريعات القانونية والمعايير والممارسات الدولية لتحقيق الهدف الرئيس    2016لسنة  

 .اإلرهابوتمويل  األموالالدولة من مخاطر غسل في وهو حماية النظام المالي 

غسل   مكافحة  منظومة  تعمل  هذه    األموالوسوف  تنفيذ  على  مستوياتها  بكافة 

على ستراتيجيةاإل المنظومة  هذه  ضمن  للعاملين  وتقديرنا  شكرنا  توجيه  نود  الصدد  وبهذا   ،

 .ستراتيجية اإلعداد هذه إاألولى و ستراتيجيةاإلجهودهم المبذولة في تنفيذ 
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  اإلرهابوتمويل  األموالكلمة مدير عام مكتب مكافحة غسل 

خاصة،  ومنطقتنا  عامة  العالم  بها  يمر  التي  واألمنية  السياسية  الظروف  أن  فيه  شك  ال  مما 

لغسل    بيئةتشكل   بالنسبة  سواء  المخاطر  تمويل    األموالعالية  تلك اإلرهابأو  وأن  خاصة   ،

للحدود عابرة  جرائم  هي  المالية  المنظمة.  الجرائم  الجريمة  عصابات  خالل  مصدر    من  وتشكل 

، حيث يلجأ  الجرائمم كل ما تم سنه من قوانين وبذله من جهود لمكافحة هذه  قلق عالمي رغ

تلك   المختلفة   إلى  الجرائم مرتكبو  البلدان  بين  والتشريعات  القوانين  في  ثغرة  أي  استغالل 

 .اإلرهابوغسلها، وتمويل  األموالليتمكنوا من تهريب  

غسل    مكتب  ويسعى تفرضها  ،  اإلرهابوتمويل    األموالمكافحة  التي  للتحديات  للتصدي 

 :المرحلة الحالية، عبر عمله الدؤوب على

االستراتيجيتطوي • التعاون  وتنسيق  العالقة    ر  ذات  الدولية  المؤسسات  مع  دوليًا 

بين ومحليًا  النظيرة،  األمنية    والوحدات  واألجهزة  والمالية  المصرفية  المؤسسات 

  األموال فحة غسل  ن منظومة مكاالقضائية، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة ضمو

 . اإلرهاب وتمويل 

المعلومات  • تبادل  وطرق  المالية،  المعلومات  تحليل  وبرامج  البيانات  قواعد  تطوير 

 .واالستفادة من شبكة المعلومات وتحليلها

غسل   • لمكافحة  الدولية  بالمعايير  االلتزام  إطار  في  الناشئة  التحديات    األموال معالجة 

 .يز التعاون والتنسيق الدوليين في هذا المجال، وتعز اإلرهابوتمويل 

ويستمر المكتب بتقديم المشورة للمؤسسات الحكومية في إطار العمل على مكافحة غسل  

وتمويل   األموال، وتوعية العاملين لمتطلبات قانون مكافحة غسل  اإلرهابوتمويل    األموال

في صورة عمل    اإلرهابوتمويل    األموالووضع كافة العاملين ضمن منظومة غسل    اإلرهاب 

 .أو الدوليسواء على الصعيد المحلي  والجهود المبذولة من قبله  ، وكافة نشاطاتهمكتبال
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 المحتويات قائمة 

 العنوان  الصفحة 

 المقدمة  1

 الرؤية 2

 الرسالة 2

 االهداف  3

 اإلرهاب وتمويل  األموالالجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل  5

 اإلرهاب وتمويل  األموالمنظومة مكافحة غسل  6

 اإلرهاب وتمويل  األموالمجلس مكافحة غسل اوًال:  7

 يين اإلرهابلجنة تجميد اموال ثانيًا:  7

 اإلرهاب وتمويل  األموالمكتب مكافحة غسل ثالثا:  8

 البنك المركزي العراقي رابعًا:  9

 جهات انفاذ القانونخامسًا:  10

 الجهات القضائية واالدعاء العامسادسًا:  13

-2017  اإلرهابوتمويل    األموالالوطنية االولى لمكافحة غسل    ستراتيجيةاإلاهم منجزات   14

2020 

واجهتها    21 التي  التحديات  غسل    ستراتيجيةاإلاهم  لمكافحة  االولى   األموالالوطنية 

 2020-2017 اإلرهابوتمويل 

واهداف   22 غسل    ستراتيجيةاإلمحاور  لمكافحة  الثانية   اإلرهاب وتمويل    األموالالوطنية 

2021-2023 

 

 قائمة الرموز والمصطلحات

 المجلس  اإلرهاب وتمويل  األموالمجلس مكافحة غسل 

 اللجنة يين اإلرهاب لجنة تجميد أموال 

 المكتب  اإلرهاب وتمويل  األموالمكتب مكافحة غسل 

 ستراتيجية اإل اإلرهاب وتمويل  األموالمكافحة غسل  إستراتيجية

 FATEF مجموعة العمل المالي

 MENAFATEF مجموعة العمل المالي للشرق االوسط وشمال افريقيا

 ICRG لمجموعة العمل الماليلجنة المراجعة الدورية 

 UNODC مكتب االمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات 
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 المقدمة:أوًال/ 

  

بشكل عام    2023-2021  اإلرهابوتمويل    األموالالثانية لمكافحة غسل    ستراتيجيةاإلتدور  

من    اإلرهاب وتمويل    األموالالخاصة بمكافحة غسل  لألهداف  حول تحقيق جمهورية العراق  

الموارد   وتوجيه  والفرعية  الرئيسة  والخطط  السياسات  وضع  والبشرية    االقتصاديةخالل 

بغسل   الصلة  ذات  العمليات  نطاق  التساع  ونظرًا  الجماعات    األمواللتحقيقها،  وتمويل 

أصبح  اإلرهاب وعالميًا  محليًا  الدولية  على  غسل   ةلزامًا  مكافحة  لقانون  الخاضعة  والجهات 

المالئمة لما لهذه الجرائم من    ستراتيجية اإل ن تضع األهداف  فيها ا  اإلرهابوتمويل    األموال

، وسياسية كبيرة تبدأ من تهديد سالمة وأمن الدولة والمواطنين  واجتماعية،  اقتصاديةثار  آ

من  إلىوصوًال   حالة  األصعدة.  نشوب  كافة  على  االستقرار  مجلس   عدم  جهود  إطار  وفي 

،  اإلرهابوتمويل    األموال، ومكتب مكافحة غسل  اإلرهابوتمويل    األموالمكافحة غسل  

)  39رقم (  اإلرهابوتمويل    األموالون مكافحة غسل  تم تشريع قان  و البنك المركزي العراقي 

العديد فضًال عن    16/10/2015في    )4387العدد ( ب، الذي نشر في الجريدة الرسمية  2015لعام  

وإجراءات العناية الواجبة تجاه العمالء  واألدلة  االرشادية  من التعليمات والضوابط الرقابية  

)، FATFالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (التي تتناسب مع المتطلبات و

هذه لإل  ستراتيجية اإل  وُتعد  غسل    االولى  الوطنية  ستراتيجيةُمكملة    األمواللمكافحة 

(  اإلرهاب وتمويل   الوطني    على  ركز وتُ ).  2020  -  2017لألعوام  التقييم  بعملية  الشروع 

السياسات و القوة والضعف في  (   اإلجراءاتللمخاطر وتحديد نقاط  ) 2023  –  2021بالدولة 

السابقة وما سيتم استكماله في المرحلة القادمة وفق   ستراتيجية اإل ب  جز انُ   ما  تتضمن  والتي

من خالل (دراسة البيئة المحيطة  )  FATFالـ (  جتمع الدولي والمعايير الصادرة عنمتطلبات الم

ورصد   والخارجي  الداخلي  بشقيها  تتضمن   اإلمكاناتبالعمل  كما  والمسؤوليات)،  واألدوار 

برا  اإلجراءات  إعداد   بالحسبانمج مخططة زمنيًا، مع االخذ  الالزمة لتنفيذ السياسات بشكل 

التي تتخذها الدولة لمواجهة   اإلجراءاتمحددة للخطوات المستقبلية و  إستراتيجيةخطة  

 . األموالالمخاطر الناتجة عن عمليات غسل 
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 :الرؤياثانيًا/ 

ف (  اعلةمنظومة  بـ  المتمثلة  عام  بشكل  المالية  الجرائم  الرشوة،    ،االحتياللمكافحة  الفساد، 

الجرائم ذات الصلة    كافة  ، الخطف والسرقة) والتي بضمنهااالبتزازالتهرب الضريبي،    التهريب،

غسل   جماإلرهابوتمويل    األموالبعمليات  في  المالي  النظام  وحماية  من  ،  العراق  هورية 

 نونية. القااالنشطة غير 

 

 الرسالة:ثالثًا/ 

  إلى   استنادا  اإلرهابوتمويل    األموالبناء وتطبيق نظام رقابي فعال يضمن مكافحة غسل  

الدولية  القوا والمنظمات  الدولية  للمتطلبات  وامتثاًال  النافذة  المحلية  بمكافحة  المعنية  نين 

ا درء  الجرائم  يضمن  بما  الصلة  ذات  ال  اإلرهابوتمويل    األموالغسل    مخاطرلمالية  نظام  عن 

وتمويل    األموالمن خالل التنسيق والتعاون مع منظومة مكافحة غسل    ،المالي والمجتمع

الصلة اإلرهاب ذات  المختصة  الجهات  مع  والتنسيق  المعلومات  تبادل  تسهيل  عن  فضًال   ، 

 . المحلية والدولية
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 األهداف: /ابعاً ر

 

تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العالقة بمكافحة الجرائم المالية والعمليات ذات   .1

 . اإلرهاب وتمويل  األموالالصلة بغسل  

في العراق وتقسيم    اإلرهابوتمويل    األموالاستكمال هيكل منظومة مكافحة غسل   .2

 األدوار والصالحيات فيما بينها.

 2023انجاز التقييم الوطني للمخاطر  .3

السيئة من  ع استغالله من قبل اصحاب النوايا  الحفاظ على النظام المالي المصرفي ومن .4

  األموال الجديدة لعمليات غسل    األنماطخالل إعداد الدراسات والتقارير الالزمة المتضمنة  

على  اإلرهابوتمويل   ألخذ   وأعمامها  المصرفية  وغير  المصرفية  المالية  المؤسسات 

 الحيطة والحذر. 

حة غسل  بمكاف  العالقة  تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الجهات الداخلية والخارجية ذات  .5

الطرفين  اإلرهاب وتمويل    األموال بين  المتبادلة  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  مع   ،

 (توحيد الجهد االستخباري).

االدعاء العام    إلى ب وتحليل البالغات الواردة واالحالة  تإجراءات المك بين  ما  التنسيق  تعزيز   .6

ما في  االقتصاديةوالجريمة    األموالالنزاهة وغسل    ومتابعة سير التحقيقات في محكمة

 .األموال قضايا غسل  يخص

االدعاء العام    إلى ب وتحليل البالغات الواردة واالحالة  تتعزيز التنسيق ما بين إجراءات المك  .7

جرائم   محكمة  التحقيقات في  سير  للتوثيق   اإلرهابومتابعة  الصادرة  االحكام  ومتابعة 

 واالحصاء.

وتوثيق   .8 للت  اإلجراءاتوضع  الالزمة  قاالتنفيذية  ألحكام  الخاضعة  الجهات  مع  نون  نسيق 

 .2015) لسنة 39رقم (  اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 

المؤسسية   .9 القدرات  للجهات بناء  والدورات    واإلدارية  الورش  عقد  خالل  من  العالقة  ذات 

بناء برنامج سنوي وشامل لتفعيل دور هذه الجهات   التدريبية بصورة منتظمة من خالل 

 في االبالغ عن العمليات المشبوهة. 
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وموظفي  .10 عن  فضًال  المالية  وغير  المالية  للمؤسسات  كافة  موظفي  وتأهيل  تدريب 

غير   كالمنظمات  األخرى  المهنالقطاعات  وذوي  المالية   الحكومية  كالمحاميين   غير 

 وتجار المعادن واألحجار الكريمة والذهب.  القانونيينوالمحاسبين 

عن   .11 الصادرة  األربعين  التوصيات  مع  العراقية  والتعليمات  القوانين  توافق  على  العمل 

  لتحقيق االمتثال لها.) FATFمجموعة العمل المالي (

 مجموعة ايجمونت. إلى باالنضمامالخاصة    إلجراءاتلجمهورية العراق  استكمال .12

بمخاطر   .13 المجتمع  و توعية  المالية  المشروعة    األموالالجرائم  غير  المصادر  من  المتأتية 

ية المسلحة بما يهدد أمن وسالمة الوطن والمواطنين من خالل  اإلرهابوتمويل الجماعات  

تماعي كونها قمية واإلنترنيت ومواقع التواصل االج وسائل االعالم والصحافة الورقية والر

 معدالت الجريمة. انتشارالحد من   وسيلة فاعلة بمحاربة
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 IMFصندوق النقد الدولي 

 WBالبنك الدولي 

التي تعنى  األمم المتحــدة في المتخصــــصـــــة الوكــاالت أحــد هو البنــك الــدولي

عــالميــة، مســــؤولــة  منظمــات بــالتنميــة، تتكون من مجموعــة مؤلفــة من خمس

شــــجيع وحماية ت إلىالبلدان بغرض التطوير وتقليل األنفاق، باإلضــــافة  تمويل عن

تعمل مجموعة البنك الدولي على تقديم نطاًقا واســــًعا من  .االســــتثمار العالمي

المنتجات المالية واالستشارات والدعم الفني واالقتصادي، كما تساعد البلدان في 

 تبادل وتطبيق المعارف والحلول المبتكرة عند التصدي للتحديات التي تواجهها.

الدولي الدعم الفني واالستشاري للعراق للمباشرة بعملية التقييم وعليه قدم البنك 

الوطني للمخاطر، وتم تزويد المكتب بالمنهجية المتاحة لديه لالعتماد عليها 

واإلفادة منها قدر المستطاع بما يالئم القانون والتعليمات واألنظمة المحلية في 

 العراق.

  ECالمفوضية االوربية 

فــيــذي لــالتــحــاد األوروبــي، والــمســــــؤولــٌة عــن اقــتــراح هــي الــفــرع الــتــنــ

عات، يذ على واالشــــراف  التشــــري يد القرارات، تنف تأي هدات و عا حاد م  األوروبي االت

كما تقوم بوضــــع الميزانية العامة لالتحاد اليومية،  االتحاد األوروبي أعمال وإدارة

ــــافة لذ لك تقوم المفوضــــية بتمثيل االتحاد في واإلشــــراف على تنفيذها. باإلض

ها  حاد ول خارج االت يات مع دول  فاق ها توقيع االت ما يحق ل ية ك لدول ــــات ا فاوض الم

 .صالحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في االتحاد

 

 FATFمجموعة العمل المالي 

، تمثلت أهم أهدافها بوضــــع المعايير وتعزيز التنفيذ 1989هيئة دولية انشــــات عام 

وتمويل  األموالالفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشــــغيلية لمكافحة غســــل 

والتهديدات األخرى ذات الصــلة لســالمة النظام المالي الدولي، وقد وضــعت  اإلرهاب

وانتشـــار أســـلحة الدمار  اإلرهابوتمويل  األموالســـلســـلة توصـــيات لمكافحة غســـل 

ــالمة  ــقة لهذه التهديدات التي تواجه س ــتجابة منس ــاس الس ــامل، كما تعد األس الش

 النظام المالي.

تقوم مجموعــة العمــل المــالي بمراقبــة تقــدم أعضـــــائهــا في تنفيــذ التــدابير الالزمــة 

وتدابير وتقنيات  اإلرهابوتمويل  األموالللمكافحة، وتقوم بمراجعة وســــائل غســــل 

ــتوى كل دولة  ــعف على مس مكافحتهما، كما تعمل المجموعة على تحديد نقاط الض

 داخليًا بهدف حماية النظام المالي الدولي من إساءة االستخدام.

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط 

 MENAFATFوشمال افريقيا 

 ،)المنامة –(مملكة البحرين م عقد اجتماع وزاري في 2004نوفمبر عام/  30في 

يهِ  قررت مات ف ية دولة 14 حكو ها عرب ــــاء العراق جمهورية بضــــمن المجموعة  إنش

ــل ــة على غرار لتعم ــل مجموع ــالي العم ــة الإن ، (FATF) الم ــة ذات طبيع مجموع

بين أعضــائها، وهي ال تنبثق عن معاهدة  باالتفاقطوعية وتعاونية تم تأســيســها 

سة دولية أخرى، وهي التي تحدد ، دولية س ستقلة عن أية هيئة أو مؤ كما إنها م

عملهــا ونظمهــا وإجراءاتهــا، ويتم تحــديــد عمــل المجموعــة ونظمهــا وإجراءاتهــا 

بتوافق آراء أعضائها، على إن تتعاون مع الهيئات الدولية األخرى واسيما مجموعة 

 لمالي لتحقيق أهدافها.العمل ا

 

 األمم المتحدة 

الذي يؤكد  2462القرار رقم   2019أصــــدر مجلس األمن في األمم المتحدة في عام 

ما يخص  له في خذة من قب ية المت ئاســــ نات الر يا عة القرارات والب  اإلرهابعلى مجمو

ية تقع على عاتق الدول األعضاء،  اإلرهابومكافحته وان مسؤولية مكافحة االعمال 

فاً  يات والبروتوكوالت  ويؤكد على ضــــرورة ان تصــــبح الدول اطرا فاق فة االت في كا

ية لمكافحة  ية الدولية  اإلرهابالدول فاق ما في ذلك االت في اقرب وقت ممكن، ب

يل  هابلقمع تمو مة عبر اإلر مة المنظ حة الجري كاف حدة لم ية األمم المت فاق ، وات

ــــة بالتنظيمات  الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها، وقرارات لجنة العقوبات الخاص

شخاص اباإلره سماء الكيانات واأل ساعد هذه اللجنة فريق المتابعة على إدراج أ ية و

 المتورطين في تمويل أو مساعدة تنظيم القاعدة و داعش وغيرها ماليًا.

1 

2 

3 4 

5 

6 

للعمل  1944، أنشــئ في عام لألمم المتحدة التابعة هو احد الوكاالت المتخصــصــة

صندوق في صاد العالمي. ويقع مقر ال سالمة االقت شنطن على تعزيز  صمة،  وا العا

بلًدا، 189ويديره أعضــــاؤه الذين يشــــملون جميع بلدان العالم تقريبًا بعددهم البالغ 

ي، ويســــتهدف ا منع وقوع ويعد المؤســــســــة المركزية في النظام النقدي الدول

ــــات  ياس ماد ســــ فة على اعت مات في النظام عن طريق تشــــجيع البلدان المختل األز

صادية والمالية  سات االقت سيا سليمة، ويعمل على مراقبة التطورات وال صادية  اقت

سات  سيا شأن ال شورة ب ستوى العالمي، وتقديم الم ضاء وعلى الم في البلدان األع

التي اكتسبها مند تأسيسه، فضال عن تقديم المساعدة  الخبرة إلىألعضائه استنادًا 

وبنوكها  حكومات البلدان األعضاء إلىالصندوق  خبرة الفنية والتدريب في مجاالت

 .المركزية

 اإلرهاب وتمويل  األموالالجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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 في جمهورية العراق   اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل   منظومة
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 -  :اإلرهابوتمويل  األموالاوًال / مجلس مكافحة غسل 

  اإلرهاب وتمويل    األموالاستمرارًا للجهود التي تبذلها جمهورية العراق في مجال مكافحة غسل  

خالل األعوام المنصرمة يتابع المجلس الجهود والتطورات الوطنية واإلقليمية والدولية في هذا  

وتفع لتطوير  مقترحاتِه  وتقديم  قانالمجال  بتطبيق  المعنية  الجهات  دور  غسل  يل  مكافحة  ون 

(  اإلرهاب وتمويل    األموال لسنة  39رقم  ا  2015)  طريق  الخاصة  عن  والضوابط  التعليمات  صدار 

يق المواد القانونية  تطب  إلىإن تؤدي    شانهاالتي من    اإلرهاب وتمويل    األموالحة غسل  بمكاف

نفًا، إذ يحث المجلس الجهات المعنية كافة االلتزام بتوصيات مجموعة الخاصة بالقانون المذكور آ 

) واالمتثال للمتطلبات الدولية والسيما بعد صدور قرار مجلس األمن رقم  FATFالعمل المالي (

لسنة  2462( (  بشان  2019)  المالي  العمل  مجموعة  توصيات  الدول  FATFعد  وعلى  ملزمة   (

غسل   مكافحة  منظومة  يحث  كما  لها،  واالمتثال  بتكثيف    اإلرهابوتمويل    األموالتطبيقها 

غسل   مكافحة  مكتب  يطلبها  التي  واإلحصاءات  المعلومات  جميع  وتقديم    األموالالجهود 

المتعل  اإلرهابوتمويل   خاللها  السيما  من  يتم  التي  للمخاطر  الوطني  التقييم  بعملية  قة 

 . اإلرهاب وتمويل  األموالالوقوف على نقاط الضعف والتهديدات الخاصة بمخاطر غسل 

 

 -: ييناإلرهابثانيًا/ لجنة تجميد أموال  

تمويل   مخاطر  لتنامي  على    االنعكاساتوتصاعد    اإلرهابنظرًا  الجرم  لهذا    البلدان السلبية 

المالية،   أموال  والقطاعات  تجميد  لجنة  في  اإلرهابتشكلت  الوزراء   األمانة يين  لمجلس    العامة 

) لسنة  39المرقم (  اإلرهابوتمويل    األموالنون مكافحة غسل  ) من قا15ألحكام المادة (استنادًا  

 من: 2015
 نائب محافظ البنك المركزي العراقي ـ رئيساً  -أوالً 

  ـ نائبًا للرئيس  اإلرهابوتمويل  األموالافحة غسل مك مكتب عام مدير  -ثانياً 
  بالنسبة للعسكرينالوظيفي عن مدير عام او عميد  عنوانهممثل عن الجهات التالية ال يقل  -ثالثاً 
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 - التالية: وتتولى اللجنة المهام 

  الرسمي  االلكتروني  الموقع  في  نشرها  عند  أموالهم  المجمدة  االشخاص  أسماء أعمام    -أوالً 

  أتخاذ   لغرض  تأخير  دون  المختصة  الجهات  على  ،  االمن  مجلس  فـي  العقوبات  للجنة

لتجميد   الالزمة  المسمين    األموالاإلجراءات  لألشخاص  األخرى  األصول    والكيانات أو 

التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه    والكياناتالمسماة أو أموال األشخاص  

ذلك   ويضمن  ممتلكات   األموالمنهم،  من  المتولدة  أو  المستمدة  األخرى  واألصول 

األش  هؤالء  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  عليها  يسيطر  أو  أو  يمتلكها    الكيانات خاص 

المرتبطة بهم، وللجنة تجميد أموال أصول وفروع وازواج أي من األشخاص المسمين إذا  

  وجدت ما يبرر ذلك .
الذين تنطبق    ية،اإلرهابيين والتنظيمات  اإلرهاببأسماء األشخاص    محلية،  تنظيم قائمة   - ثانيا   

 المختصة.   الجهات  من قدمةالم المعلومات على بناء  بالتجميد.عليهم المعايير الخاصة 

الواردة    -ثالثاً  الطلبات  تجميد    إلىتلقي  بخصوص  األجنبية  الدول  من  الخارجية    األموال وزارة 

جمهورية   في  مقيمين  ألشخاص  األخرى  المعايير    العراق،واألصول  توافر  من  والتحقق 

 ذلك.الخاصة بالتجميد وتصدر قرارها بناء على 

 

 -  :اإلرهابوتمويل  األموالًا/ مكتب مكافحة غسل لثثا

نقل   مجال  في  مستمرًا  زال  وما  العالم  شهدُه  الذي  التطور  المصرفية   األموالإن  واألعمال 

تنوع األساليب والوسائل التي يستخدمها    إلىوسائل الدفع الحديثة إضافة    اعتمادالُمختلفة و  

السياسات  اإلرهابوممولي    األموالغاسلي   وتطوير  استحداث  العراق  جمهورية  على  حتم   ،

مكتب   يحرص  كما  للتعديل،  قابلة  تكون  إن  على  المخاطر  هذه  مع  يتناسب  بما  واإلجراءات 

غسل   جميع    اإلرهابوتمويل    األموالمكافحة  على  والتنسيق  للتعاون  أهمية  إعطاء  على 

اللجاالمستويا المحلية والدولية من خالل  وتمويل   األموالمجال مكافحة غسل  ب  المعنيةن  ت 

أو من خالل مشاركة المكتب في االجتماعات والفعاليات    اإلرهاب  وأية فرق عمل تنبثق عنها، 

إرساء نظام فعال لمكافحة غسل  إلىاإلقليمية والدولية، عمل المكتب خالل السنوات السابقة 

المعنية بالتدابير الفنية وإجراءات تطبيقها على زام الجهات ال من خالل  اإلرهابوتمويل  األموال

ال الرقابية واالأرض  بالتعاون مع الجهات  شرافية واألمنية والقطاع الخاص  واقع، إذ قام المكتب 

(التعاون بغية تنفيذ ما نصت عليه    اتفاقاتبتوقيع   المادة  نون مكافحة  ) من قا9الفقرة (ثالثًا) 

(  اإلرهابوتمويل    األموالغسل   لسنة  39رقم  إضافة  2015)  مع    إلى،  تفاهم  مذكرات  توقيع 

 ت النظيرة. الوحدا
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 -ًا / البنك المركزي العراقي: رابع

  التي )  2020  –  2016للسنوات (  إستراتيجيةعمل البنك المركزي بتنفيذ   

تتبع   ستراتيجيةاإل  كونها  خاصة  أهمية  تكتسب التي  للبنك  األولى 

منهجًا متكامًال في التخطيط االستراتيجي ، والتي تم تحديد األهداف  

محددة  ومبادرات  وبرامج  بمشاريع  فيها  المترجمة  والفرعية  العامة 

للبيئة   دقيق  تحليل  إجراء  تم  إن  بعد  والتوقيت،  والهدف  المحتوى 

ص والتحديات بمشاركة جميع تشكيالت  الداخلية والخارجية وتشخيص نقاط القوة والضعف/ الفر

العراقي   المركزي  عنالبنك  مكافحة غسل    فضًال  إذ  اإلرهابوتمويل    األموالمكتب    استمدت ، 

الخطة أهدافها من السياسة العامة للدولة في بناء اقتصاد سوق حر يقوم على عوامل المنافسة 

االقتصادية التنمية  أساس في  الخاص من لعب دور  القطاع  البنك  وتمكين  تنفيذ مهام  ، كذلك 

التنمية   المالي والمحافظة على والعمل على تعزيز  النظام  المركزي من ناحية تحقيق استقرار 

الرخاء في العراق ، كما تم إيالء اهتمام كبير للرقابة   المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق 

بناء قطاع مصرفي كفوء وفعال   أجل  المصرفي من  القطاع  يعمل على أساس  واإلشراف على 

البرامج   واستخدام  المعلومات  بتكنلوجيا  واسع  بشكل  االهتمام  تم  كما  الممارسات،  أفضل 

  والبيانات نشاطات البنك المركزي في اإلدارة والتنظيم والرقابة    أتمتهوالتقنيات الحديثة من أجل  

 والتقارير والمدفوعات.

لبنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة  إن دور المؤسسات المالية الدولية التي يتعامل معها ا

شراكة    اإلرهابوتمويل    األموالغسل   عالقة  وبناء  التواصل  الثقة   إستراتيجيةفي  على  مبّنية 

بصورة كبيرة، ولهذا تقوم   ستراتيجية اإلإنجاح هذه  إلى والتنسيق والمصلحة المشتركة سيؤدي  

مكافح ومكتب  المركزي  البنك  بمساعدة  الدولية  المؤسسات  غسل  هذه  وتمويل    األموالة 

الدعم    اإلرهاب المعايير والمتطلبات وقد    والمساندةعلى تقديم  الكثير من  في تطوير وتنفيذ 

أعطت نتائج كبيرة وملموسة في تطوير عمل وأداء المصارف والمؤسسات المالية المحلية غير  

موظفي هذه    ستسهم بدرجة كبيرة في تطوير القدرات الفنية لدى  ستراتيجية اإلوالمصرفية،  

المؤسسات في الكشف والتحليل والتدقيق ورفع التقارير التي تسهم بشكل مباشر في إيقاف  

العمليات المالية المشبوهة كي تحمي هذه المؤسسات من العقوبات والغرامات وضياع أموال  

عن  ومسؤولين  امتثال  مراقبي  تعيين  تم  كما  المصرفي،  النظام  سمعة  وتشوية  المساهمين 

وإدارة المخاطر تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة   اإلرهاب وتمويل    األموالإلبالغ عن غسل  وحدات ا

سحب    إلىعدم االلتزام بمتطلبات االمتثال التي قد تؤدي    منلحماية المصرف أو الشركة المالية  

أو   المحاكم  في  جزائية  دعاوى  رفع  أو  مالية  غرامات  وفرض  أو    الكيان  حرمانالرخصة  الطبيعي 

ف الُمشاركة  من  بشأنهالمعنوي  توصية  رفع  بعد  العملة  نافذة  العقوبات    إلى  ي  تحديد  لجنة 

 المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في البنك المركزي العراقي. 
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 - :   إنفاذ القانون) (جهات واالستخباراتيةلمؤسسات األمنية / ااً خامس

اإلجرامية كاإلتجار بالبشر، تجارة    األنشطةتنخرط شبكات الجريمة المنظمة عادًة في الكثير من  

ية  اإلرهابالمخدرات والسلع واألسلحة غير المشروعة، التهريب والسرقة، تمويل ودعم العمليات  

ُتقدر   عائدات  الشبكات  هذه  وتحقق  إلخ،   ... الدولة  أمن  وتزعزع  المواطنين  تستهدف  التي 

ل خاصة بها وذلك بهدف تحقيق طويلة المدى وتعتمد أساليب عم  استراتيجياتبالمليارات وتضع  

نون (جهات مملوكة للدولة) إنفاذ القااألرباح بأقل المخاطر الممكنة، ومن هنا يأتي دور جهات  

المواطنين  وحريات  حقوق  حماية  هو  للدولة  الدستوري  الواجب  إن  كون  العراق  جمهورية  في 

المخالف وإعا الحقوق فقط وإنما  والمؤسسات العاملة فيها كافة، وال يقتصر فقط بمعقابة  دة 

 نون، وتتمثل هذِه الجهات باآلتي : انتهاك القاخلق ظروف تمنع  إلىيمتد 

 

 -مستشارية االمن القومي:  )1-1(

لسنة    68تقدم مستشارية األمن القومي التي تأسست استنادا األمر  

القومي    2004 األمن  مجال  في  التخصصية  والدراسات  االستشارات 

عاملون في مستشارية األمن القومي والتي يقدمها المستشارون ال

مجلس وكالء    إلىوالمراكز والدوائر التخصصية في المستشارية لترفع  

وأخذ  للدراسة  جاهزة  لتكون  الوطني  األمن  ومجلس  القومي  األمن 

الوطني األمن  مجلس  قبل  من  بشأنها  المناسبة  أيضًا    .القرارات  تسعى  المؤسسة  هذه    إلى أن 

وحدة   يحقق  بما  االستخبارية  والجهات  األمنية  الوزارات  بين  الوطني  األمن  سياسات  تنسيق 

 الشاملة لألمن الوطني.    ستراتيجيةاإلو السياسات

بالتقييم   الخاص  التقرير  واعداد  وتنفيذ  متابعة  فريق  القومي  االمن  مستشارية  تترأس  كما 

الوطني للمخاطر المالية على جمهورية العراق، وتعقد االجتماعات الدورية لعرض نسبة التقدم  

والمعوقات التي تواجه الفريق الفني المنبثق عن الفريق أعاله وسبل معالجتها الستكمال انجاز  

 في جمهورية العراق. اإلرهاب وتمويل  األموالقرير النهائي لتقييم مخاطر غسل الت
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 -:جهاز المخابرات الوطني العراقي )1-2(

يعمل على حماية األمن الوطني في جمهورية العراق ومواطنيِه في 

الداخل والخارج، ويقوم على منظومة عمل إستخبارية منسقة تختص  

الصلة   ذات  اإلستخبارية  النشاطات  وإدارة  وتحليلها  المعلومات  بجمع 

العراقي،  القومي  األمن  تهديد  التجسس،  (مكافحة  بـ  تتعلق  التي 

تاج أسلحة الدمار الشامل سواء أكإنت بيولوجية أو  والتمرد، إن  اإلرهاب 

الت من  الطبيعية  والموارد  اآلثار  حماية  بها،  واإلتجار  المخدرات  إنتاج  كيمياوية،  أو  هريب  نووية 

فِه هدف إضعاحفاظ على البلد من أية أعمال تست) للالعابرة للحدود والتخريب، الجريمة المنظمة

أك خارجية  اسواء  أم  داخلية  ويخضعنت  العراقية،  للحكومة  المشورة    لرقابة   الجهاز  وتقديم 

ن  انون عمل األجهزة األمنية وبموجب مبادئ حقوق اإلنساالسلطة التشريعية ويعمل وفقا لق

 المعترف بها . 

 

 -:) جهاز األمن الوطني العراقي3-1(

التنظيمات   عن  اإلستخبارية  المعلومات  وتحليل  جمع  على  يعمل 

بإنشطتها،  اإلرهاب للدولة ومتابعة كل ما يتعلق  المعادية  ية والفئات 

المتطرفة،   التكفيرية  العقائدية  األبعاد  ذات  الحركات  ومتابعة  رصد 

في   العاملة  األجنبية  والشركات  المدني  المجتمع  منظمات  متابعة 

القتها بالجهات المشبوهة، كشف الفساد اإلداري  جمهورية العراق وع

وتجارة   وتعاطيها  المخدرات  وتجارة  التهريب  ومجاالت  اإلقتصادية  الجريمة  ومكافحة  والمالي 

األسلحة ومخالفات شروط السيطرة النوعية والتزوير وكل ما يظر بأمن المواطن على المستوى 

كذلك يعمل الجهاز على بناء قاعدة بيإنات رصينة  الصحي والبيئي بغية إّتخإذ اإلجراءات المناسبة،  

بشكل   تساهم  التي  والمؤسساتية  الفردية  النشاطات  وتضم  األمني  التوثيق  خاللها  من  يتم 

 إلىفعال في إنشاء قاعدة البيإنات الوطنية العامة للدولة (البنك الوطني للمعلومات)  وصوًال  

 ختصة مع وضع الضوابط األمنية المالئمة . تحقيق أمن اإلتصاالت والتنسيق مع المؤسسات الم
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 -:اإلرهاب) جهاز مكافحة 4-1(

بجميع أشكالِه والقضاء عليِه من خالل   اإلرهابمكافحة    إلى يهدف  

على   والقضاء  وردع  منع  شإنها  من  التي  واإلجراءات  التدابير  وضع 

والخطط    اإلرهاب  األمنية  العمليات  تنفيذ  أشكالِه،  بكافة 

الموضوعة ُمسبقًا وفق القإنون، تنفيذ عمليات المراقبة    ستراتيجية اإل

والتفتيش والتحري بناًء على األوامر القضائية الصادرة وتنفيذ أوامر  

القبض الصادرة بموجب قرار قاضي التحقيق المختص والتحقيق معهم، كما يعمل الجهاز على 

والجه األمنية  األجهزة  مع  المعلومات  وتبادل  والتعاون  ومع  التنسيق  داخليًا  العالقة  ذات  ات 

بهدف تجفيفها بالتعاون    اإلرهاب األجهزة النظيرة للدول العربية واألجنبية، وتعقب مصادر تمويل  

والبنك المركزي العراقي والجهات    اإلرهابوتمويل    األموالوالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل  

 اُألخرى ذات الصلة .

 

 - :المنظمة الجريمة مكافحة ُمديرية –) وزارة الداخلية 5-1(

العراقي،  الداخلي  الحفاظ على األمن  الداخلية العراقية  مهمة وزارة 

مكافحة   المجاورة،  الدول  مع  الحدود  ومراقبة  وتجارة    اإلرهابضبط 

الجريمة   مكافحة  (ُمديرية  بإستحداث  وقامت  والسالح،  المخدرات 

عام/   المالية)  الجرائم  مكافحة  ُمديرية  ُتعنى    2016المنظمة/  وهي 

ية المسلحة، تهريب اآلثار  اإلرهاب وتمويل الجماعات    األموالبمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل  

والسالح، تجارة المخدرات ... إلخ، كما تعمل وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية في البنك  

ا التحويل  شركات  قبل  من  ُتمارس  مشبوهة  إنشطة  أية  رصد  على  العراقي  أو  المركزي  لمالي 

الصرافة الُمجازة من قبل البنك المركزي العراقي ومنافذ الدفع األلكتروني، فضًال عن الشركات  

والمنافذ غير المجازة التي ُتسهم بشكل كبير في غسل عائدات اإلنشطة اإلجرامية وتوفير الدعم  

رة والعمليات  ية، وذلك من خالل المتابعات المستماإلرهابالمالي للمجرمين وتمويل العمليات  

 اإلستخبارية الواردة التي تسبق إجراء التفتيش والتحري الميدإني من قبلهم .

ذات صلة    بانها وبالتالي فإن جميع الجهات أعاله تسهم في إبالغ المكتب عن أية حاالت ُيشتبه  

إر  تمويل  أو  أموال  القانبغسل  اإلجراءات  اتخاذ  ُبغية  وإحالتها  هاب  المالئمة  كم  المحا  إلىونية 

 المختصة. 
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 -  العام: االدعاءرئاسة والقضائية  سلطةًا/ السادس

  األموال للجهات القضائية دوٌر كبير في دراسة تقارير االشتباه التي ترد من مكتب مكافحة غسل  

والتحقيق فيها واالثباتات األخرى التي تدعم األحكام القضائية التي تصدرها    اإلرهابوتمويل  

بعدد القضايا التي تم    بياناتواألشخاص المتهمين، وإنشاء قاعدة    الكياناتهذِه المحكمة بحق  

وعدد من تقارير االشتباه التي    اإلرهاب وتمويل    األموالالحكم فيها لصالح مكتب مكافحة غسل  

من   رفعها  إضافة  يتم  المصرفية،  غير  والمالية  المصرفية  اإلجراءات    إلىالمؤسسات  تطوير 

غسل   و  النزاهة  بقضايا  المختصة  والمحكمة  العام  االدعاء  بعمل  الخاصة   األموالواآلليات 

وسرعة   أمن  على  الحفاظ  يضمن  بما  العالقة  ذات  الجهات  مع  والتنسيق  المنظمة  والجريمة 

ريب وتطوير القدرات لدى كوادر االدعاء العام والمحاكم  المعلومات في كل قضية، وكذلك تد

عن طريق زجهم في دورات وورش عمل مختصة    اإلرهابوتمويل    األموالالمختصة بقضايا غسل  

 . اإلرهابوتمويل  األموالفي هذا المجال بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل 
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 اإلرهابوتمويل  األمواللمكافحة غسل  االولى الوطنية  ستراتيجيةاإلأهم منجزات 

)2017- 2020 ( 
 

الخروج من وضع المتابعة العادية لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال   .1

 . وضع التحديث كل عامين إلى) MENAFATFإفريقيا (

بناًء على قرار االجتماع العام السابع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط  

. حيث قدم العراق تقرير المتابعة الثامن  2018ابريل    /نيسانوشمال افريقيا الذي عقد في شهر  

الدولة في مجال مكافحة غسل   بالتفصيل ما حققته    ، اإلرهاب وتمويل    األموالالذي ذكر فيه 

     ).ICRG) السيما لجنة المراجعة الدورية (FATFوتلبية جميع متطلبات مجموعة العمل المالي (
 

 .  اإلرهاب وتمويل  األموالمواكبة التطور التقني في مجال مكافحة غسل  .2

العمل االعوام  تم    التحتية   البنية  على  والتعديالت  التحسينات  إدخال   على  2020  –  2017  في 

وخصائص    لألنظمة واالتصاالت  ببناء  األمانالمعلوماتية  الشروع  التطوير  عملية  شملت  حيث   ،

ضمن متضمنة    بياناتقاعدة   العاملة  المالية  وغير  المالية  بالمؤسسات  المتعلقة  المعلومات 

غسل   مكافحة  الكترونيا    ، اإلرهابوتمويل    األموالمنظومة  المعامالت  متابعة  بنظام  والعمل 

 . المكتب بها  متابعة وأرشفة جميع المراسالت التي يقوملغرض 

االخرى الجهات  و  المكتب  بين  اآلمن  االتصال  نظام  يخص  فيما  ا اما  تم  بنظام  ،    I2N  لعمل 

  كما  مع وزارة الداخلية / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، االلكتروني لغرض تبادل المعلومات 

االتفاق   األمم  تم  مكتب  (مع  والمخدرات  الجريمة  بمكافحة  المعني    على )  UNODCالمتحدة 

 ).goAMLنظام (اقتناء 
 

 .اإلرهابوتمويل  األموالفي مجال مكافحة غسل  بناء القدرات وتأهيل المعنيين .3

المستمر    ُيحظى التدريب  العالقةموضوع  ذات  الجهات  في  عامة  للعاملين  ي  موظفو    بصورة 

خاصة  المكتب   العاليبصورة  العالمية   االطالعفي  للمساهمة    باالهتمام  المستجدات    على 

مهارات مما يعد بمثابة  الصقل  ، واإلرهابوتمويل    األموالفي مكافحة غسل    وافضل الممارسات

في دورات تدريبية وورش    األموالضمن منظومة مكافحة غسل  تعليم مهني رفيع المستوى  

 المنظمة  الجهات   مع  بالتعاون  العراق   جمهورية  وخارج   داخل)  2020  –  2017عمل خالل المدة من ( 

مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والفرق    ،منها  الدولية  المنظمات  السيما  والورش  الدورات  لتلك

المنبثقة عن منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"،  

وذلك استنادا لما نصت     (UNODC)معني بالمخدرات والجريمة  فضال على مكتب األمم المتحدة ال

 .2015) لسنة 39نون، () من القا9) المادة (7ام الفقرة (عليه أحك
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إعداد وإقامة دورات وبرامج تدريبية للموظفين المعنيين العاملين في مختلف الجهات  فضًال عن  

غسل   جريمة  مجال  في  بالمستجدات  متطلبات    اإلرهاب تمويل  و  األموالإلحاطتهم  ولشرح 

بتدريبالقا أعاله  االعوام  خالل  المكتب  قام  إذ  الفاتف،  عن  الصادرة  األربعين  والتوصيات  هم  نون 

زيادة جودة البالغات واإلخطارات الواردة من الجهات   إلى مما أدى  الفنية  انبالجوفي وتثقيفهم 

من مختلف    اإلرهابوتمويل    األموال. كما تم حصول المعنيين في مكافحة غسل  ذات العالقة

 :   تفاصيلها في أدناه المتخصصة بهذا المجال وكما ُمبين لشهادات المهنيةالجهات على ا 

 عدد المتدربين  التدريبياسم البرنامج 

CAMS  228   اإلرهاب وتمويل  األموالاخصائي معتمد بمكافحة غسل 

 CFCS  8 اخصائي معتمد في مكافحة الجرائم المالية 

 CGSS 25اخصائي معتمد بالحظر والعقوبات الدولية  

 

 اإلرهاب وتمويل  األموالهيكل منظومة مكافحة غسل  تحديث .4

 به:   المناطةتطوير هيكلية المكتب والمهام  . أ
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الـفـترة ( ــب خالل  الـتـنـظـيـمي لـلـمـكت ــل  الـهـيك ــل  ــدي تع ــك)  2020  –  2017تم  ــا  وذل مع   يـتالءم  بم

نون. إذ تم  اـطة ـبالمكـتب وفـقًا لـما تضــــمـنه الـقاالمتطلـبات اـلدولـية ومتطلـبات العـمل والمـهام المنـ 

  -ادناه: استحداث ُشعب في كل قسم من أقسام المكتب كما مبين في المخطط 

المدیر العام

يشعبة التدقیق الداخل

معاون المدیر العام

قسم التحلیل المالي

شعبة االشتباه في غسل األموال

شعبة االشتباه في تمویل اإلرھاب

شعبة االحصائیات

قسم الشؤون القانونیة

شعبة الدعاوى

شعبة االستشارات

قسم تقنیة المعلومات والدعم 
الفني

شعبة التحقق

شعبة الدعم الفني

قسم التعاون الوطني والدولي 

شعبة التعاون الوطني

شعبة العالقات الخارجیة

قسم البحوث والدراسات

شعبة التدریب والتطویر

شعبة االحصاءات و البیانات

القسم المالي و اإلداري 

شعبة األفراد

شعبة المحاسبة

شعبة اإلدارة والخدمات

مكتب المدیر العام 

وحدة ضمان الجودة
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تم إعداد دليل السياسات واإلجراءات لكل قسم موضح فيه آلية سير المعامالت في االقسام  •

في   ذكرها  الوارد  االقسام  في  موظف  لكل  وظيفي  وصف  أعداد  تم  ذلك  عن  فضًال  كافة، 

 المخطط أعاله. 

) بموظفين جدد من مختلف االختصاصات من  2020-2017كادر المكتب خالل الفترة (  تم تعزيز •

حملة الشهادات العليا والبكالوريوس وزجهم في دورات تدريبية ليطلعوا على آخر المستجدات  

االمر الذي سيمكن المكتب القيام بالمهام    اإلرهابوتمويل    األموالفي مجال مكافحة غسل  

 .الموكلة اليِه بكفاءة

 

 اصدار الضوابط والتعليمات واالدلة االرشادية الخاصة بالقطاعات والنشاطات وكما يأتي:  .ب

غسل     • عمليات  في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي  وتمويل    األموال الدليل 

 لمالية المتعلقة باألعمال والمهن غير ا   اإلرهاب 

2016 

غسل     • عمليات  في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي  وتمويل    األموال الدليل 

 المتعلقة بالمعامالت المصرفية   اإلرهاب 

2016 

غسل     • عمليات  في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي  وتمويل    األموال الدليل 

 المتعلقة بمعامالت االوراق المالية   اإلرهاب 

2016 

غسل   الدليل    • عمليات  في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي    األموال الدليل 

 المتعلقة بمعامالت المنظمات غير هادفة للربح   اإلرهاب وتمويل  

2016 

عمل   • في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي  غسل  الدليل  وتمويل    األموال يات 

 المتعلقة بمعامالت شركات التحويل المالي والصرافة   اإلرهاب 

2016 

غسل    • عمليات  في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي  وتمويل    األموال الدليل 

 المتعلقة بمعامالت التامين   ب اإلرها 

2016 

غسل    • عمليات  في  االشتباه  بمؤشرات  الخاص  االرشادي  وتمويل    األموال الدليل 

 عبر خدمات الدفع االلكتروني   اإلرهاب 

2016 

الخاصة   اإلرهابوتمويل    األموالالصادر عن مجلس مكافحة غسل    1بيان رقم    •

 بتخفيض سقوف المبالغ التي تتخذ فيها تدابير العناية الواجبة 

2017 

 2017 في مجال التأمين  اإلرهاب وتمويل  األموالتعليمات مكافحة غسل   •

 2017 ضوابط العناية الواجبة تجاه العمالء الخاصة باالوراق المالية   •

 2017 العليا ذوي المخاطر ضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب المناصب   •

 2017 تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العمالء للمؤسسات المالية   •

 2017 ) 1عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية رقم (  األموالضوابط التصريح عن    •

https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
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https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD.pdf
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https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2020/03/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A.pdf
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 2018 اإلرهاب الدليل االرشادي الخاص بمكافحة تمويل   •

عند ادخالها واخراجها عبر الحدود    األموالالتعديل االول لضوابط التصريح عن    •

 ) 1العراقية رقم (

2019 

 2019 الخاصة بمهنة المحاماة اإلرهاب وتمويل  األموالضوابط مكافحة غسل   •

ضوابط العناية الواجب االلتزام بها من قبل المحاسبين والمدققين لمكافحة   •

 رهاباإل وتمويل  األموالغسل 

2019 

غسل    • بمكافحة  الواجبة  بالصاغة    اإلرهابوتمويل    األموالالعناية  الخاصة 

 وتجار االحجار الكريمة 

2020 

 

ضمن  .ت والنشاطات  القطاعات  تغطية  تحقيق  لغرض  المحلية  الجهات  مع  االتفاقيات  عقد 

 ب.-5وكما موضح في الفقرة  اإلرهاب وتمويل  األموالمنظومة مكافحة غسل 

 

التعاون مع جهات معنية مختلفة في داخل العراق وإبرام مذكرات تفاهم مع    اتفاقاتإبرام   .5

   النظيرة.الوحدات 

غسل   - أ مكافحة  مجال  في  الدولي  التعاون  تعزيز  مع    اإلرهابوتمويل    األموالبهدف 

غسل   مكافحة  مكتب  قام  فقد  النظيرة،    5بأبرام    اإلرهابوتمويل    األموالالوحدات 

ميثاق  مع  ينسجم  وبما  أدناه،  في  المبينة  النظيرة  الوحدات  مع  ثنائية  تفاهم  مذكرات 

 -يلي: مبادئ مجموعة ايجمونت لتبادل المعلومات، وكما 

الخطيرة في  • االقتصادية  للجرائم  الدنماركي  العام  المدعي  مذكرة تفاهم مع 

20/2/2019 . 

 . 25/2/2019التحريات المالية البلجيكية في مذكرة تفاهم مع وحدة  •

في المملكة    اإلرهابوتمويل    األموالمذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل   •

 . 25/4/2019األردنية الهاشمية في 

 . 26/11/2019في  اللبنانيةمذكرة تفاهم مع هيئة التحقيق الخاصة   •

 . 4/3/2020في مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الفرنسية   •

 

 

 

2019 

2020 
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الجهات    اتفاقية  12  اإلرهابوتمويل    األموالكما عقد مكتب مكافحة غسل   - ب تعاون مع 

 - وكاآلتي:  اإلرهابوتمويل   األموالالمحلية المعنية بمكافحة غسل 

 . 2017تعاون مع دائرة مراقبة الصيرفة عام  اتفاق •

 .2017تعاون مع هيئة النزاهة دائرة االسترداد عام   اتفاق •

تعاون مع وزارة الداخلية / المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة عام    اتفاق •

2017. 

 2017عام   اإلرهاب تعاون مع جهاز مكافحة  اتفاق •

 . 2018تعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي عام  اتفاق •

 . 2018عام  كردستان تعاون مع وزارة الداخلية في إقليم  اتفاق •

 . 2018عام  للجماركتعاون مع الهيئة العامة  اتفاق •

تعاون مع وزارة الداخلية / مكتب المفتش العام / قسم التدريب والتطوير    اتفاق •

 . 2018عام 

 .2019الية عام تعاون مع الهيئة العليا للحج والعمرة / الدائرة اإلدارية والم اتفاق •

 .  2019تعاون مع وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات عام  اتفاق •

 2020تعاون مع وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب عام  اتفاق •

 . 2020تعاون مع جهاز االمن الوطني عام  اتفاق •

 

الصادرة من لجنة تجميد أموال   .6 التوصية (اإلرهابالقرارات  العقوبات  -6يين المعنية بتطبيق 

 ).اإلرهابوتمويل  اإلرهابالمالية المستهدفة ذات الصلة ب

أموال   تجميد  لجنة  (  ييناإلرهابعقدت  االعوام    عدة  تأسيسها  ومنذ)  2020  – 2017خالل 

  غير  بالمنظمات  المتصلة  المخاطر  موضوع  أبرزها  مواضيع،  عدة  فيها  وناقشت  اجتماعات

  النصف   من  ابتداء  العراق  لها   سيخضع  التي  المتبادل  التقييم   عملية ومتطلبات  للربح  الهادفة

غسل    بلغها  التي  المراحل   متابعة   إلى   إضافة   ،2023  للعام   االول لمخاطر  الوطني  التقييم 

  ل المختلفة وكما يلي:، كما وتم اصدار القرارات حواإلرهابوتمويل  األموال

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

2020 
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 2020 2019 2018 2017 الموضوع  ت

1 
اموال   تجميد  لجنة  قرارات 

 يين اإلرهاب

33 79 48 49 

2 
على   بناء  الصادرة  القرارات  عدد 

 طلبات الجهات المحلية

8 11 7 18 

3 
على   بناء  الصادرة  القرارات  عدد 

 طلبات الدول 

 ال توجد  3 5 3

5 

الواردة   الطلبات  اللجنة    إلىعدد 

للتصرف   تصريح  على  للحصول 

االقتصادية    األموالب الموارد  او 

 المجمدة

 1 1 اليوجد ال يوجد 

6 
الواردة     إلى عدد طلبات االعتراض 

 اللجنة 

 2 ال توجد  5 4

7 

عدد الموافقات بخصوص الطلبات  

على    إلىالواردة   للحصول  اللجنة 

ب للتصرف  او    األموال تصريح 

 الموارد االقتصادية المجمدة 

 1 1 اليوجد ال يوجد 

8 
عدد األشخاص والكيانات المدرجة  

 ضمن القوائم الصادرة من اللجنة

 كيانات اشخاص كيانات اشخاص كيانات اشخاص كيانات اشخاص

219 18 60 17 507 4 316 6 

 

) للمواد  أموال  15،  13،  9واستنادًا  تجميد  نظام  من  (اإلرهاب)  رقم  لسنة  5يين  هذا    2016)  يقوم 

يين بهذا الخصوص على الموقع االلكتروني  اإلرهابالمكتب بنشر جميع قرارات لجنة تجميد أموال  

لي  الخاص به فور ورودها من اللجنة، كما عمل المكتب على الزام المصارف وشركات التحويل الما

وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات التوسط ببيع وشراء االوراق المالية بموجب االعمام  

على مراجعة الموقع االلكتروني الخاص بهذا المكتب بشكل يومي    30/1/2018) في  2المرقم (

من قبل تلك المؤسسات والفروع التابعة لها والعمل على تنفيذ تلك القرارات بما يضمن السرعة  

اتخإذ   إلىتوجيه االعمامات    إلىي تنفيذها إضافة  ف ليتم  بالتجميد  المعنية  الحكومية  الجهات 

 الالزم ضمن المدة المحددة. 
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 ) 2020 -2017الوطنية االولى (  ستراتيجيةاإلأهم التحديات التي تم مواجهتها في تنفيذ 

 

الدولة   -1 اهتمام  من  االكبر  الجزء  وتوجه  داعش  تنظيم  عن  الناجم  االمني  االستقرار  عدم 

 لمواجهة وتحرير االراضي العراقية.  

  2017-2015عدم االستقرار االقتصادي الناجم عن انخفاض اسعار النفط  استمرار األثر الناجم عن   -2

 سكري لتحقيق االمنالع باإلنفاقمما سبب زيادة الدين العام للدولة بسبب التوسع 

وتعطل اغلب المرافق العامة في الدولة بسبب    2020مطلع شباط    Covid-19انتشار جائحة   -3

 التدابير الوقائية لمواجهة الجائحة. 

بسبب عدم تحقق الزيارة  استكمال تنفيذ المتطلبات الرئيسية لالنضمام لمجموعة ايجمونت   -4

 . 3الميدانية بسبب الفقرة 
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 ) 2023 - 2021لألعوام ( اإلرهابوتمويل  األموالالوطنية لمكافحة غسل  ستراتيجيةاإلهداف محاور وأ

 

 التقييم الوطني للمخاطرالمحور االول : 

 تقديم

ُيعرف على أنه نتيجة أو عملية تستند ، وFATFالتقييم الوطني للمخاطر التوصية االولى من التوصيات االربعين لمجمةعى العمل المالي    يمثل

، وتكون بمثابة الخطوة  اإلرهابوتمويل   األموالتحديد وتحليل وفهم مخاطر غسل    إلىمنهجية، اتفقت عليها األطراف المعنية، تسعى    إلى

لجة هذه المخاطر. وتتكون المنهجية المتبعة في العراق والتي يجري على اساسها التقييم الوطني للمخاطر من ثالثة مكونات  األولى لمعا

 .رئيسية تتمثل في التهديدات، ونقاط الضعف، والعواقب

هو تحسين نظام مكافحة غسل   اباإلرهوتمويل    األموالوُيعد الهدف الرئيسي من قيام العراق بإجراء عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل  

االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة   إلىيعزز التعاون الدولي على كافة المستويات ، وكذلك االنضمام  مما    فيه  اإلرهاب وتمويل    األموال

قائمة الدول ذات المخاطر  ، فضًال عن خروج العراق من القوائم السوداء وحظر التعامل وكذلك من  اإلرهابوتمويل    األموالبمكافحة غسل  

 :من خالل العالية يساهم في جذب االستثمارات للبلد وتعزيز االقتصاد. ويتم ذلك
 .العراقية الدولة تواجه التي اإلرهاب  وتمويل األموال غسل مخاطر  تقييم •
 .تقييم فاعلية االستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر •
 المخاطرألولويات لتقليل تحليل ا •
  في   المخاطر، الخاصة بالمنتجات والقطاعات منخفضة  اإلرهابوتمويل    األموالاتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من تدابير مكافحة غسل   •

 .وجودها حال
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 المحاور الرئيسة

 المحور االول

ــاطر  ــاز التقييم الوطني للمخ انج

 وفق المدة الزمنية المحددة. 

 

 األهداف

تــــحــــديــــد الــــمــــخــــاطــــر •

والتهديدات ونقاط الضعف 

عة  خاضــــ عات ال طا في الق

ـــــل  ــة غس ــافح ــانون مك لق

ــل  األموال ــابوتموي  اإلره

 .2015لسنة  39

ئي • ــا نه ل ير ا قر ت ل ـــــدار ا اص

 للتقييم الوطني للمخاطر

 مؤشرات األداء

ـــمن • ـــمية موظفي االرتباط بالجهات المختلفة ض تس

 .اإلرهابوتمويل  األموالمنظومة مكافحة غسل 

سيق مع ممثلي الجهات المحلية ذات • صل والتن التوا

 العالقة.

ها • يد حد مل التي تم ت عات الع يب مجمو تدر عداد و إ

ــــل   األمواللضــــمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غس

 . اإلرهابوتمويل 

مع فريق البنك الدولي المعني  المتابعة المســتمرة•

 بالمشروع

تحديد المخاطر والثغرات في مجال مكافحة غســــل •

ــل  األموال ــابوتموي ــة  اإلره ــاد الحلول الكفيل وإيج

 بإصدار أنظمة وضوابط.

حة غســــل • كاف تب م ماد مك مل على اعت  األموالالع

بوصــــفه مركزًا وطنيًا لجمع وتحليل  اإلرهابوتمويل 

وإعمام المعلومات التي تتوفر له عما يحتمل وقوعه 

ووضـــع الوســـائل  اإلرهابوتمويل  األموالمن غســـل 

الكفيلة لتســهيل مهمة الســلطات القضــائية وغيرها 

من الجهات المختصـــة بتطبيق قانون مكافحة غســـل 

 .اإلرهابوتمويل  األموال

 المخرجات

ـراح تـــعـــد يـــل وتـــحـــديـــث اقـــتــ

التشــــريعات واالليات والوســــائل 

ــائج التقييم  ــا يتوافق مع نت بم

ــف  ــي ــف ــخ ــرض ت ــغ ــات ل ــاع ــط ــق ــل ل

 المخاطر.
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 اإلرهاب وتمويل  األموالتحديث اإلطار القانوني للقوانين واألنظمة الحاكمة لمكافحة غسل المحور الثاني : 

 تقديم

، والتعليمات الصادرة  2016لسنة    5يين رقم  اإلرهابونظام تجميد اموال    2015لسنة    39رقم    اإلرهابوتمويل    األمواليغطي قانون مكافحة غسل  

الرقابية  الجهات  الشائعة  عن  والسيناريوهات  التعامل  واليات  االشتباه  مؤشرات  توضح  التي  االرشادية  واالدلة  عن  األساسية   فضًال    االلتزامات 

بعض التطوير لتغطي    إلىفي العراق، إال أنها تحتاج    اإلرهابوتمويل    األموالنظومة مكافحة غسل  مللقطاعات الخاضعة لهذه التشريعات ضمن  

غسل   مكافحة  منظومة  لتستكمل  المجال  هذا  في  المستمرة  والتحديثات  التطورات  ولمواكبة  الحاضر  الوقت  في  فيها  مشمولة  غير  التزامات 

 اءاتها والية عملها من جهة اخرى. من جهة، ولزيادة فاعلية اجر   اإلرهابوتمويل  األموال

 

  
 المحاور الرئيسة

 المحور الثاني

قانوني للقوانين  طار ال يث اإل حد ت

ــة  ــافح ــة لمك ــاكم ــة الح واألنظم

 اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

 األهداف

موائمة وتحديث •

التشريعات المحلية بما 

ينسجم مع التطور الحاصل 

 بالمعايير الدولية

استكمال اإلطار القانوني •

والتشريعي لمنظومة 

 األموالمكافحة غسل 

 اإلرهابوتمويل 

 مؤشرات األداء

مراجعة التشريعات والضوابط واالدلة •

االرشادية لتحديد الفجوة واستكمال 

 النواقص التشريعية.

ــًا • ــام حك من أ تتضــــ تي  ل ين ا ن قوا ل ا

تتقـاطع مع أحكـام قـانون مكـافحـة 

رقم  اإلرهابوتمويل  األموالغســــل 

 .2015لسنة  39

ــد اموال • ــة تجمي ــام لجن ــث نظ ــدي تح

 .2016لسنة  5يين المرقمة بـ اإلرهاب

 المخرجات

سل  شريعية لمكافحة غ ستكمال المنظومة الت  األموالا

لكــافـة القطــاعـات والنشـــــاطـات وفق  اإلرهـابوتمويـل 

ية  لدول بات ا ما يتالءم مع المتطل ثة وب حدي التطورات ال

 وتعضيد موقف العراق في المحافل الدولية.



 

25 

 اإلرهاب تمويل مكافحة  : لثاالمحور الث

 تقديم

بجميع اشكاله ومظاهره يمثل أحد اشد االخطار التي تهدد السالم واالمن الدوليين، وان أي عمل إرهابي هو عمل اجرامي ال يمكن  اإلرهابان  

المرقم   بقراره  االمن  او هوية مرتكبيه. وعليه يشدد مجلس  او مكانته  او توقيته  أيا كانت دوافعه  ان مسؤولية    على  2019لعام    2462تبريره 

االعما على  اإلرهابل  مكافحة  تقع  ضرورةية  وبالتالي  األعضاء  الدولية  هذه  قيام    الدول  للبروتكوالت  واالنضمام  القرارات  بكافة  بااللتزام  الدول 

بمكافحة   تمويل    اإلرهابالخاصة  لقمع  الدولية  االتفاقية  الوطنية    اإلرهاب واهمها  عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  واتفاقية 

 .ت الملحقة بهاوالبروتوكوال

هنا   اإلشارة  ينبغي  لجنة    إلىوعليه  تشكيل  تم  أموال  عراقية  انه  تجميد  بـ(لجنة  الوزراء ُسميت  لمجلس  العامة  األمانة  في  يين)  اإلرهابمحلية 

لسنة    39رقم    رهاباإلوتمويل    األموالمن قانون مكافحة غسل    15احكام المادة    إلىاستنادًا    2017س) لسنة  19بموجب االمر الديواني المرقم (

البنك المركزي العراقي وعضوية مكتب مكافحة غسل    2015 والجهات األخرى ذات العالقة، وقد    اإلرهابوتمويل    األموال برئاسة نائب محافظ 

 الذي حدد عمل ومهام هذه اللجنة ومسؤوليات وصالحياتها قانونيًا.   2016) لسنة 5أصدر مجلس الوزراء (نظام رقم 
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 المحاور الرئيسة

 المحور الثالث

 اإلرهابمكافحة تمويل 

 األهداف

متابعة تنفيذ •

معاهدات واتفاقيات 

االمم المتحدة وقرارات 

مجلس األمن ذات 

الصلة بمكافحة 

 .اإلرهاب

تحديث النظام الداخلي •

للجنة تجميد أموال 

 يين.اإلرهاب

بناء القدرات المتعلقة  •

بمكافحة تمويل 

 .اإلرهاب

 مؤشرات األداء

زيادة التنســــيق مع جهاز مكافحة •

ــاب ــدرات حـول  اإلره ــة الـق وتـنـمـي

 .اإلرهابمكافحة تمويل 

ــة • ــابع ــث المســــتمر والمت ــدي التح

ــة والقرارات التي  ــدولي للقرارات ال

ــد امـوال  ــة تـجــمــي ــا لـجــن ـــــدره تص

 يين.اإلرهاب

تـــحـــديـــد أطـــر وفـــهـــم مـــخـــاطـــر •

ــات  ــم ــظ ــن ــم ــات ال ــي ــج ــي ــرات ـــــت واس

ب ــا نيــة اإلره ط لو طر ا ــا مخ ل ــة، وا ي

ــــاليب  ــــل األس باع أفض االخرى، وأت

في  ــة  ــدم تخ لمســــ ــات ا ني ق ت ل وا

 مكافحتها محليا ودوليا.

ــتخبارات • ــيق مع مديرية االس التنس

ــان  ـــــة ارك ــاس ــة في رئ ــــكري العس

ــة  فح ــا مك في  هم  ــدور يش ل ج ل ا

  اإلرهاب

 المخرجات

يد • نات على قوائم تجم يا خاص والك ادراج االشــــ

يين فور صدور القرار من لجنة تجميد اإلرهاباموال 

 يين.اإلرهاباموال 

القضاء  إلىاستكمال االجراءات القانونية لالحالة •

 ر االحكام القطعية بحقهم .الصدا
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التطور المؤسسيالمحور الرابع:    

 تقديم

ال التطوير  موضوع  عام    مؤسسييحظى  عملية بشكل  باعتباره  كبيرة  بأهمية 

مقصودة لتطوير إمكانيات المؤسسة وقدرات األفراد ومهاراتهم من أجل تمكينها 

التحديات البيئية والمساهمة في من التكيف مع التكنولوجيا الحديثة ومواجهة  

على  أهدافها.  وتحقيق  خططها  تنفيذ  على  يساعدها  بما  األداء،  مستوى  رفع 

ال التطوير  في   مؤسسياعتبار  يساهم  حيث  التغيرات  هذه  لمواكبة  حتمية  أداة 

هذا على مستوى المؤسسة   واالستمرارية.نجاح المؤسسة حتى تستطيع البقاء  

المو فإن  بالتالي  كان  الواحدة،  التطوير  حال  في  أكبر  بأهمية  يحظى  ضوع 

 يستهدف منظومة تشمل مؤسسات وقطاعات ونشاطات مختلفة.

ظ على من اجل الحفا  في العراق يحظى بأهمية واهتمام كبيرين  اإلرهابوتمويل    األموالان التطوير المؤسسي لمنظومة مكافحة غسل  

وتمويل   األموالمن خالل تحديث هيكل منظومة مكافحة غسل    سالمة النظام المالي في العراق واالمتثال للمعايير الدولية في هذا المجال  

تي  لسد الفجوات واستكمال القطاعات الغير مشمولة، فضًال عن تطوير عدد من األنظمة اإللكترونية واإلجراءات المؤسسية واإلدارية ال  اإلرهاب 

غسل   مكافحة  قانون  تنفيذ  وحدة    اإلرهابوتمويل    األموالتضمن  نظام  مثل  العالمية،  والممارسات  المعايير  أفضل  وفق  الرقابة  وتحقيق 

التجارة/ دائرة تسجيل الشركات، وgoAMLالمعلومات المالية   ،  ومتابعة تقييم أداء هذه اآلليات والتحقق من فعالية  ربط قاعدة بيانات وزارة 

 اءات التي وضعتها الدولة وتحسينها بصورة مستمرة.اإلجر 

 

هيكل تنظيمي 
وتنسيقي

انظمة 
الكترونية

موارد بشرية
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 المخرجات مؤشرات األداء األهداف المحاور الرئيسة

) واســـتحداث البرامج Go AMLاالنتهاء من تنصـــيب االجهزة الخاصـــة بنظام (•

ــات العالمية للحفاظ  ــلى والممارس التي يتم من خاللها تطبيق المعايير الفض

على ســــرية وامن المعلومات وتوفيرها في الوقت المناســــب بين منظومة 

 .اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 

ربط قاعدة بيانات وزارة التجارة/ دائرة تســـجيل الشـــركات المتضـــمنة (اســـماء •

ك كة، الشــــر ات العاملة في العراق، عناوينها، المدراء المفوضــــين لكل شــــر

المســــاهمين، راس المال، االنشــــطة التي تزاولها) لغرض تبادل المعلومات 

 واالفادة منها في تنفيذ عمل التحليل المالي.

حة الوصــــول • تا ية  إلىا مدير قانون،  فاذ ال هات ان عة لج تاب نات ال يا عد الب قوا

نية، الجوازات، دائرة التسجيل العقاري، وذلك لتسهيل الجنسية واالحوال المد

صول  سرعة ودقة  إلىالو شبوهة ب المعلومات الالزمة لتحليل المعامالت الم

نســــبية وهو ما يوفر اختصــــار الوقت والجهد الالزمين في اعداد المفاتحات 

 الرسمية للحصول على المعلومات الالزمة بهذا الشأن.

وجيا المعلومات في الدورات والورش لتمكنهم زج الكوادر المختصــــة بتكنول•

 من االحتراف في تقنيات االنظمة والمعلومات.

 إلىتعزيز االدارة الداخلية وادارة المخاطر والمعلومات واالمن السيبراني جنبا •

 جنب مع انظمة االمان.

 استقطاب الخبرات والكفاءات العلمية والفنية.•

العمل على استمرارية تطوير بناء القدرات من خالل االطالع على الممارسات  •

 المهنية الفضلى واداء االعمال الموكلة إليهم بشكل متطور

 نوعية وجودة التقارير المقدمة من المؤسسات الملزمة باإلبالغ.•

االدعــاء العــام ومجلس  إلىنوعيــة وجودة التقــارير المرفوعــة من المكتــب •

 .اإلرهابوتمويل  األموالل مكافحة غس

االشــــتراك بـالورش والـدورات والنـدوات المقـامـة خـارج القطر ألجـل االطالع •

خل  مة دا قا ية الم لداخل ية، فضــــال على الورش ا لدول فادة من الخبرات ا واال

 العراق بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.

  go AMLتطبيق برنامج •

انشــــاء قواعد بيانات خاصــــة بعمالء •

 مصارف (شركات، افراد).ال

المشــاركة في تفعيل انظمة مراقبة •

الحركات المالية في شركات الصرافة 

 المندمجة.

 وطنية. انشاء قاعدة بيانات•

   استقطاب الخبرات•

 تأهيل وتدريب الموظفين•

ــة • ــابي ــات الرق ــب الجه ــدري ــل وت ــأهي ت

وجهات انفاذ القانون ضــــمن منظومة 

ـــــل  ــة غس ــافح موالمك ــل  األ تموي و

 .اإلرهاب

فة • كا عاملين في  يب ال تدر يل و تأه

المؤســــســـــات المــاليــة وغير المــاليــة 

 واالعمال والمهن. 

اسـتحداث قسـم االمتثال في مكتب •

ـــــل  ــة غس ــافح موالمك ــل  األ تموي و

 .اإلرهاب

ــة • ــافح ــة مجلس مك ــث هيكلي ــدي تح

ـــــل  ــوالغس ــل  األم ــوي ــم ــابوت  اإلره

ــة  ــابع ــة لمت ــاري ــــكرت ــداث س ــــتح (اس

 القطاعات الخاضعة للقانون)

تقسيم االدوار •

والصالحيات داخل 

منظومة مكافحة غسل 

 .اإلرهابوتمويل  األموال

تعزيز استخدام األنظمة •

التقنية في مجال 

 األموالمكافحة غسل 

    .اإلرهابوتمويل 

 اء القدرات والتدريببن•

 المحور الرابع

 (التطور المؤسسي)
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 اإلرهاب وتمويل  األموالتعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل المحور الخامس: 

 تقديم

  اإلرهاب وتمويل   األموالللتنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي أهمية كبيرة لتكثيف الجهود الحكومية والخاصة لمواجهة غسل 

ا في نموه  باعتباره "واجبًا وطنيًا، وعمًال أخالقيًا، ومتطلبًا قانونيًا، وضرورة اقتصادية، ومصلحة تصب في حماية األعمال واالستثمارات وتساهم

وتمويل  األموالوازدهارها"، إذ أن التوجه الذي تتبناه جمهورية العراق امام المحافل الدولية في هذا الصدد هو التصدي بكل حزم لجرائم غسل 

المجتمع الدولي، ، بما ُيحسن السمعة التي يتمتع بها االقتصاد الوطني عالميًا، ويضمن تعزيز دور جمهورية العراق كعنصر فاعل في  اإلرهاب

الرقابة المالية والتجاري النزاهة والشفافية في مجال  ة  ويرسخ مكانته كمركز اقتصادي واعد جاذب لالستثمارات األجنبية يطبق أعلى معايير 

 ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة األعمال.

 

 

 

  

 المحاور الرئيسة

 المحور الخامس

ــاون والــتــنســـــيــق  تــعــزيــز الــتــع

ــال  مج في  لي  ــدو لي وال ح م ل ا

وتمويل  األموالمكافحة غســل 

 .اإلرهاب

 

 األهداف

 التنسيق المحلي والدولي

 

 مؤشرات األداء

رفع اســــم العراق من قائمة االتحاد األوربي للدول •

 عالية المخاطر.

ـــول • ـــيات مجموعة  إلىالوص التطبيق األمثل لتوص

 وتحديثاتها. 40العمل المالي فاتف ال 

 األموالرفع مستوى التنسيق حول مكافحة غسل •

من خالل التعاون المحلي وإبرام  اإلرهابوتمويل 

 االتفاقات مع الجهات ذات العالقة.

العمل على توقيع مذكرات تفاهم دولية لتحقيق •

امية عالية الربحية النجاح للحد من اإلنشطة اإلجر

العابرة للحدود عن طريق التبادل السريع 

 للمعلومات.

 المخرجات

ـــتكمال إبرام اتفاقات التعاون بين منظومة مكافحة • اس

 .اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

اســــتكمال إبرام مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة •

مع  هم  ــا تف كرات  ــذ يع م ق تو ــــوص  لخص ــه ا لى وج ع و

 رة في االتحاد األوربي.الوحدات النظي

ــة • ــدى المفوضــــي ــاطر ل ــة المخ ــالي ــدول ع الخروج من ال

 األوربية.

ــــل • جال مكافحة غس لتحقيق المزيد من التقدم في م

عبر التعامل المباشـــر واالطالع  اإلرهابوتمويل  األموال

 على أحدث ما يصدر من قرارات دولية.
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 اإلرهاب وتمويل  األموالنشر الوعي والثقافة المجتمعية بمكافحة غسل  المحور السادس: 

 تقديم

غسل    ان بمخاطر  الوعي  ورفع  الفهم  وسبل    اإلرهاب وتمويل    األموالتعزيز  وأساليبه 

منه رقابية  الحماية  وجهات  ومؤسسات  افرادًا  ككل  الوطني  الصعيد  وبأهمية على   ،

غسل   مكافحة  منظومة  مع  لحماية    في  األموالالتعاون  السياق  المالي  هذا  النظام 

وكذلك بضرورة االمتثال للقوانين وتنفيذ متطلبات التشريعات والقرارات ذات    والمجتمع،

ة ذلك ان خلق مجتمع واعي بمخاطر غسل ، ُيعد من الموضوعات ذات األهمية العاليالصلة

االستقرار   اإلرهاب وتمويل    األموال بتعزيز  ويساهم  المنظومة  عمل  من  كثيرًا    ُيسهل 

 على المستوى الوطني. األمني والمالي

اعداد يتم  أو  وتنفيذها  عمل  الخطط    عليه  اإلعالم،  وسائل  خالل  من  سواء  الوعي،  لزيادة 

اتخاذها لالمتثال    ؤسسات دار األدلة وعقد ورشات العمل وتوفير المعلومات التي تبين التدابير الواجب على المبالتواصل المباشر، أو من خالل إص

اإللكتروني   الموقع  القانون، وهي متوفرة على  التوعوية خالل  اإلرهابوتمويل    األمواللمكتب مكافحة غسل  لمتطلبات  ركزت جهودنا  . وقد 

يعزز قدرة الجهات الرقابية  التي تنظم عمل هذه القطاعات مما    واألدلة االرشاديةاصدار التشريعات والضوابط  على    الوطنية االولى  ستراتيجية اإل

 على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة بناء عليها. 
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 المحاور الرئيسة

 السادسالمحور 

نشر الوعي والثقافة 

المجتمعية بمكافحة غسل 

 اإلرهابوتمويل  األموال

 األهداف

تثقيف المجتمع بمخـاطر •

وتمويــل  األموالغســـــل 

 .اإلرهاب

تــعــزيــز الــمســــــؤولــيـــة •

ــة  ــة والمواطن المجتمعي

واهـــمـــيـــة اإلبـــالغ عـــن 

هات غســــل   األموالشــــب

 .اإلرهابوتمويل 

ــن • ــور م ــه ــم ــج ــة ال ــاي ــم ح

ــال  ــة االعم الوقوع ضــــحي

 المشبوهة.

ـــور • ـــه ـــم ـــج ـــف ال ـــري ـــع ت

ــة  ــانـونــي ــات الـق ــالـعـقـوب ب

ئم  جرا ــذه ال بي ه ك لمرت

ــاشــــرة او غير  بصــــورة مب

 مباشرة.

 مؤشرات األداء

والــمــحــاضـــــرات إقــامــة ورش الــعــمــل •

ــد  ــاه ــات والمع ــامع ــة في الج التثقيفي

 والنقابات.

ــة • مي ل ع ل ــدوات ا لن مرات وا ت مؤ ل ــة ا ــام إق

للتعرف على األفكار والتطبيقات الجديدة 

ــة،  ــا من جه ــادة منه ــة االســــتف ــاني وإمك

وقياس مســـتوى الوعي العلمي والفني 

ــــل  حة غس كاف عات م قافي بموضــــو والث

 .اإلرهابوتمويل  األموال

ية والتثقيفية عبر وسائل الحمالت اإلعالم•

 االعالم المختلفة والتواصل االجتماعي.

طباعة البروشــورات والكراســات التعريفية •

 .اإلرهابوتمويل  األموالبمخاطر غسل 

تشـــجيع المؤســـســـات والجهات المختلفة •

على تحديد مساحة إعالنية خاصة بتوضيح 

 اإلرهــابوتمويــل  األموالمخــاطر غســـــل 

 ة. على مواقعها االلكتروني

 المخرجات

ــــل  خاطر غس يل  األموالمجتمع واعي لم وتمو

، ومؤسسات فاعلة في مواجهة جريمة اإلرهاب

، وتعـاون من اإلرهـابوتمويـل  األموالغســـــل 

ــات وافراد المجتمع لإلبالغ عن  ــاع ــة القط ــاف ك

حاالت االشـــتباه والتواصـــل مع مكتب مكافحة 

 .اإلرهابوتمويل  األموالغسل 
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 الخاتمة 

  تســـمح بتعديـــل أو إضافـــة أياً   التيبحيـــث تتســـم بالمرونـــة الكافيـــة    ستراتيجيةاإل  اعدادتم  

  التيأو    ،لتتســـق مـــع النتائـــج المرجـــوة  األداءمن إجراءاتهـــا التنفيذيـــة أو مؤشـــرات قيـــاس  

مـــن   عمليا  رصدهـــا  ويتم  تقارير    الرأيواســـتقصاءات    والمتابعة  الدراســـات التحليل  خاصـــًة 

بصـــدور    االكتفاء، كذا ســـيتم مراعـــاة عـــدم  ستراتيجيةاإلفي تنفيـــذ أهداف  الدورية  ــدم  التقـ 

أو    ستراتيجيةاإلبالواردة    التشريعات عمل    ،تعديالتهافقط  ســـيمتد  إلصدار    ستراتيجيةاإلبل 

حيـــز التنفيذ    التشريعاتلدخول تلـــك    الالزمة  اإلجراءاتمتابعـــة  ن تطلب االمر وتشريعات جديدة ا

ســـتنتهجها   متابعة  آلية  غسل  وفق  مكافحة  العراق    اإلرهاب وتمويل    األموالمنظومة  في 

الجهات ذات  ومكافحته بدعم ومســـاندة كافة    اإلرهاب وتمويل    األموالجرائم غسل  للوقاية من  

 العالقة. 

  ستراتيجية اإلساهم وشـــارك في إتمـــام إعداد  الشـــكر الجزيـــل لكل من  وهنا يسُرنا ان نتوجه ب

قة تتفق يـــر الدوليـــة وبصـــورة الئلتخـــرج متســـقة مـــع المعايومراجعة المســـودة النهائية منها  

 العراق.مـــع مكانة جمهورية 
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