
غسل األموال وتمویل اإلرهاب

ملاذا نکافح

لدیك ثالث مسؤولیات رئیسة وهي:-

ال تساعد غاسل األموال وممول اإلرهاب

من املعروف أن ال أحد یساعد املجرمین عمدًا یلع االحتفاظ أو التحکم أو تحویل أو نقل أو 
هنالك  أن  تشك  کنت  إذا  باإلبالغ  واجب  ولدیك  الجرائم،  عن  الناتجة  األموال  إخفاء  أو  تمویه 

معاملة قد تکون مرتبطة بتلك الجریمتین.

اإلبالغ عن املعرفة أو األموال

إن کنت تعرف أو تشك يف حدوث عملیات مشبوهة وکان لدیك أسباب وجیهة لدعم الشکوك، 
یجب إعالم مسؤول اإلبالغ عن عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب فورًا إن کنت موظفًا يف 
إحدى الجهات اُمللزمة باالبالغ، أو إبالغ مکتب مکافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب إن کنت 

مواطنًا عادیًا من خالل إرسال املعلومات عن طریق البرید اإللکتروني.

عدم إبالغ الشخص املشبوه

إذا کان لدیك قلق بشأن االشتباه یجب علیك االتصال بمسؤول اإلبالغ الذي سیقرر ما إذا کان 
رفع التقریر هو أمر ضروري، ال تثیر هذه املسألة مع إي من املشتبه فیهم ألن ذلك یمکن إن 

یؤدي إلی جریمة. 

مکتب مکافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب
  

وتمویل  األموال  غسل  بمکافحة  املعنیة  العراق  جمهوریة  يف  الرئیسة  الجهة  املکتب  ُیعد 
منظومة  ضمن  العالقة  ذات  الجهات  من  البالغات  تلقي  یلع  املکتب  یعمل  حیث  اإلرهاب، 
مکافحة غسل االموال وتمویل اإلرهاب يف جمهوریة العراق و افراد املجتمع کافة، وذلك لحمایة 
النظام املالي واملصريف من األنشطة غیر املشروعة و تعزیز أالنظمة الوقائیة والرقابیة یلع 
الصعیدین املحلي والدولي والعمل یلع تطبیق املعاییر الدولیة، وقد تم إتخاذ خطوات مهمة 
خالل السنوات املاضیة لوضع اإلطار القانوني وتحدید املسارات املؤسسیة لتطبیق اإلجراءات 
والتدابیر التي من شأنها أن تسهم يف مواجهة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرهاب والجرائم 
االصلیة.و علیه ففي حاالت االشتباه عن عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب، یتوجب یلع 

الجمیع إبالغ مکتب مکافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب بذلك.

أنت مسؤول ولدیك دور يف منع غاسلي األموال وممولي 
األموال  مصادر  إلخفاء  املؤسسات  استخدام  من  اإلرهاب 
غیر املشروعة. وبذلك یمکنك حمایة نفسك ومؤسستك 

من مساعدة املجرمین دون قصد.

ــال، الفســاد،  ــة بـــ (االحتی ــة ملکافحــة الجرائــم املالیــة بشــکل عــام املتمثل منظومــة فاعل
ــزاز، الخطــف والســرقة) والتــي بضمنهــا الجرائــم  الرشــی، التهریــب، التهــرب الضریبــي، االبت
ذات الصلــة بعملیــات غســل األمــوال وتمویــل اإلرهــاب کافــة ، وحمایــة النظــام املالــي يف 

جمهوریة العراق من االنشطة غیر القانونیة.

تطویــر وتفعیــل التشــریعات الوطنیــة ذات العالقــة بمکافحــة عملیــات غســل األمــوال 
املعنیــة  والجهــات  املکتــب  بیــن  املعلومــات  تبــادل  آلیــات  تعزیــز  وتمویل اإلرهاب. 

والحفاظ یلع سریة تلك املعلومات.
وضــع وتوثیــق اإلجــراءات التنفیذیــة الالزمــة للتنســیق مــع الجهــات الخاضعــة ألحــکام قانــون 

مکافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.

بنــاء وتطبیــق نظــام رقابــي فعــال یضمــن مکافحــة غســل األمــوال وتمویــل اإلرهــاب اســتنادا 
إلــی القوانیــن املحلیــة النافــذة وامتثــاًال للمتطلبــات الدولیــة واملنظمــات الدولیــة املعنیــة 
ــل  ــوال وتموی ــل األم ــر غس ــن درء مخاط ــا یضم ــة بم ــة ذات الصل ــم املالی ــة الجرائ بمکافح
ــة  ــع منظوم ــاون م ــیق والتع ــالل التنس ــن خ ــع، م ــي واملجتم ــام املال ــن النظ ــاب ع اإلره
مکافحــة غســل األمــوال وتمویــل اإلرهــاب، فضــًال یلع تســهیل تبــادل املعلومــات والتنســیق 

مع الجهات املختصة ذات الصلة املحلیة والدولیة.

اعرف مسؤولیاتك

رؤیتنا

اإلستراتیجیة

رسالتنا



النهج القائم یلع املخاطر

األموال  غسل  مخاطر  لتحدید  مالئمة  خطوات  باتخاذ  مطالبة  املؤسسات  تکون  أن  ینبغي 

املناطق  أو  الدول  العمالء،  بـ(مخاطر  واملتمثلة  وفهمها  وتقییمها  لدیها  اإلرهاب  وتمویل 

الجغرافیة، املنتجات والخدمات والعملیات وقنوات تقدیم الخدمات)، وتتضمن اآلتي: -

١- توثیق عملیات تقییم املخاطر.

٢- األخذ بالحسبان عوامل املخاطر ذات العالقة کافة قبل تحدید مستوى املخاطر اإلجمالي 

واملستوى املالئم إلجراءات خفض املخاطر التي سیتم تطبیقها.

٣- تحدیث عملیات التقییم أوال بأول.

٤- أن یکون لدیها آلیات مالئمة إلیصال معلومات تقییم املخاطر إلی السلطات املختصة.

االثار املترتبة عن عملیات غسل األموال وتمویل اإلرهاب 

 

الوضع  یلع  التأثیر  إلی  تؤدي  عدة  مخاطر  اإلرهاب  وتمویل  األموال  غسل  عملیات  عن  تنتج 

املحلي والخارجي للمجتمع، ومن آثارُه، اآلتي: -

اآلثار االقتصادیة

١- إضعاف قدرة السلطات یلع تنفیذ السیاسات االقتصادیة بکفاءة.

٢- التضخم وارتفاع املستوى العام لألسعار.

٣- إضعاف استقرار سوق الصرف األجنبی.

٤- وجود خلل فی توزیع املوارد والثروة داخل االقتصاد.

التي    املجدیة  االستثمارات  حساب  یلع  املجدیة  غیر  االستثمارات  نحو  املوارد  توجیه   -٥

تسهم يف التنمیة.

٦- تهدید االستقرار املالي واملصريف.

اآلثار السیاسیة

١- انتشار الفساد السیاسي واإلداري واستغالل النفوذ.

٢- اإلضرار بسمعة الدولة، والسیما لدى املؤسسات املالیة الدولیة.

٣- استغالل األموال املغسولة يف تمویل اإلرهاب.

اآلثار االجتماعیة

١- وجود تفاوت بین الطبقات االجتماعیة.

٢- انتشار الفساد الوظیفي والرشی وشراء الذمم.

٣- عدم خلق فرص عمل حقیقیة مما یؤدى إلی تفاقم مشکلة البطالة وتدنی األجور لألیدي 

العاملة وتدني مستوى املعیشة.

التدابیر الوقائیة الواجب یلع املؤسسات املالیة واألعمال واملهن غیر املالیة املحددة 

١- التعرف یلع هویة العمیل.

٢- التحقق من الشخص الذي یتصرف نیابة عن العمیل.

٣- التعرف یلع هویة املستفید الحقیقي.

٤- فهم الغرض من عالقة العمل وطبیعتها.

٥- فهم هیکل امللکیة والسیطرة یلع العمیل الذي ُیعد شخصًا اعتباریًا أو ترتیبًا قانونیًا.

٦- إبالغ مکتب مکافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب عن أي حالة اشتباه تتضمن غسل 

أموال أو تمویل إرهاب أو جرائم أصلیة.

"ماهو غسل األموال وتمویل اإلرهاب؟

غسل األموال :- هي عملیة تحویل األموال غیر املشروعة إلی أموال مشروعة بإدخالها يف 
االختالس،  (السرقة،  الحصر  ال  ذلك  یلع  مثال  الجرائم  أن  إذ  والتجاریة،  االقتصادیة  املجاالت 
االحتیال، الرشی، االتجار باالثار، االتجار بالبشر .. الخ)، تدر عوائد يف غایة الضخامة ویتم تغییر 
صفتها غیر املشروعة بإدخالها إلی مجاالت عدة کـ (االستثمار يف العقارات، شراء األسهم، شراء 
شرکات  استخدام  التأمین،  النفیسة،  واملعادن  الکریمة  االحجار  شراء  الشیکات،  السیارات، 
األموال  لعملیات غسل  أمواًال مشروعة، وهنالك ثالث مراحل  الخ) فتصبح  البورصة،...  وهمیة، 

وهي (اإلیداع، التمویه واإلندماج).

تمویل اإلرهاب:-هو کل فعل یرتکبه أي شخص بإرادته بتوفیر األموال أو جمعها أو الشروع يف 
ذلك، من مصدر أموال شرعي أو غیر شرعي، بقصد استخدامها يف تنفیذ عمل إرهابي، سواء 

وقعت الجریمة أم لم تقع.

ملاذا نکافح غسل األموال وتمویل اإلرهاب

غسل األموال وتمویل اإلرهاب هو الخطر الذي یؤثر یلع 
ویمکن  العالقة،  ذات  والجهات  املجتمع  سالمة 
مبالغ  یلع  الحصول  الجرائم  تلك  خالل  من  للمجرمین 
ستستمر  بإیقافهم،  نقم  لم  فإذا  املال،  من  طائلة 

أنشطتهم اإلجرامیة يف النمو.
به  یقوم  ملا  مدرك  غیر  أو  مهتم  غیر  کنت  حال  يف 
غاسلو األموال وممولو اإلرهاب، فمن املمکن أن تصبح 

عن غیر قصد طرفا فیهما.  


