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                                                                                - رؤيتنا: 

، وأداء متميز على المستويين  رهابوتمويل ال   مواللمكافحة عمليات غسل ال  وء كف  مكتب

 . وحماية النظام المالي في جمهورية العراق من النشطة غير المشروعة  والدولي  لمحليا

 

                                                                               - رسالتنا: 

حماية المؤسسات المالية والمصرفية و العمال والمهن غير المالية المحددة والمجتمع  

الموال وتمويل الرهاب من خالل توفير المعلومات الالزمة بسرعة ودقة  من مخاطر غسل  

 عالية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

 

                           - : ستراتيجية ال 

 وتمويل    موالتطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العالقة بمكافحة عمليات غسل ال

 .رهابال 

   والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك  مكتب  المعلومات بين التعزيز آليات تبادل

 المعلومات. 

   وضع وتوثيق الجراءات التنفيذية الالزمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة لحكام قانون

 . 2015( لسنة 39رقم ) رهابوتمويل ال  موال مكافحة غسل ال
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  رهابوتمويل ال موالكلمة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل ال

عامددداا مختلفددداا بشدددكل جدددذري عدددن العدددوام السدددابقة مدددن  2020لقدددد كدددان عدددام 

وكدددان عامددداا ملي ددداا (، 19-خدددالل الحددددا  التدددي سدددببتها جائحدددة كوروندددا )كوفيدددد 

 بالتحديات والصعوبات على الصعيد الوطني والقليمي والدولي.

خلفددددده مدددددن تدددددداعيات ورغدددددم اسدددددتمرار تلدددددك الحددددددا  والتحدددددديات ومدددددا 

اقتصددددادية واجتماعيددددة لددددم يمنددددع هددددذا المكتددددب مددددن القيددددام بدددددوره  فددددي 

فددددي جمهوريددددة العددددراق  رهددددابوتمويددددل ال  مددددوالمنظومددددة مكافحددددة غسددددل ال

قدددانون مكافحدددة غسدددل  والعمدددل علدددى تنفيدددذ مهامددده  المنصدددوص عليهدددا فدددي

إذ عمددددددل المكتددددددب  2015( لسددددددنة 39رقددددددم ) رهددددددابوتمويددددددل ال  مددددددوالال

الجهددددات و رهددددابوتمويددددل ال  مددددوالمجلددددا مكافحددددة غسددددل ال مددددع وبالتنسدددديق

الرقابيددددددة والشددددددرافية والجهددددددات المنيددددددة والجهددددددات الخددددددرى المختصددددددة 

مجموعدددددة مددددن الجدددددراءات الوقائيدددددة  إتخددددداذعلددددى القدددددانون أعددددداله بتطبيددددق 

جدددده القصددددور المحددددددة مددددن قبددددل الجهددددات الرقابيددددة أووالتصددددحيحية لمعالجددددة 

اق، وكدددددذلك مدددددن أجدددددل المتثدددددال للمعدددددايير الدوليدددددة علدددددى جمهوريدددددة العدددددر

إذ تددددم اصدددددار  والتوصدددديات الدوليددددة الصددددادرة عددددن مجموعددددة العمددددل المددددالي،

مدددددن قبدددددل الجهدددددات  رهدددددابوتمويدددددل ال  مدددددوالضدددددوابط مكافحدددددة غسدددددل ال

الرقابيددددة وبالتنسدددديق مددددع هددددذا المكتددددب والخاصددددة بالعمددددال والمهددددن غيددددر 

الماليدددددة متمدددددثالا بدددددد )الصددددداغة وتجدددددار المعدددددادن النفيسدددددة( و )المحاسدددددبين 

وذلددددك اسددددتكمالا لإلجددددراءات السددددابقة والتددددي نددددت  عنهددددا خددددرو  والمدددددققين(، 

مين مدددع وضدددع التحدددديث كدددل عدددا إلدددىجمهوريدددة العدددراق مدددن وضدددع المتابعدددة 

سددددددط وشددددددمال إفريقيددددددا ومجموعدددددة العمددددددل المددددددالي لمنطقددددددة الشددددددرق ال

(MENAFATF) والخدددددددرو  مدددددددن قائمدددددددة الددددددددول التدددددددي تخضدددددددع للرصدددددددد ،

، وإيمانددددداا بأهميدددددة (FATF)والمتابعدددددة مدددددن قبدددددل مجموعدددددة العمدددددل المدددددالي 

ن المحلددددي وتبددددادل المعلومددددات ولمددددا لدددده مددددن أثددددر كبيددددر فددددي سددددرعة أوالتعدددد 

علددددى أمددددن وسدددددرية تلددددك المعلومددددات عمدددددل  تبددددادل المعلومددددات والحفددددداظ

 ن مع الجهات المحلية.أوالمكتب على توقيع المزيد من اتفاقيات التع

ختامددداا، تحيدددة تقددددير وشدددكر لجميدددع مدددن يسددداندنا مدددن الجهدددات المعنيدددة كافدددة 

الخددددداص  2020وأنتهدددددز الفرصدددددة لصددددددار التقريدددددر السدددددنوي الخددددداما لعدددددام 

 بهذا المكتب.
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 المقدمة :

في هذا العام بالقيام بأداء مهامه    رهابوتمويل ال   موال مكتب مكافحة غسل الاستمر  

ال غسل  مكافحة  إجراءات  لتحسين  الهادف  الستراتيجي  ال   موالودوره   رهاب وتمويل 

ات التي تلقاها المكتب خالل هذا العام وما رافق ذلك من  البالغوالذي انعكا في عدد  

 عامل معها وفق القانون. نشاط في تحليل تلك البالغات والت

على مشاركة موظفيه في برام  تدريبية وورش عمل    2020خالل عام  وقد حرص المكتب  

والجرائم الصلية، وذلك إيماناا    رهابوتمويل ال   موالمختصة في مجال مكافحة غسل ال

ال غسل  بأساليب  المتعلقة  التطورات  آخر  على  الطالع  ال   موالبأهمية   رهاب وتمويل 

العمل  مكافحتهاوطرق   ورش  و  التدريب  المكتب  قّدم  كما  من    إلى،  الجهات  مختلف 

مؤسسات مالية واعمال ومهن غير مالية لغرض احاطتهم بالمستجدات وبما يكفل رفع  

، فضالا عن التعرف على العمليات  رهابوتمويل ال   موال قدراتهم في فهم مخاطر غسل ال

غسل   تتضمن  انها  في  يشتبه  التي  العتيادية  غير  وبما    إرهاب وتمويل    أموالالمالية 

 هذا المكتب .  إلىعنها  البالغيضمن فعالية 

/ثانياا(  9والذي جاء تطبيقاا للمادة )  2020تعرض في هذا التقرير أعمال المكتب لعام  سون

ال الفصل  يقدم  ، و حيث  بها  يقوم  التي  الساسية  والمهام  المكتب  عن  عامة  نظرة  ل 

إنجازات المكتب المتحققة  ل الفصل الثاني أو كلت إليه، ويتنأوأية مهام أخرى  إلىإضافة 

وتفصيلها حسب المصدر والتوزيع    الشتباهحالت  لك العام ، وجاء الفصل الثالث بفي ذ

إضافة   النشاط  وطبيعة  الشخاص  عدد  وكذلك  بحق    إلىالجغرافي،  المتخذة  الجراءات 

 .  الشتباهحالت 
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 رهاب وتمويل ال   موال ل/ مكتب مكافحة غسل ال و الفصل ال 
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 نبذة عن المكتب 

رقم    رهابوتمويل ال   موال( من قانون مكافحة غسل ال8لا( من المادة )أونصت الفقرة ) 

على ) يؤسا في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة    2015( لسنة  39)

ال ال   موالغسل  المعنوية    رهابوتمويل  بالشخصية  يتمتع  عامة  دائرة  بمستوى 

 من يخوله (.  أووالستقالل المالي والداري، ويمثله مدير عام 

دولة، حسب ما نصت عليه المادة  كما يتولى المكتب المهام اآلتية وبصورة مركزية في ال

  - ( من القانون أعاله: 9)

 لمكتب ا مهام  

   -يتولى المكتب بصورة مركزية في الدولة المهام التية:  .1

 التلقي   - أ 

أصلية   يشتبه بما متعلقة المكتب معلومات يتلقى   أو بأنها تتضمن متحصالت جريمة 

  البالغ الملزمة ب الجهات  2015لسنة  (  39القانون رقم ) ، وحددإرهابتمويل    أو  أموالغسل  

  .الشتباهعن معامالت 

 الطلب   - ب 

عن أية معلومات إضافية    البالغيجوز للمكتب في سبيل أداء مهامه أن يحصل من جهات  

أن   ولده  الدمدكدتدب،  يدحدددهدا  الدتدي  الدمددة  خددالل  التدحدلديدل  لجراء  مفيدة  يعدها 

(  9لا( المادة )أوة أخدددرى وفددق أحكام الدفددقدرة )ب/يدحدصدل عدلدى ذلدك مدن أي جدهدد 

( من القانون على تزويد المكتب  12من القانون أعاله، كما نصت الفقرة )سادساا( المادة )

بالمعلومات والمستندات التي يطلبها وعلى وجه السرعة، وقد حدد القانون عقوبة من  

( سبعة أيام وفقاا  7ره لتقديمها خالل ) المكتب بعد إنذا  إلىامتنع عن تقديم المعلومات  

 ( من القانون.  41لحكام المادة )

 التحليل   -   

عن معاملة    البالغترد إليه وفقاا لنموذ     أوالتي يتلقاها   المعلومات يقوم المكتب بتحليل

 إلىللوصول   كافة  المعلومات  وربط قيمة مضافة،  ذات معلومات إلىللوصول    الشتباه

،  الشتباه  معامالت طبيعة بشأن فرضية وبناء البالغ اشتباه في مؤشرات وجود حول نتيجة

 مدير عام المكتب .  إلىالمناسبة   التوصية ورفع رأي  إلىالتوصل   من المحلل يمكن مما
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 الحالة -د

ات التي تقوم على أسا  البالغ( من القانون على إحالة  9ل( المادة )أونصت الفقرة )د/

عملية غسل   في  لالشتباه  أصلية    أو  إرهابتمويل    أو   أموال معقولة  رئاسة    إلى جرائم 

 .الجراءات القانونية في شأنها وإشعار الجهات ذات العالقة بذلك تخاذالدعاء العام ل 

يقدم   .2 سنوي  تقرير  وتقديم  والنشطة    إلىإعداد  المكتب  نشاطات  عن  المجلا 

بعم الالمتعلقة  غسل  ال   موالليات  تقارير  رهابوتمويل  عن  وإحصاءات    البالغ ، 

وآلياتها وأساليبها وحالتها، ويتم    رهابوتمويل ال   موالواتجاهات مكافحة غسل ال

 نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلا. 

مع الجهات ذات    رهابوتمويل ال   موالتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل ال  .3

 العالقددددة في دوائر الدولة، والقطاع العام، والتنسيق معها في هذا الشأن. 

الشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية والمؤتمرات ذات العالقة   .4

  .رهابوتمويل ال  موالفي مكافحة غسل ال

تعتمد   .5 معلومات  من  للمكتب  يتوافر  لما  بيانات  قاعدة  لجمع  إنشاء  وطني  كمركز 

  إرهاب وتمويل    أموالالمعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل    وتحليل وإعمدام تلك

الجهات   من  وغيرها  القضائية  السلطات  مهمة  لتسهيدددل  الكفيلة  الوسائل  ووضع 

 المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. 

  جمع وتحليل إحصاءات شاملة عن المور الداخلة في مهام المكتب. .6

دورات تدريبية للموظفين المعنيين لحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة    إعداد .7

 .رهابوتمويل ال  موالغسل ال

أعمال    أوالجهات المختصة الخرى بإخالل أي مؤسسة مالية    أوإشعار الجهات الرقابية   .8

 مالية محددة بأحكام هذا القانون.  ومهن غيددر 

التفاقات والمعاهدات ذات الصلة بغسل    إلىتقديم المشورة الفنية في شأن النضمام   .9

  .رهابوتمويل ال  موالال

تلقائياُ   تبادل .10 الطلب  أوالمعلومات  عليه   الوحدات مع عند  نصت  ما  حسب  النظيرة 

 ( من القانون. 29ل( المادة )أوالفقرة ) 
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 الهيكل التنظيمي للمكتب

 رهابوتمويل ال  موالالتمت المصدددادقة على الهيكل التنظيمي لمكتب مكافحة غسدددل 

والصددددادر    24/8/2020( المؤرخ في  1214بموجدب الفقرة )ثدانيداا( من المر الداري المرقم )

 2020( لسددددندة  129بنداءا على مدا جداء بقرار مجلا إدارة البندك المركزي المرقم بدالعددد )

وبمدا يتالئم مع  ،    11/8/2020( والمنعقددة بتدأري  1596الُمتخّدذ بجلسددددتده المرقمدة بدالعددد )

  :أدناه (1المخطط ) متطلبات العمل وكما هو مبين في

 

المدير العام

يشعبة التدقيق الداخل

معأون المدير العام

قسم التحليل المالي

شعبة اإلشتباه في غسل 
االموال

شعبة اإلشتباه في تمويل 
االرهاب

شعبة االحصائيات

قسم الشؤون القانونية

شعبة الدعأوى

شعبة االستشارات

قسم تقنية المعلومات 
والدعم الفني

شعبة التحقق

شعبة الدعم الفني

قسم التعأون الوطني 
والدولي 

شعبة التعأون الوطني

شعبة العالقات الخارجية

قسم البحوث 
والدراسات

شعبة التدريب والتطوير

شعبة االحصاءات و 
البيانات

القسم المالي و 
اإلداري 

شعبة األفراد

شعبة المحاسبة

شعبة اإلدارة والخدمات

مكتب المدير العام 

وحدة ضمان وتوكيد 
الجودة

 ( الهيكل التنظيمي 1المخطط ) 
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   رهاب وتمويل ال   موال مكتب مكافحة غسل ال نشاطات  

بممارسة العمال الموكله له بموجب    رهابوتمويل ال   مواليقوم مكتب مكافحة غسل ال

ات عن  البالغبتلقي    2015( لسنة  39رقم )  رهابوتمويل ال   موالقانون مكافحة غسل ال 

بالتع  إتخاذو  الشتباهمعامالت   المكتب  يقوم  كما   ، بشأنها  المناسبة  مع  أو الجراءات  ن 

نظام   على جعل  بالعمل  كافة  المحلية  الالجهات  ال   موال مكافحة غسل   رهابوتمويل 

نظاماا متكامالا في جمهورية العراق، وبما ينسجم مع القانون العراقي والمتطلبات الدولية  

الربعين   والتوصيات  المتحدة  لألمم  التابع  الدولي  المن  مجلا  بقرارات  والمتمثلة 

 (. FATFالصادرة عن مجموعة العمل المالي )

 :   وإجراءات المكتب إزائها   الشتباه ن حالت  ع   البالغ تقارير    - لا أو 

معامالت   عدد  و التي    الشتباهبلغ  المكتب  عام  تلقاها  خالل  بتحليلها  (  881)  2020قام 

( ضمن الفصل الثالث من التقرير،  1( والشكل البياني )6معاملة وكما موضح في الجدول )

( وردت  684منها  وإخطارات  بالغات  معاملة مصدرها  الجهات    إلى(  المكتب من مختلف 

 .2019( معاملة مدورة منذ عام 197، و)2020خالل عام 

  الشتباه الجراءات الالزمة بشأن المعامالت المدورة من خالل إعداد تقارير    إتخاذوقد تم  

رئاسة الدعاء العام لسيما بعد استكمال عملية جمع المعلومات التي تخدم  إلىوإحالتها 

والتوصل   المالي  التحليل  ،    إلى عملية  لالشتباه  معقولة  وجود    أوُأسا  لعدم  حفظها 

)المؤش  الكافية لالشتباه، والجدول  )10رات  البياني رقم  ( يوضحان الجراءات  5( والشكل 

 أعاله.  الشتباهبشأن معامالت  2020ها خالل عام إتخاذالتي تم 

عام   خالل  المكتب  تلقاها  التي  والخطارات  البالغات  عدد  مقارنة  خالل  مع    2020ومن 

عام   بنسبة    2019مثيلتها خالل  زيادة  هناك  أن  الزيادة  145.16نالحظ  هذه  وتعزى   ،  %

الجراءات التي اتخذها المكتب خالل هذا العام والعوام السابقة بما    إلىل أساسي  بشك

وتمويل    موالن مع الجهات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأواصر التعأوفي ذلك زيادة  

ن الثنائية وتبادل المعلومات ذات العالقة بشكل  أو من خالل إبرام اتفاقات التع  رهابال 

عن تلك المعامالت بما    البالغثيف عملية نشر الوعي وبيان أهمية  فعال ، فضالا عن تك

الملزمة ب الجهة  إيجاباا على سمعة  أم    البالغ يدعم ويؤثر  سواء أكانت مؤسسات مالية 

 أعمالا ومهناا غير مالية. 
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(  24)  2020الدعاء العام خالل عام    إلىالتي أحالها المكتب    الشتباهوقد بلغ عدد تقارير  

تقرير اشتباه وذلك بعد استكمال المكتب لجمع المعلومات الضرورية وتحليلها والتوصل  

دم وجود  نتائ  وتوصيات بشأنها ، في حين بلغ عدد المعامالت المحفوظة بسبب ع  إلى

مالت  مجموع المعا% من  55.6نسبة  ( معاملة وهو ما يمثل  490مؤشرات كافية لالشتباه )

( معاملة قيد النجاز حيث ليزال المكتب في طور استكمال  367التي تم تحليلها، ولتزال )

القرار   إتخاذجمع المعلومات من الجهات المبلغة والجهات الخرى المعنية ذات العالقة ، و

إليه من  حفظها وبحسب ما يتم التوصل    أوالدعاء العام    إلىالالزم بشأنها أما بإحالتها  

 نتائ  . 

 :   والدولي  والقليمي  الوطني  المستوى  على  والتنسيق  ن أو التع   - ثانياا 

 رهابوتمويل ال   موالمع الجهات المعنية بمكافحة غسل ال  والتنسيق ن أوالتع حرصاا على 

المعنية بمكافحة   الوطنية  اللجان  خالل  واصل المكتب جهوده من المستويات،  جميع  على

 القليمية والفعاليات الجتماعات في مشاركاته وكذلك ،رهابوتمويل ال   موالغسل ال

 - وكما موضح في أدناه: والدولية

 

 :   الوطني  المستوى  على  والتنسيق  ن أو التع  .1

 : لتشريعات  واستكمال ا   ، رهاب وتمويل ال   موال مجلا مكافحة غسل ال  - أ 

الذي أسا إستناداا    رهابتمويل ال   موالن هذا المكتب مع مجلا مكافحة غسل الأويتع

(  39رقم )  رهابوتمويل ال   موال لا( من قانون مكافحة غسل الأو  -5احكام المادة )  إلى

غسل    ،2015لسنة   بمكافحة  الصلة  ذات  الجهات  مابين  التنسيق  لهمية  إدراكاا  وذلك 

وعلى غرار لجان التنسيق المحلية مابين الجهزة الحكومية فأَن    رهاب وتمويل ال   موالال

المجلا أعاله يؤدي دوراا هاماا في مواجهة التحديات ذات الصلة وتعزيز التنسيق بين  

ال غسل  لمكافحة  الدولية  المعايير  تطور  متابعة  في  المعنية  العراقية    موالالجهزة 

تعليمات    أوأنظمة    أوتضمنيها في قوانين    واقتراح كيفية إعتمادها عبر  رهابوتمويل ال 

رأسُه محافظ البنك المركزي العراقي  يمن خالل إتباع افضل الممارسات، كما ان المجلا  

وينوب عنُه مديرعام المكتب ويضم المجلا في عضويته  ممثلين عن مختلف الجهات  

، وزارة الداخلية،  العراقي  جهاز المخابرات الوطني   كل من )المانة العامة لمجلا الوزراء،

ال هي ة  التجارة،  وزارة  العدل،  وزارة  المالية،  وزارة  الخارجية،  جهاز و وزارة  المالية،  راق 

  ( ، قاضي ل يقل صنفُه عن الصنف الثالث ُيرشحُه مجلا القضاء العلى رهابكافحة ال م

   خاصة بمكافحة ال  ةضوابط العناية الواجب قابة المحاسبين والمدققين بأصدار  قامت نعليه  
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وتم    2020( للسنة  1المحاسبين والمدققين رقم )ب  المعنية   رهابوتمويل ال   موالغسل ال

بتأري    للمكتب  الرسمي  اللكتروني  الموقع  على  قامت    ، 27/7/2020نشرها  وزارة  كما 

صدار ضوابط العدنايدة الواجبدة  إ التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييا والسيطرة النوعية ب

ال ال   موال بمكافحة غسل  )  رهابوتمويل  رقم  الحجار  وتجار  بالصاغة  لسنة  1الخاصة   )

 .2020/ 16/8، وتم نشرها على الموقع الكتروني الرسمي للمكتب بتأري  2020

 

 : وطنية ال   ن أو تع ال اتفاقيات   - ب 

التع لتفاقات  توقيعُه  استكمال  على  المكتب  على  أو عمل  الجهات  مختلف  مع  الثنائي  ن 

قاَم  ( من القانون، إذ  9الصعيد المحلي، بغية تنفيذ ما نصت عليه الفقرة )ثالثا( المادة )

، وتوقيع  2020  من عاميارشهر أجهاز المن الوطني في  ن مع  أو اتفاق التعالمكتب بتوقيع  

خالل ذات    لو انون الشهر كوزارة المالية/ الهي ة العامة للضرائب في  ن اخر مع  أوإتفاق تع

 العام. 

 

 القليمي والدولي  المستوى  على  والتنسيق  ن أو التع  - 2

 حضور على المكتب حرَص  القليمي، المستوى على والتنسيق  نأو التع مبدأ  من نطالقاا إ

سط وشمال  ولمنطقة الشرق المجموعة العمل المالي   هاتظم ن التي الدورية  الجتماعات

( ال  ،MENAFATF) افريقيا   الوحدات مع نأوللتع  وآليات قنوات إيجاد على عملوكذلك 

  أو التعامل بالمثل  مبدأ المكتب يعتمد  وعملياا  والخبرات، المعلومات تبادل بهدف النظيرة

تفاهم مع وحدة   مذكرة بتوقيع المكتب الثنائية، وقد قام  التفاقياتاحكام    إلىاستناداا  

 وتبادل الدولي  نأو التع إطار وذلك ضمن 4/3/2020بتأري   الستخبارات المالية الفرنسية  

   .رهابوتمويل ال  موالجرائم غسل ال بمكافحة الخاصة المعلومات
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 :   والمؤتمرات الدولية   الجتماعات   - ثالثاا 

  موال ( من قانون مكافحة غسل ال9ما نصت عليه أحكام الفقرة )رابعاا( المادة )  إلىاستنادا  

)   رهابوتمويل ال  بتمثيل جمهورية    2020، قام المكتب خالل عام  2015( لسنة  39رقم 

غسل   مكافحة  في  الصلة  ذات  والمؤتمرات  والقليمية  الدولية  المنظمات  في  العراق 

عن طريق شبكة  حضورياا و الجتماعاتشاركة في حيث تمت الم رهابوتمويل ال  موالال

 -( ادناه والتواري  المؤشرة إزاء كل منها :1موضح في الجدول )النترنت، وكما 

 

 وتمثيل جمهورية العراق إقليمياا ودولياا    المشاركة فيها التي قام المكتب ب   الجتماعات (  1جدول ) 

 

 :   الوطني والدولي ين  التدريب وورش العمل على الصعيد   - رابعاا  

إيمانا بأن العنصر البشري هو الميزة الساسية لدى المجتمعات وأحد أهم ركائز تحقيق  

موضوع التدريب المستمر اهتماماا خاصاا بهدف تطوير قدرات  التنمية، لذا يولي المكتب  

 رهاب وتمويل ال   موال الموظفين واطالعهم على المستجدات في مجال مكافحة غسل ال

( من القانون، لذا قام المكتب باشراك  9( المادة )7واستنادا لما نصت عليه أحكام الفقرة )

أدائهم   بمستوى  للنهوض  وخارجية  داخلية  عمل  وورش  تدريبية  برام   في  موظفيه 

مختلف الجهات من مؤسسات مالية    إلىكما قام بتنظيم الدورات وورش العمل  المهني،  

لمواك بما يسهم في  واعمال ومهن غير مالية  اداؤهم  المستجدات وتطوير مستوى  بة 

 - :  ادناه ما موضح فيكو  الشتباهعن حالت  البالغفعالية 

 تأري  عقد الجتماع  الموضوع  ت 

1 
  موضوع رفع اسم العراق من القائمةمناقشة 

 الخاصة بالدول عالية المخاطر ربيةوال

2-4/3/2020   

2 
الجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة  

 .(MENAFATFسط وشمال أفريقيا )و الشرق ال

11-16/4 /2020 

3 

ربي حول إدرا   واجتماعات مع مجلا التحاد ال

جه  أوالعراق في مسودة قائمة الدول ذات  

في مجال مكافحة غسل   ستراتيجيةالقصور ال

 رهاب وتمويل ال موالال

9/9/2020 

2/11/2020   

 

 

4 
الجتماع الممي رفيع المستوى برعاية  

(UNODC) 

23-24/11/2020   

5 

ن والتنمية  أوالجتماع السنوي لشبكة منظمة التع

القتصادية للنزاهة في العمال لمنطقة الشرق  

 (MOBINسط وشمال افريقيا )وال

15/12/2020 
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مختلف الجهات    إلى   رهاب وتمويل ال   موال قدم من مكتب مكافحة غسل ال التدريب المُ  - 1

 2020خالل عام  

المكتب مهمة   التولى  مكافحة غسل  الوعي في  ال   موالنشر  خالل    رهابوتمويل  من 

إعداد وإقامة دورات وبرام  تدريبية للموظفين المعنيين العاملين في مختلف الجهات  

ولشرح متطلبات    رهابوتمويل ال   مواللحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل ال

و  التية  القانون،  المواضيع  المعنية  الجهات  استهدفت  التي  والورش  الدورات  تضمنت 

 - :( ادناه 2ينة في الجدول )الُمب
 

 2020( الدورات وورش العمل المقدمة من المكتب لجهات مختلفة خالل عام/  2جدول ) 

 تأريخها  الجهة المستهدفة  الموضوع  ت 

 اللتزام بقوائم الحظر الدولية 1
المؤسسات المالية المصرفية 

 وغير المصرفية 

2/3/2020 

2 
وتمويل   موالأنظمة مكافحة غسل ال

 رهابال

 29/9/2020 دائرة مراقبة الصيرفة 

10/10/2020 

3 
ها من قبل  إتخاذالجراءات الواجب 

 عند تحقق الشبهة  البالغمسؤولي 

 4/10/2020 الصدار والخزائن 

4 

عند   موالشرح ضوابط التصريح عن ال

إخراجها عبر الحدود   أو إدخالها 

والمعدلة   2017( لسنة 1العراقية رقم )

 2019في عام 

موظفي الهي ة العامة  

 للكمارك 

19/11/2020 

27/12/2020 

 

5 
إجراءات التحقق الداخلي لمسؤولي 

 البالغ 

من شركات الدفع ( 11)عدد 

 اللكتروني

8/11/2020 

6 
إجراءات التحقق الداخلي لمسؤولي 

 البالغ 

( من المصارف 44عدد )

 المجازة 

النصف الثاني من  

 2020عام 

 

    رهاب وتمويل ال   موال مكتب مكافحة غسل ال   الذي شارك فيه  موظفو التدريب   - 2

   ، من مختلف الجهات اليه   والُمقدم    اا من خالل النترنت وحضوري   2020خالل عام  

في عدد من الدورات و ورش العمل داخل    2020موظفي المكتب خالل عام  إذ شارك  

مينافاتف،    ، )فاتف  مثل  الدولية  المنظمات  قبل  من  اليه  والمقدمة  وخارجٍه  العراق 

الدولي، النقد  القليمي    صندوق  المكتب  بالمخدرات،  المعني  المتحدة  المم  مكتب 

ن  أوق بل البنك المركزي العراقي بالتعلمكافحة الفساد( وكذلك التدريب المقدم من  

    :( ادناه4( و)3وكما ُمبين في الجدولين )مع الشركات الُمختصة في مجالت التدريب،  
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 ( الدورات والورش التي شارك فيها موظفي المكتب من خالل شبكة النترنت 3جدول )   

 

 

 ت 
الورشة   أو عنوان الدورة    

عدد  

 المشاركين 

 الجهة الُمنظمة  تأريخها 

1 

 المعايير الدولية للتقارير المالية

10 7-14 /4/2020 مع شركة ن أو شركة ساللم بالتع 

عراقنا لالستشارات القتصادية  

 والدارية والتدريب 

2 

 إدارة الحواد  والزمات 

10 7-14 /4/2020 ن مع شركة أو شركة ساللم بالتع 

عراقنا لالستشارات القتصادية  

 والدارية والتدريب 

3 

 مبادئ المتثال 

10 7-14 /4/2020 ن مع شركة أو شركة ساللم بالتع 

لالستشارات القتصادية  عراقنا 

 والدارية والتدريب 

4 
وتمويل  موال مكافحة غسل ال 

رهابال  

10 7-14 /4/2020 ن مع شركة أو شركة ساللم بالتع 

عراقنا لالستشارات القتصادية  

 والدارية والتدريب 

5 

 أساسيات العقوبات والحظر 

10 7-14 /4/2020 ن مع شركة أو شركة ساللم بالتع 

لالستشارات القتصادية  عراقنا 

 والدارية والتدريب 

6 

 إدارة مخاطر التشغيل 

10 10-14/4 /2020 ن مع شركة أو شركة ساللم بالتع 

عراقنا لالستشارات القتصادية  

 والدارية والتدريب 

 المينافاتف  21/5/2020 2 عبر التجارة الدولية  موالغسل ال 7

8 
 قوائم الحظر الدولية 

6 21/7/2020 شركة عراقنا لالستشارات القتصادية   

 والدارية والتدريب 

27/7/2020 2 التجار غير المشروع بالحياة البرية 9  الفاتف  

في ضوء  موالالكشف عن غسل ال 10

تغيير ملفات تعريف العمالء وضمان  

 المرونة التشغيلية للكيانات المبلغة 

3 25/9/2020  المينافاتف  

وتمويل  موال مكافحة غسل ال  11

رهابال  

2 27-28/10/2020 ن   أوالبنك المركزي العراقي بالتع   

)KPMG)  مع 

12 
WORLD CHEAK   برنام  

2 1-2/11/2020 نأوبنك المركزي العراقي بالتعال   

)KPMG)  مع 

2/12/2020- 1/11 1 تأسيا قوانين البنوك المركزية  13  صندوق النقد الدولي  

التحقيقات المالية الموازية تطوير  14  1 25/11/2020  المينافاتف  



 

15 

 

 

 2020( الدورات التي شارك فيها موظفو المكتب حضورياا خالل عام  4جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد   الموضوع  ت 

 المشاركين 

 الجهة الُمنظمة  التاري  

نعمل على تحسين دور القطاع  كيف  1

  البالغالعام في اكتشاف الفساد و

سط  وعنه في بلدان منطقة الشرق ال

 وشمال إفريقيا 

 صندوق النقد الدولي 6-9/1/2020 1

ورشة عمل التحليل والستراتيجي في   2

 رهاب وتمويل ال موال قضايا غسل ال

المكتب القليمي لمكافحة  15-17/2/2020 6

 الفساد  

صياغة طلبات الدرا  في لوائح   3

الجزاءات التابعة لمجلا المن 

 الدولي

مكتب المم المتحدة المعني  25-27/11/2020 5

 ( UNODCبالمخدرات )

4 

 

دورة تأسيسية حول مكافحة تمويل  

 رهابال

مكتب المم المتحدة المعني  11-14/12/2020 7

 ( UNODCبالمخدرات )
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 :   في جمهورية العراق   رهاب وتمويل ال   موال التقييم الوطني لمخاطر غسل ال  - اا خامس 
 

ال التوصية  المالي  وتشير  العمل  مجموعة  توصيات  من  الدول    إلىلى  على  ينبغي  إنه 

التي تواجهها بهدف ضمان    رهابوتمويل ال   موالتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل ال

خطوة    رهابوتمويل ال   موال خفض المخاطر على نحو فعال، إذ يعد تقييم مخاطر غسل ال

قد تم ُمسبقاا تشكيل  ، ورهابوتمويل ال   موالمهمة لوضع نظام فعال لمكافحة غسل ال

الشراف على عملية التقييم الوطني  ة  يتولى ُمهم  يتألف من موظفي المكتب  فريق عمل

ُمكلفة بإنجازعملية التقييم  الجهات ال  عوالتنسيق م  رهابوتمويل ال   موالخاطر غسل اللم

ومع  الوطني قبله  ،  من  المقدمة  العمل  بورش  يتعلق  فيما  الدولي  الدائرة    البنك  عبر 

لظروف التي مَر بها العراق المتمثلة )التظاهرات  اوعلى الرغم من    التلفزيونية المغلقة

، فقد تمكن  القتصادية  ثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعاتوالتي أ وجائحة كورونا(  

شرح المفاهيم الساسية بالنسبة  النتهاء من  الفريق أعاله من اجتياز المرحلة التعريفية و

التقييم   عملي   إلىالتوصل  ولعملية  من  الخيرة  والبيانات  المراحل  الحصائيات  جمع  ة 

العمال  وال القانون، قطاع  إنفاذ  )جهات  بد  المتمثلة  الجهات  اغلب  بعمل  المتعلقة  لية 

قطاع   المالي،  الشمول  قطاع  المالية،  المؤسسات  قطاع  المحددة،  المالية  غير  والمهن 

(  متلفزة   عملورش  عدة ) عقد  بالتنسيق ل  وقاَم المكتبراق المالية، قطاع التامين(،  وال

ق بل  لوا من  لُمقدمة  الدولي  الالبنك  لعضاء  التنسيقي  عام    مخاطرال قييم  تفريق  خالل 

م  إلىبالضافة  ،  2020 العديد  المكتب    الجتماعات  نعقد  المعنية  في مقر  الجهات  مع 

لمؤسسات  على اجهات رقابية  )  التي هيَ و  المشار اليها اعالهبالتقييم الوطني للمخاطر  

و إضافة  قطاع  المالية  المحددة  المالية  غير  والمهن  القانون    إلىالعمال  إنفاذ  جهات 

مناقشة معايير التقييم والجابة على    الجتماعاتتلك  وقد تم خالل  (،  وجهات معنية أخرى

الس لة الواردة في منهجية البنك الدولي لتقييم المخاطر الخاصة بكل قطاع على حدة،  

النماذ  الخاصة بالتقييم لغرض التوصل    ئ يقي بجمع الجابات ومل ويقوم الفريق التنس

قطاع  إلى بكل  الخاصة  والتهديدات  الضعف  بعملية    نقاط  المشمولة  القطاعات  من 

 . التقييم الوطني للمخاطر
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ال   - اا دس سا  غسل  مخاطر  بشأن  إرشادية  ال   موال ورقة  بانتشار    رهاب وتمويل  المرتبطة 

 فايروس كورونا: 

إن انتشار جائحة كورونا سبب صدمة اقتصادية واجتماعية أثرت على جميع البلدان وكذلك  

للمجرمين   جديدة  فرصاا  المفروضة  التدابير  وفرت  وقد  مسبوقة  غير  عالمية  تحديات 

ال مخاطر غسل  ورصد  متابعة  إطار  في  المشروعة،  غير  غاياتهم  يل  وتمو   موال لتحقيق 

الناش ة عن إساءة استغالل التدابير الحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا    رهابال 

( رقم  إعمامه  بإصدار  المكتب  لسنة  12قام  ورقة    إلى  2020(  تضمن  والذي  المصارف 

في ظل انتشار فايروس كورونا، وقد    رهابوتمويل ال   موالإرشادية بشأن مخاطر غسل ال

الناش ة    رهابوتمويل ال   موالتضمنت الورقة الرشادية توضيحاا عن تهديدات غسل ال

التي   المالية  المؤسسات  في  الضعف  نقاط  بعض  استعراض  مع  الفايروس  انتشار  عن 

والتوصيات   بها  المشتبه  للعمليات  الرشادية  المؤشرات  وبعض  تستغل  أن  يمكن 

في هذه الظروف    رهابوتمويل ال   موالءات والمقترحات للحد من مخاطر غسل الوالجرا

 الستثنائية. 

 

 المكتب من جهات محلية :   إلى طلبات المعلومات والستفسارات الواردة    - سابعاا 

إليه من جهات   قام المكتب بالجابة على الستفسارات وطلبات المعلومات التي وردت 

محلية مختلفة وأغلبها جهات حكومية تتضمن استفسارات عن أشخاص بأغراض مختلفة  

والستفسارات،   الطلبات  هذه  مضمون  في  احكام  موضحة  تراعي  دائما  الجابة  وكانت 

بما في ذلك مراعاة   2015( لسنة  39رقم )  رهابوتمويل ال   موالقانون مكافحة غسل ال 

     -:أدناه   (5الجدول )  وكما فيالسرية المصرفية وبحسب كل حالة 

 ( عدد طلبات المعلومات والستفسارات الواردة من الجهات المحلية 5جدول )

 الستفسارات أوعدد الطلبات   الجهة 

 554 جهات رقابية 

 34 جهات إنفاذ القانون 

 13 مؤسسات مالية 

 7 جهات أخرى 

 608 المجموع 
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ال   متابعة  -اا ثامن  غسل  مكافحة  بمكتب  ممثلة  العراق  وتمويل    موال انضمام جمهورية 

 : 1  مجموعة إيجمونت   إلى   رهاب ال 

مجموعددة إيجمونددت مددن مراجعددة للقددوانين   إلددىتم اسددتكمال إجددراءات ترتيددب النضددمام  

لية لنموذ  ومن المراجعة القانونية الوالجراءات ودليل مهام وواجبات المكتب والنتهاء  

معايير العضوية من الدولتين الراعيتين )لبنان ومصر( وما انتهت إليه مجموعة العضوية 

يدانيددة، وتعددذر إجددراء الزيددارة والدعم واللتزام من الموافقة على إجراء الرعدداة للزيددارة الم

 بسبب تداعيات فايروس كورونا. 

 

العمل  لمجموعة  ل كل عامين لجمهورية العراق  و إعداد وإنجاز تقرير التحديث ال   - تاسعاا 

 - : ( MENAFATFسط وشمال أفريقيا ) و المالي لمنطقة الشرق ال 

جمهورية العراق  يتوجب على    2018بعد خرو  العراق من وضع المتابعة المعززة في عام  

  إلى كل سنتين    رهابوتمويل ال   موالتقديم تقرير عن سياسات وإجراءات مكافحة غسل ال

ال الشرق  لمنطقة  المالي  العمل  التقرير  ومجموعة  هذا  اعداد  وتم  افريقيا،  وشمال  سط 

، وقد تم عرض  عرضه في الجتماع العام للمجموعةسكرتارية المجموعة ليتم    إلىوارساله  

لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق    الحادي والثالثون  اعاله خالل الجتماع العام  التقرير

، وكان من ضمن  16/4/2020-11( خالل الفترة من  MENAFATFسط وشمال افريقيا )وال

ال التحديث  تقرير  )اعتماد  اعاله هو  الجتماع  المتخذة في  العراق  و القرارات  لجمهورية  ل 

 . )2022تقرير التحديث الثاني لالجتماع العام في شهر نيسان من عام على ان يتم تقديم  

 

 

 

 

 

 
 لتبادل المعلومات بين الدول األعضاء فيها ذات الصلة بغسل   1995جمونت : هي شبكة عالمية أنشئت عام  جموعة إيم 1

المكان    إلىيجمونت تبعا  إ المعلومات المالية وتم تسمية المجموعة باسم  ؤها هم وحدات  عضاأو   اإلرهاب  وتمويل  األموال 
والهدف من إنشائها هو توفير منتدى لتبادل   1995للمجموعة في بروكسل في يونيو عام    األول  الذي انعقد فيه االجتماع

 ميع أنحاء العالم. المعلومات لوحدات المعلومات المالية في ج
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 - منجزات أخرى للمكتب :  - عاشراا 

كافة  إنشاء نظام البحث والستعالم لقسم تقنية المعلومات والدعم الفني إذ تم إدار    -1

المركزي  قواعد البيانات المتوافرة في المكتب وكذلك المعلومات التي ترد من البنك  

 . 12/1/2020وذلك بتأري   وجهات إنفاذ القانون

وغير   -2 المنجزة  المعامالت  ومتابعة  والصادرة  الواردة  للكتب  اللكترونية  الرشفة  نظام 

 .1/2020/ 15وذلك بتأري    المنجزة الخاصة بهذا المكتب

بريد  إنشاء منصة إلكترونية يتم من خاللها تبادل المعلومات بين أقسام المكتب عبر   -3

 . 7/6/2020وذلك بتأري   إلكتروني داخلي

إنشاء أنظمة إلكترونية خاصة بأتمتة الوثائق الواردة ونظم بحث وإستعالم ذات طابع   -4

وذلك    المكتب والتي ساهمت بسرعة إنجاز العمل  ةائق السرية خاصة بالقسام وإدارف

 .  20/6/2020بتأري  

ا على المصارف المجازة في العراق من  واعمامه  إعداد استمارة تقييم المصارف الفصلية -5

 .5/10/2020( المؤرخ في 9/2/283ق بل دائرة مراقبة الصيرفة بموجب كتابها الُمرقم )

تشخيص وتحديد نقاط الضعف الخاصة بشركات الدفع اللكتروني )الَمحافظ اللكترونية،   -6

 .13/10/2020وذلك بتأري   البطاقات اللكترونية(

ال إعداد   -7 بأنظمة غسل  الخاصة  ال   موالالسيناريوهات  اللكتروني  رهابوتمويل    الدفع 

بالعدد   المرقم  كتابها  بموجب  الصيرفة  مراقبة  دائرة  قبل  من  اعمامُه  تم  والذي 

 .20/10/2020( المؤرخ في 9/5/295)

ال  -8 بأنظمة غسل  الخاصة  السيناريوهات  ال   موالإعداد  الصرافة  لشركات    رهابوتمويل 

والذي تم اعمامُه من قبل دائرة مراقبة الصيرفة بموجب كتابها المرقم    Aجة ف ة  المندم

 . 5/11/2020( المؤرخ في 9/5/16044بالعدد )

ستعالم عن أسماء عمالء المصارف(  ل نظام قاعدة عمالء المصارف ) ال الشروع لستحصا  -9

 العراقي.  ن مع البنك المركزي أو قيد النجاز بالتعوهو 

  . رهابوتمويل ال  موالعمل تنظمي لمكتب مكافحة غسل الوضع إطار  -10

ال  -11 غسل  مكافحة  مكتب  تشكيالت  لجميع  وظيفي  وصف  ال   موالإعداد   رهابوتمويل 

 بهدف إيجاد آلية واضحة ودقيقة لتقييم الداء الفردي لموظفي المكتب.

 



 

20 

 

 

  رتقاء بمستويات الداء الوظيفي لكوادر هذا من بناء مصفوفة الكفاءة بهدف ال   النتهاء  -12

   .المكتب 

الضبارة   -13 أرشفة  يتضمن  والداري  المالي  للقسم  الموظفين  بشؤون  خاص  نظام 

 .13/12/2020وذلك بتأري    امر الدارية لموظفي المكتب كافةوالشخصية وال

 . والجراءات يوضح آلية تنفيذ المهام الموكلة لألقسام كافة إعداد دليل السياسات    -14
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 الفصل الثالث: الحصائيات  
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 مصدرها:  بحسب  الشتباه  لا / حالت أو 

 ( 6جدول رقم ) 

 النسبة من المجموع العدد  الجهة المبلغة 

 12.49 110 المصارف 

 16.23 143 القانون جهات إنفاذ  

 3.75 33 الجهات الرقابية 

 1.59 14 جهات حكومية 

 1.93 17 وحدات نظيرة 

 54.03 476 المؤسسات المالية غير المصرفية 

 8.29 73 الكمارك 

 0.45 4 القضاء 

 0.91 8 أشخاص 

 0 1 شركات تجارية 

 0.23 2 شركة وساطة مالية 

% 100 881 المجموع   

 

 حسب مصدرها   الشتباه حالت  

 ( 1رقم )   البياني   شكل ال 

 

( إن أكبر عدد من البالغات ورد من  1( والشكل البياني رقم )6يتبين من الجدول رقم )

 المؤسسات المالية غير المصرفية وأغلبها من شركات ومقدمي خدمات التحويل المالي  
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البيانات   تشير  معامالت    إلىحيث  في  استعمالا  المالية  الدوات  أكثر  هي    الشتباهأن 

 الحوالت وهو مايفسر هذا العدد المتزايد من البالغات الواردة من هذا القطاع.  

إنفاذ   جهات  من  الواردة  والخطارات  البالغات  من  كبيراا  عدداا  هنالك  إن  أيضاا  ويالحظ 

المعلومات مع الجهات المحلية المختصة  ن وتبادل  أو زيادة التع  إلىالقانون ويعزى ذلك  

التع  إلىإضافة   اتفاقيات  تبادل  أوإبرام  وتنظم  والتي تؤطر  الجهات  الثنائية مع هذه  ن 

ن الثنائي، ويالحظ ايضاا ان هنالك عدداا كبيراا من البالغات الواردة من  أو المعلومات والتع

في    رهابوتمويل ال   ل مواالمصارف ويعود ذلك لوجود قسم لإلبالغ عن شبهات غسل ال

 ،  الشتباهعن معامالت  البالغكل مصرف يأخذ على عاتقه مهمة تدقيق المعامالت و

وجود جهة رقابية تتمثل بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي    إلى إضافة  

 .رهابوتمويل ال  موالتقوم بمراقبة التزام المصارف بمتطلبات مكافحة غسل ال

 

 الجغرافي  التوزيع  بحسب  الشتباه  حالت ثانياا/  

 ( 7جدول ) 

 النسبة من المجموع العدد  المنطقة التسلسل 

 54.5 480 بغداد  1

 10.4 92 أربيل  2

 1.8 16 نينوى 3

 9.6 85 البصرة  4

 4.7 41 النجف 5

 2.4 21 كركوك 6

 1.4 12 كربالء  7

 2.3 20 بابل  8

 0.8 7 إلىدي 9

 1.0 9 النبار 10

 0.7 6 صالح الدين  11

 2.8 25 السليمانية  12

 0.3 3 ميسان 13

 1.7 15 ذي قار 14

 1.4 12 الديوانية  15

 0.6 5 المثنى 16

 3.2 28 دهوك  17

 0.5 4 واسط  18

 % 100 881 المجموع 
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 حسب التوزيع الجغرافي   الشتباه ( حالت  2بياني رقم ) ال شكل  ال 

 

 المشبوهة التعامالت من  عدد أكبر  نإ (  2( والشكل البياني رقم )7يالحظ من الجدول رقم )

ذلك   تمت قد  المكتشفة ويعود  العراق  وخار   داخل  متفرقة  مناطق  أكثر    إلىفي  أن 

معامالت   في  المستعملة  تت  الشتباهالدوات  والتي  الحوالت  منطقتين  هي  بين  م 

كانت في محافظة    الشتباه، كما بين الشكل اعاله ان اغلب حالت   أكثر   أو جغرافيتين  

 ( بالغ . 881( من المجموع الكلي البالغ )%54.5بغداد  إذ بلغت نسبة ) 

 

 بهم  المشتبه  الشخاص  لعدد  وفقاا   الشتباه  ثالثاا/ حالت 

   ( 8جدول ) 

 النسبة من المجموع  العدد نوع الشخاص المشتبه بهم 

 78 % 689 طبيعيون 

 22 % 192 معنويون 

 100% 881 المجموع 
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 وفقاا لعدد الشخاص المشتبه بهم   الشتباه حالت  ( عدد  3الشكل البياني رقم ) 

 

 

 النشاط  طبيعة  بحسب  الشتباه  رابعاا/ حالت 

 (  9جدول ) 

 النسبة من المجموع  العدد النشاط 

% 70.49 621 حوالت   

% 4.31 38 فتح حسابات   

% 1.48 13 صكوك   

% 2.50 22 حوالت غير رسمية   

% 4.99 44 نقد   

% 16.23 143 أدوات مختلفة   

 100.00% 881 المجموع 

 

 

 

طبيعيون
78%

معنويون
22%
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( عدد البالغات وفقاا لطبيعة النشاط المستخدم 4بياني رقم ) ال شكل  ال   

 

( أعاله إن أكثر الدوات المالية استخداماا في  4( والشكل البياني رقم )9يتبين من الجدول )

بنسبة    الشتباهمعامالت   الحوالت  في    %70.49هي  المستعملة  الدوات  مجموع  من 

 المكتب.  إلىالواردة  الشتباهمعامالت 

 

 المتخذة  لإلجراءات  وفقاا  فيها  المشكوك  أو  الشتباه  خامساا/ حالت 

 (  10جدول ) 

 النسبة من المجموع  العدد الجراء المتخذ 

 2.7 24 رئاسة الدعاء العام   إلى الحالة  

 55.6 490 حفظ 

 41.7 367 قيد النجاز 

 100.00% 881 المجموع 
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 وفقاا لإلجراءات المتخذة   الشتباه ( حالت  5رقم )   الشكل البياني 

 

قام المكتب بإحالة    2020( إنه وخالل عام  5( والشكل البياني رقم )10يالحظ من الجدول )

%( من المعامالت لعدم  55.6رئاسة الدعاء العام. في حين تم حفظ )  إلى( تقرير اشتباه  24)

بغسل   كافية  اشتباه  مؤشرات  )إرهابتمويل    أو   أموال وجود  لتزال  بينما  من  %(  41.7، 

جمع    تمعامال بغرض  المعنية  الجهات  مع  المخاطبات  لستمرار  النجاز  قيد  اشتباه 

القرار أما    إتخاذلحين استكمال جمعها وتحليلها ووقت إضافي  المعلومات وهو ما يتطلب  

 الحفظ.  أوالدعاء العام  إلىبالحالة  
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االدعاء العام
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 النظيرة  الوحدات  مع  والواردة  الصادرة  ستفسارات سادساا/ ال 

 المكتب    إلى ( الطلبات الواردة والصادرة من و  11جدول رقم ) 

من    عدد الطلبات الصادرة الوحدة النظيرة 

 المكتب 

 المكتب إلىعدد الطلبات الواردة  

 0 10 تركيا 

 3 15 الردن 

 0 3 لبنان 

 0 2 المارات 

 0 2 مصر 

 0 1 قطر 

 0 3 أمريكا 

 0 1 كندا 

 0 1 كازاخستان 

 1 0 إيطاليا 

 0 1 المانيا 

 1 1 السعودية 

 0 1 ُعمان 

 0 1 ماليزيا 

 0 1 المغرب 

 0 2 الكويت 

 1 0 باكستان 

 1 0 البحرين 

 1 0 السودان 

 8 45 المجموع 

( رقم  الجدول  الوحدات  11يالحظ من  مع  وواردة  أعاله وجود طلبات معلومات صادرة   )

يشير   ما  وهو  التع  إلىالنظيرة  والوحدات  أوفعالية  المكتب  بين  والقليمي  الدولي  ن 

رغم الظروف الستثنائية التي رافقت انتشار جائحة كورونا والتي تسببت بتعطيل    النظيرة

 . الدوام الرسمي في أغلب الدول
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 الخاتمة: 

نه لعام  وفي  السنوي  تقريرنا  المكتب    2020اية  وإنجازات  نشاطات  َتضمن  الذي   ،

المتحققة خالل هذا العام، والتي جاءت ُمتسقة مع اهدافه  المنصوص عليها في قانون  

مدعمة بالمعلومات والبيانات التي    ( لسنة  39مكافحة غسل الموال وتمويل الرهاب رقم )

واشكال بيانية وبينت التطور الذي حصل خالل العام تم جمعها وعرضها بموجب جداول  

تقارير   عدد  وزيادة  المكتب،  الى  وردت  التي  البالغات  عدد  زيادة  حيث  من  المنصرم، 

الشتباه التي احيلت منها الى رئاسة الدعاء العام، فضالا عن إيضاح النماط المستخدمة  

التي سرنا عليها وبالتالي الخرو    في الجريمتين ضمن التقرير، والشارة الى ُأسا العمل  

بنتائ  ُتسهم في تحقيق رؤية ورسالة المكتب في سبيل مكافحة غسل الموال وتمويل  

الرهاب بالتنسيق مع الدوائر والقطاعات المعنية بتلك المهمة داخل منظومة مكافحة  

 غسل الموال وتمويل الرهاب في جمهورية العراق والمساندة لعمل المكتب. 

التقرير  وشدددارك في إتمدددام  ساهم  الشدددكر الجزيدددل لكل من  اماا َيسرنا  ان نتوجه بوخت

 ليخر  بالصورة النهائية .  2020السنوي لعام 
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