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 كلمة السيد مدير عام مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسعععل يسععععك مكتب مكافحة غسعععل األموال وتمويل اإلرهاب الك 

حقيق  تمن أرععل    ،فيهععا  حوريمال  ه  األموال وتمويععل اإلرهععاب فه رمهوريععة العراي والقيععام  ععدور

إذ الجرائم وما يرتبط  هما من ررائم أصعععلية،  لنوع منذلك اأفضعععل مسعععتوء لي ال فه الت عععدي ل

قطاع المؤسعععسعععا  أ ال االرتقال  مسعععتوء    من ارل  2021 ذل المكتب أق عععك رهو ه  عل عام  

فه الت عععععدي لتلعك الجريمتين من   همالمعاليعة واالعمعال والمهن غير المعاليعة المحعد ي وتعزيز قعدرات

وتطوير آليعا  التععاو   فه أ ال مهعامهعا    مؤازري و عم رهعا  افاعاذ القعافو   رهعة، ومن رهعة أ رء

بعلمعهعا   غعاسعععععله األموال أو مموله   لحمعايعة مختلا القطعاععا  من إمكعافيعة اسعععععتبعلهعا من ق 

 .اإلرهاب

رتكبه الجرائم المعاليعة  ورع  ععام ومت  رتكبه ررائم غسعععععل األموال وتمويعل وكمعا هو معلوم فعَ م مت

اإلرهعاب  كعععععكعل  عا  يقومو   تطوير اسعععععاليبهم وأ واتهم اإلرراميعة إلرتكعاب تلعك الجرائم تبععا   

حتم وذلك  دورهت للتطورا  الته يكعهدها العالم،   األول أهمية تطوير قدرا   التأكيد علك امرين  يت

كعافحعة تلعك الجرائم، والتعافه تععديع ل القوافين واألفظمعة والتعليمعا  الته  الععاملين فه مجعال مت

تؤطر عملية مكافحة غسععععل االموال وتمويل اإلرهاب فه رمهورية العراي و ما يتناسععععب م  تلك 

 .التطورا  والمستجدا  الته تطرأ

، إال افع ت تمكن من أ ال مهعامع   ر  علك الرغم من التحعديعا  الته وارهعت المكتعب  عل الععام المعذكوو

( لسنة 39( من قافو  مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم )9الي    مورب الما ي )الموكلة  

رمي    فه التواصعل م  مجل  االتحا  األور ه وإسعتياالفه  ذل رهو ه  الحتيتة   سعتمرإإذ ،  2015

 2021المتطلبا  واالح عععائيا  الته أسعععهمت  التاله فه رف  اسعععم رمهورية العراي  عل عام 

تقديم المكععععوري للمؤسععععسععععا  الحكومية ذا   الدول عالية المخاطر، كما اسععععتمر فه من قائمة 

ضعععمن منظومة مكافحة غسعععل األموال وتمويل   ال عععلة  مكافحة غسعععل األموال وتمويل اإلرهاب

متطلبعا  قعافو  مكعافحعة غسععععععل األموال إللتزام  ، وتوعيعة الععاملين فيهعا لاإلرهعاب فه العراي

تلك مكتب للت ععععدي لالسعععععك وكما  عقد عد  من الدورا  التتقياية،    علوتمويل اإلرهاب، من 

أرتاعت ،حيث سععتعم وتحليل البعغا  وتقارير االبععتباهإ عمل  الدؤوب علكمواصععلة لتحديا  عبر  ا

رسععععلة    ا طلباالرا ة علك كذلك االسععععتمرار فه و  ،  2020  مقارفة  عام ت   فكععععاطا المعلوما  المت

، النظيري  الوحععدا و  أععه،منظومععة  الالك المكتععب من قبععل كععافععة الجهععا  ذا  الععقععة ضعععععمن  

تطوير الموار  البكعرية  واالسعتمرار فه قواعد البيافا  و رامج تحليل المعلوما  المالية، تطوير  و

ا  و وليعا  لمواكبعة للمكتعب من  عل ابعععععراكهم فه الورو والعدورا  التعدريبيعة والمؤتمرا  محليع

بعععععهعد الععام اععه اطعي االسعععععتراتيجيعة الوطنيعة التعافيعة  ، كمعا  العدوليعة فه هعذا المجعال   التطورا 

 .(2023-2021لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فه العراي لععوام )

، تحية تقدير وبعععععكر لجمي  من يسعععععافدفا من الجها  المعنية كافة وأفتهز الارصعععععة إلصعععععد  ار  تاما 

واح ععععائيا   والمتضععععمن فكععععاطات      الخا   هذا المكتب2021لعام    سععععا  التقرير السععععنوي ال

( من القافو  وار  الذكر    -9ذلك تنايذا  ألحكام الما ي)المعامع  المالية المكبوهة،و الاقري/ ثافيا 

 .2020والته بهد  إرتااعا  فسبيا  لدء مقارفتها م  متيعتها  عل العام  اععه



 

 المحتويا  

 1 المقدمة 

 2 رؤية ورسالة واهداف مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 3 منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فه العراي

 :  اإلرهابمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل  اوال 

 4 المهام األساسية للمكتب  -1

 5 المهام األ رء   -2

 6 الهيكل التنظيمه   -3

:  9 اإلرهابافجازا  مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل  ثافيا 

 :  مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فكاطا ثالتا 

 12 استعم تقارير اال عغ عن الحاال  المكبوهة  • 

 13 المكبوهة  المتخذي وفق الحاال  اإلررالا  • 

 14 الجبرافه   حسب طبيعة األبخا  والتوزي  المكبوهة الحاال  • 

 16   .الحاال  المكبوهة  حسب طبيعة النكاط • 

 18   .طلبا  المعلوما  واالستاسارا  الوار ي إلك المكتب من الجها  المحلية • 

:  21 المستوء الوطنه واإلقليمه والدولهالتعاو  والتنسيق علك   را عا 

 21 التعاو  والتنسيق علك المستوء الوطنه  -أ

 22 التعاو  والتنسيق علك المستوء اإلقليمه والدوله -ب

:  امس  24   .التدريب وورو العمل علك ال عيد الوطنه والدولها 

 29  الخاتمة 
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 المقدمة

يتولك مكتب مكافحة غسعععل األموال وتمويل اإلرهاب  ورا  محوريا  ضعععمن منظومة مكافحة غسعععل األموال  

وتمويعل اإلرهعاب فه العراي، اذ يعمعل من  عل التععاو  م  المنظمعا  العدوليعة والوحعدا  النظيري والجهعا   

لحااظ علك النظام المحلية علك تحقيق أفضعل الممارسعا  فه مكافحة غسعل األموال وتمويل اإلرهاب وا

سعععععتبعل لبعايعا  غسعععععل األموال أو تمويعل األرهعاب ،المعاله لجمهوريعة العراي  افع ت يعمعل فضعععععع  عن من أ  يت

 تحقيق األهداف االستراتيجية األ رء الته يسعك لها.ل

التنسعععععيق م  كعافعة  ع نكعععععر الوعه المجتمعه   قيعامع      أععه من  علألهعدافع  تحقيقع     إطعاريعمعل فه  و

 مخعاطر غسععععععل    مجتم  تعريا ال  الهعا فعة الك  الورو والنعدوا   َقعامعةفيمعا يتعلق  ع   الععقعة  الجهعا  ذا

مجتم  ككعل، فضعععععع  عن إيعل األهميعة  السعععععلبيعة علك االقت ععععععا  وال  وتعأثيراتهعااألموال وتمويعل اإلرهعاب 

لرف  مسععععتوء   محليا و وليا  بععععراظ موااه المكتب فه ورو العمل التخ عععع ععععية والدورا  التدريبيةإل

النععاتجععة عن أععه ومقععارفععة م  حجم المخععاطر    مععا ينعك  علك رو ي العمععل وتطوره ا الهم ومعرفتهم  

الخاصعععععة  تقنيا  فقل األموال وتحويلها عبر وسعععععائل الدف    التطور السعععععري  فه عالم التكنولوريا الحديتة

 .االلكتروفه

  31/12/2021لباية  1/1/2021 عل المدي من المكتب   وفكععاطا  أعمالليسععتعر   هذا التقرير  رالعلي   

(9لمعا ي )حكعام اا  ألنايعذت حيعث   ،2015لععام    (39)من قعافو  مكعافحعة غسعععععل األموال وتمويعل اإلرهعاب  /ثعافيعا 

 عل مدي    المتحققة    فكععععاطاتوإفجازات    و،  والتافوية  األسععععاسععععية   ت عن المكتب ومهام  بذيفت   تضععععمن التقرير

الطبيعيين  عد  األبعخا  فضعع  عن الجبرافه،   هاالحاال  المكعبوهة وتوزيعما علة  حسعب م عدر  التقرير 

  الحاال تلك  تجاه إلك اإلررالا  المتخذي   وصعوال   واأل وا  المسعتخدمة فيها،  وطبيعة النكعاط ،والمعنويين 

العام  الك األ عال  تقارير إبععتباه  خ ععوصععها  ةالإحالجها  الملزمة  اال عغ والتوصععل الك اما من  ي   الوار ي ال

عدم اثبا  تلك  لو الحاظ فتيجة  أبععبهة غسععل األموال او تمويل اإلرهاب  ورو   فتيجة للتوصععل الك ما يؤيد  

  ة.الكبه

من  عل اسععععتكمال كما تضععععمن التقرير اسععععتعرا  اللية التعاو  والتنسععععيق علك المسععععتويا  الوطنه  

التنععائه،   التعععاو   واإلقليمه والععدوله من  عل اسعععععتكمععال عقععد مععذكرا  التاععاهم  وليععا   اتاععاقيععا  

ل  والمكععاركة فه حضععور االرتماعا  الته تعقدها المنظما  الدولية المتخ عع ععة فه مجال مكافحة غسعع ،

ل  االتحعا  األور ه الته فضعععععع  عن ارتمعاععا  مج (MENAFATFو  FATFاألموال وتمويعل اإلرهعاب متعل )

 .2021العراي من قائمة الدول عالية المخاطر  عل تكرين األول/ سماتورت  رف  

بل المكتب الك موااه   ضععععمن التقريرا يرا  تو عر  اح ععععائيا  عن الدورا  وورو العمل المقدمة من ق 

قعدم من المنظمعا  الدوليعة ومختلا الجهعا  اال رء   ، وعن التعدريب المت  الجهعا  األ رء إفتراضعععععيعا  وحضعععععوريا 

القافو  الاقري/سا عا(من -9ا ي )ععععععععع تنايذا  ألحكام الموحضوريا  وذلك   ا  الك موااه المكتب افتراضي محليا  

 أععه.
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                                                                               -: ة رؤيال

المستويين    ولكا  مكتب علك  متميز  وأ ال  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  عمليا   لمكافحة 

 . وحماية النظام الماله فه رمهورية العراي من األفكطة غير المكروعة والدوله لمحلها

 

                                                                             -:  ةرسالال

المجتم  من  حماية المؤسسا  المالية واألعمال والمهن غير المالية والمنظما  غير الحكومية و

مخاطر عمليا  غسل األموال وتمويل اإلرهاب من  عل توفير المعلوما  العزمة  سرعة و قة  

 عالية  التنسيق م  الجها  المعنية.

 

                          -: هدافاال

   تطوير وتاعيعل التكعععععريععا  الوطنيعة ذا  الععقعة  مكعافحعة عمليعا  غسعععععل األموال وتمويعل

 اإلرهاب.

 ال والجهععا  المعنيععة والحاععاظ علك سعععععريععة تلععك مكتععب  تعزيز آليععا  تبععا ل المعلومععا   ين 

 المعلوما .

   الجها  الخاضعععة ألحكام قافو  مكافحة وضعع  وتوثيق اإلررالا  التنايذية العزمة للتنسععيق م

 .2015( لسنة 39غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )

 من    وري عامة والمكتب   وري  اصة  نال القدرا  المؤسسية واإل ارية للجها  ذا  الععقة

لتحديد االحتيارا     سنوي وبامل  و نال  رفامج عل الورو والدورا  التدريبية   وري منتظمة 

 الجها  فه اال عغ عن العمليا  المكبوهة. ل  وروتاعي

   توعية المجتم   مخاطر الجرائم المالية واالموال المتأتية من الم ععا ر غير المكععروعة وتمويل

الجماعا  اإلرها ية المسعععععلحة  ما يهد  أمن وسععععععمة الوطن والمواطنين من  عل وسعععععائل  

االععم وال ععععحافة الورقية والرقمية واإلفترفيت ومواق  التواصععععل االرتماعه كوفها وسععععيلة 

 الحد من افتكار معدال  الجريمة.ور ة فاعلة  محا
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 العرايمنظومة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب فه رمهورية العام ل  اإلطار(  1بكل )
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       :  مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فبذي عن اوال 

( من الما ي ) ( لسعععنة 39( من قافو  مكافحة غسعععل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )8ف عععت الاقري )أوال 

األموال وتمويل علك )يؤسع  فه البنك المركزي العراقه مكتب يسعمك مكتب مكافحة غسعل   2015

اإلرهاب  مسعععتوء  ائري عامة يتمت   الكعععخ عععية المعنوية واالسعععتقعل الماله واإل اري، ويمتل  مدير  

 عام أو من يخول (.

( من 9ويتولك هذا المكتب المهام اآلتية و  عععععوري مركزية فه الدولة، حسعععععب ما ف عععععت علي  الما ي )

  -القافو  أععه: 

 :األساسية المهام .1

 أفها تتضععمن متح ععع    المعلوما  الته يكععتب   وإحالة وتحليل تلقه وطلب الجهة المسععؤولة عن هو

مهام،    أر   األساسية المكتب  مهام ح ر يمكن رريمة أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب، و التاله

  -تتمتل  اآلته: 

 التلقه -أ

رريمة أصععلية أو غسععل أموال أو تمويل   أفها تتضععمن متح ععع    يكععتب  المكتب معلوما  يتلقك

  الملزمة  اإل عغ عن المعامع  المكبوهة. الجها  2015( لسنة 39القافو  رقم ) إرهاب، وحد 

 الطلب -ب

يجوز للمكتب فه سععععبيل أ ال مهام  أ  يح ععععل من رها  اإل عغ عن أية معلوما  إضععععافية يعدها  

، ولعع  أ  يععحعع ععل عععلععك ذلععك مععن أي رععهععععة تععه يععحععد هععامععدي الععمايدي ألررال التععحععلععيععل  عععععل العع

( الما ي ) (  9أ عععععععععرء وفععععععق أحكام العععاععععععقعععري )ب/أوال  ( من القافو  أععه، كما ف ت الاقري )سا سا 

كما ( علك تزويد المكتب  المعلوما  والمسععععتندا  الته يطلبها وعلك ور  السععععرعة،  12الما ي )

( سعبعة  7  عن تقديم المعلوما  إلك المكتب  عد إفذاره لتقديمها  عل )عقو ة من امتن  تم تحديد

 ( من القافو . 41أيام وفقا  ألحكام الما ي )

 التحليل -ج

 ه يتلقعاهعا أو تر  إليع  وفقعا  لنمعاذج اإل عغ عن المععامع الت المعلومعا  يقوم المكتعب  تحليعل

 فتيجة للوصعول إلك كافة المعلوما  ور ط مضعافة،قيمة   ذا  معلوما  المكعبوهة للوصعول إلك

 المكععبوهة، مما المعامع  طبيعة  كععأ  فرضععية و نال اإل عغ ابععتباه فه مؤبععرا  ورو  حول

 مدير عام المكتب. المناسبة إلك التوصية ورف  رأي التوصل إلك من المحلل يمكن
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 اإلحالة - 

القافو  علك إحالة اإل عغا  الته تقوم علك أسعع  معقولة  ( من 9ف ععت الاقري ) /أوال( الما ي )

لعبععتباه فه عملية غسععل أموال أو تمويل إرهاب أو ررائم أصععلية إلك رئاسععة اال عال العام التخاذ 

 .اإلررالا  القافوفية فه بأفها وإبعار الجها  ذا  الععقة  ذلك

  -: المهام اال رء .2

عن    مكعافحعة غسععععععل االموال وتمويعل االرهعاب  مجل ا  وتقعديم تقرير سعععععنوي يقعدم إلك  إععد •

فكعاطا  المكتب واألفكعطة المتعلقة  عمليا  غسعل األموال وتمويل اإلرهاب، وإح عالا  عن  

تقعارير اإل عغ واتجعاهعا  مكعافحعة غسعععععل األموال وتمويعل اإلرهعاب وآليعاتهعا وأسعععععاليبهعا وحعاالتها،  

  ال يبة الته يعتمدها المجل .ويتم فكر التقرير 

تبا ل المعلوما  ذا  ال لة  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب م  الجها  ذا  الععقععععععععة   •

 فه  وائر الدولة، والقطاع العام، والتنسيق معها فه هذا الكأ .

االبعععععتراظ فه تمتيعل رمهوريعة العراي فه المنظمعا  العدوليعة والمؤتمرا  ذا  الععقعة فه  •

  كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.م

إفكال قاعدي  يافا  لما يتوافر للمكتب من معلوما  تعتمد كمركز وطنه لجم  وتحليل وإعمعام   •

تلك المعلوما  عما يحتمل وقوع  من غسععععل أموال وتمويل إرهاب ووضعععع  الوسععععائل الكايلة  

 طبيق أحكام هذا القافو .لتسهيعععل مهمة السلطا  القضائية وغيرها من الجها  المخت ة  ت

  رم  وتحليل إح الا  باملة عن األمور الدا لة فه مهام المكتب. •

إععدا   ورا  تعدريبيعة للموااين المعنيين إلحعاطتهم  عالمسعععععتجعدا  فه مجعال رريمعة غسععععععل  •

 األموال وتمويل اإلرهاب.

غيععععر أعمال ومهن إبعار الجها  الرقا ية أو الجها  المخت ة األ رء  َ عل أي مؤسسة مالية أو  •

 محد ي  أحكام هذا القافو . مالية

تقديم المكعععوري الانية فه بعععأ  االفضعععمام إلك االتااقا  والمعاهدا  ذا  ال عععلة  بسعععل  •

  األموال وتمويل اإلرهاب.

 النظيري. الوحدا  م  المعلوما  تلقائيات أو عند الطلب تبا ل •
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 :الهيكل التنظيمه للمكتب .3

 مورب قرار  تمت الم ععععا قة علك الهيكل التنظيمه لمكتب مكافحة غسععععل األموال وتمويل اإلرهاب 

و معا  ،  11/8/2020( المتخعذ  جلسعععععتع  المنعقعدي فه  129مجل  ا اري البنعك المركزي العراقه رقم )

 ( أ فاه: 1م  متطلبا  العمل وكما هو مبين فه المخطط )  يتعلم

   ( الهيكل التنظيمه1مخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدير العام

يشعبة التدقيق الداخل

معاون المدير العام

قسم التحليل المالي

شعبة االشتباه في غسل 
االموال

شعبة االشتباه في تمويل 
االرهاب

شعبة االحصائيات

قسم الشؤون القانونية

شعبة الدعاوى

شعبة االستشارات

قسم تقنية المعلومات 
والدعم الفني

شعبة التحقق

شعبة الدعم الفني

قسم التعاون الوطني 
والدولي 

شعبة التعاون الوطني

شعبة العالقات الخارجية

قسم البحوث والدراسات

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
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 -:ة اآلتي  المهامالقسم يختص هذا  -الماله: قسم التحليل  -أ

بلبة   • المت الجها   من  اال عغا   للبيافا   وتلقه  استياائها  مدء  و يا   اال عغا   تلك   راسة 

بلبة  استعم اإل عغ والمعلوما  المطلو ة وابعار الجها   .ا المت

افة  قواعد البيافا  المتاحة فه المكتب ولدء عالمعلوما  م  االستمواصلة عملية التحري ورم    •

رها  افااذ القافو  من ارل الوصول الك فتائج لعملية التحليل الماله الته تؤول اما الك حاظ  

رئاسة اال عال   اعدا  تقرير ابتباه واحالت   الك  او  لعدم استياائها لمؤبرا  االبتباه  األوليا  

 . العام 

 

 -ع:المهام االتيةيختص هذا القسم   -  القافوفية:  قسم الكؤو .ب

تقديم االستكارا  القافوفية وا دال الرأي  خ و  العقو  واالتااقيا  المبرمة وفقا  للقافو    •

 والضوا ط والتعليما  النافذي.

تمتيل المكتب امام الجها  القضائية الخاصة  تقارير االبتباه المرفوعة من قبل المكتب، سيما  •

 الته ي در  خ وصها قرار قضائه يتطلب تدوين اقوال ممتله المكتب القافوفين.

اإلرهاب  • وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  ال لة  قافو   ذا   القوافين  فه  المستجدا   متا عة 

 ورمي  األفظمة والتعليما  ومتا عة التعديع  والتحديتا  المقترحة م  الجها  التكريعية.

 

 - المهام االتية:القسم  يختص هذا -الانه: قسم تقنية المعلوما  والدعم  . 

 المطلو ة. ديتا  حافكال وإ اري الموق  االلكتروفه للمكتب ومتا عة المستجدا  والت  •

 فية فنيا  وتحديتها وفقا  للحارة. االبراف علك قاعدي البيافا  االلكترو •

 . األ رء فه المكتب ليقسامتقديم الدعم الانه  •

 . الحااظ علك اما  وسرية المعلوما ضما   •

 

 -:ةاالتي  المهام القسم  يختص هذا -والدوله: قسم التعاو  الوطنه  .ث

وما  إضافية من عملية تبا ل المعلوما  محليا  و وليا  للتأكد من صحة المعلوما  او طلب معل •

 الوحدا  النظيري. 

مجموعة العمل الماله لمنطقة الكري االوسط وبمال الخا     التحديث كل عامين  اعدا  تقرير •

 .FATF، وتقرير المرارعة الخا   مجموعة العمل الماله MENAFATFافريقيا 

واتااقيا   • األ رء  الدول  فه  النظيري  الوحدا   م   المعلوما   لتبا ل  تااهم  مذكرا   اعدا  

 .والتنسيق معها  هذا الكأ  ذا  الععقة جها كافة ال التعاو  التنائه م  
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 -:يختص هذا القسم  المهام االتية -والدراسا : قسم البحوث   . ج

فكاطات   المتعلقة افجازات  ومهام  والته تضم  ولمكتب  الخاصة  ا  اعدا  وتقديم التقارير السنوية  •

 .عمليا  غسل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة  

ن لمهالعمال واوا  لته تخص المؤسسا  الماليةاعدا  ومتا عة التعليما  واألفظمة واالربا ا  ا •

نظم التزام تلك الجها   غير المالية  التنسيق م  الجها  الرقا ية   مكافحة غسل    تجاه قافو الته تت

 . 2015( لسنة 39رهاب رقم )اإل األموال وتمويل

مهارا  • وتعزيز  لتطوير  التدريبية  االحتيارا   وتحديد  السنوية  التدريب  الموااين   اعدا   طة 

 عه. فه مجال مكافحة الجريمتا  أع العاملين

تتم مناقكتها ل  وتمويل االرهاب فه الدولة  تقديم  راسا  عن أفماط واتجاها  غسل األموال •

 فه ارتماعا  المجل . 

 . فحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالوطنية لمكا  االستراتيجيةالمساهمة فه اعدا   •

ن لجنة ع خ و  تنايذ القرارا  ال ا ري  المؤسسا  المالية واالعمال والمهن غير المالية  متا عة   •

تجميد أموال اإلرها يين  الوقت المحد   ما يضمن السرعة فه تنايذها، كذلك توري  اإلعماما   

 إلك الجها  الحكومية المعنية  التجميد ليتم إررال العزم.

 .  المالية الم رفية العاملين فه المؤسسامسؤوله اال عغ فكاط تقييم  •

 

 -يختص هذا القسم  المهام االتية:القسم الماله واإل اري:   . 

 ألمور المالية والقيو  المحاسبية. اعدا  الموازفة العامة للمكتب وتنظيم كافة ا •

 يتعلمإ اري البريد واربات ت فه فظام  ا  م  اتخاذ التدا ير واإلررالا  العزمة لتحديث األ ال  ما   •

 ن  يئة العمل و اررها. وينسجم م  التطورا  الته قد تحدث ضم

التدقيق     هع. وترتبطبعبة  مرارعة    الدا له:  األساسية هه  ومهمتها  مبابري  العام  المدير   السيد 

والوتدقيق   المحاسبية  تقارير   رفي ماالعمال  وتقديم  واالرازا   اإل ارية  االعمال    ها وتدقيق 

 . اال اري العليا مبابري الك 

 ا: مهامه  وترتبط  السيد المدير العام  وحدي ضما  وتوكيد الجو ي:  . و

التنظيمه    • الهيكل  وفق  قسم  كل  تختص  مهام  وإررالا   سياسا   ا لة  ورو   من  التأكد 

 .المعتمد

 . تطوير وتحسين األفظمة واالليا  واإلررالا  المتبعة فه المكتب •

 ية  التنسيق م  كافة األقسام. المكاركة فه اعدا  الخطط االستراتيج •

وتحديد معايير ومؤبرا  لتقييم فتائج التنايذ    للمكتباعدا   رفامج لمتا عة تنايذ الخطة السنوية   •

  النتائج. العليا ورف  تقارير  ورية لإل اري
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        :  افجازا  مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهابثافيا 

 حا  االور ه للدول عالية المخاطر:رف  اسم العراي من قائمة االت -1

تم تحديد الدول الته سععععتخضعععع  الك تقييم االتحا  األور ه فيما يخص مخاطر غسععععل األموال  •

 *.2015فه عام  وتمويل اإلرهاب

ا راج العراي فه قعائمعة العدول ععاليعة المخعاطر فيمعا يخص مكعافحعة غسععععععل األموال وتمويعل   •

 **.2016فه عام  اإلرهاب

  2018 عل بعهر تكعرين التافه / المخاطر عاليةلدول  االتحا  األور ه لقائمة  تم التحديث علك •

 و قال العراي علك هذه القائمة.

ذلت • منظومة مكافحة غسعععل   التنسعععيق م  كافة الجها  ضعععمن المكتب   من قبل  رهو  حتيتة  ت

اسعععععتياعال أععه، وكيايعة  أسعععععبعاب اال راج فه القعائمعة    علك للتعرف  االموال وتمويعل االرهعاب

ارتماع  ين هذا عقد المتطلبا  الته تسععهم فه رف  اسععم العراي من تلك القائمة، وعلي  تم 

من  لعسععتيضععا  عن فقاط الق ععور المؤبععري  2019المكتب وممتله االتحا  األور ه  عل عام  

العراي  قبلهم لععذلععك علك ذلععك ور   مععذكري  عتععة االتحععا  األور ه  علك رمهوريععة  ، وفتيجععة 

ومرفقهعا تقرير المعديريعة الععامعة لعسعععععتقرار المعاله والخعدمعا  المعاليعة واتحعا  رأ  المعال فه  

منظومة مكافحة   المتضعععمن  عال االسعععتاسعععارا  عن عمل DG FISMAالماوضعععية االور ية  

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب فه العراي.

تم تحضععععير كافة المتطلبا  من معلوما  و يافا  واح ععععائيا  وكافة التكععععريعا  والضععععوا ط   •

والخطط االسععععتراتيجية الته تنظم عملية مكافحة غسععععل االموال وتمويل االرهاب فه العراي 

تبعت ال عععععا ري عن مجموععة العمعل    رمهوريعة العراي  تطبيق المتطلبعا  العدوليعة  امتتعالمعدء    وتت

 المعنية  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. (FATFالماله الدولية )

ورع  مععاله السعععععيعد رئي  مجل  الوزرال  تكعععععكيعل فريق مختص من مكتعب مكعافحعة غسعععععل   •

لمتعا ععة    لمخت ععععععة ذا  الععقعةوالجهعا  االعراقه  األموال وتمويعل اإلرهعاب والبنعك المركزي  

ارتمعاع  ين الوفعد العراقه و ماوضعععععيعة االتحعا    عقعدإذ تم   الموضعععععوع واسعععععتكمعال االررالا ،

رتاععة    /األور ه  تعأري   فه  روكسععععععل/  لجيكعا    اللجنعة المعنيعة  قعائمعة العدول ذا  المخعاطر المت

،  تسعاؤال  أعضعال هذه اللجنةمناقكعة كافة المواضعي  الته كافت محل  تم  عل ت    13/10/2021

تقدم فه موضعععوع السعععيطري علك حركة   لمواكبةأ  العراي قد أتخذ  طوا  كبيري و العالم المت

العراقية العملة، كما ورحب الخبرال والمقيمين  التطور الذي تبدي   السعلطا    األموال وت عريا

ة المعنية  مكافحة غسل  رمهورية العراي  تطبيق المتطلبا  الدولي  امتتالوالذي يوضح مدء ، 

 .األموال وتمويل اإلرهاب

 ***من قائمة االتحا  االور ه للدول عالية المخاطر. العراياسم  رف  اوصت الماوضية علي  و

 
*    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf 
**   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R1675 
*** https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2022 -5174-INIT/en/pdf 

 

2015 

6201  

8201  

9201  

2120  

2120  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/list_of_scoping-priority-hrtc_aml-cft-14112018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R1675
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R1675
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R1675
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2022-INIT/en/pdf
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 :2023-2021التافية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب فه العراي   االستراتيجية  إطعي -2

-2017اإلرهاب للسععععنوا   اسععععتكماال  للسععععتراتيجية الوطنية األولك لمكافحة غسععععل األموال وتمويل

، لتكو  معبري  عن رؤيعة 2023-2021التعافيعة ليعوام    االسعععععتراتيجيعةاطعي  تعب علك  المكعمعل    2020

مسعععععتقبليعة لمنظومعة مكعافحعة غسعععععل األموال وتمويعل اإلرهعاب فه رمهوريعة  مجل  والتطلععا  الال

العراي من  عل مجموعة من المحاور األساسية واالهداف الارعية المنبتقة عنها وفقا  لبرامج ومبا را  

ل حسععب ا ت ععاصعع  و عد عرضععها علك مجل   محد ي تم اعدا ها  التعاو  م  الجها  الدولية والمحلية كت

 .•األموال وتمويل االرهاب مكافحة غسل

 :2020-2019 ليعوامتحديد افماط واتجاها  ررائم غسل االموال وتمويل االرهاب  -3

وتمويعل االرهعاب فه رمهوريعة العراي  عل افمعاط واتجعاهعا  غسعععععل االموال  تم اععدا   راسعععععة لتحعديعد  

ومتا عة االسععاليب المسععتخدمة من    ،سععتراتيجهلتحليل الااسععلوب      اسععتخدام( 2020-2019عامه )

تحديد األ اي والنمط األكتر اسعععععتخداما  قبل مرتكبه ررائم غسعععععل االموال وتمويل االرهاب فضعععععع  عن 

لوصععول  من ارل ا  يسععتخدمها المحللو الته   تقنيا تطوير الالممارسععا  العالمية  هدف  أحدثوتحديد  

 .فه تحليل المعامع  المكبوهة  النتائج أفضل الك

 

(  1رقم )  لمنظمعا  غير الحكوميعة عا الخعاصعععععةاصعععععدار ضعععععوا ط مكعافحعة غسعععععل االموال وتمويعل االرهعاب  -4

 :2021لسنة/

غير  قطعععاع  حمعععايعععة   هعععدف   الر حيعععة  أو      NGOsحكوميعععة  الالمنظمعععا   غير  Profit-Non )المنظمعععا  

Organization NPO )وعه  مسعتوء  رف وتمويل اإلرهاب،  االموالغسعل عمليا    من االسعتبعل فه

فيما يتعلق  َصععع  والرقا ية  ومسععاعدتها فه المكععاركة  اعالية م  الجها  المخت ععة  هذه المنظما   

، تم اصعدار  (FATF)ومعايير وإررالا  مجموعة العمل الماله  يتعلمظمة لها وتعديلها  ما منالقوافين ال

 .••اععهضوا ط ال

 

 الدليل االربا ي الخا   مؤبرا  االبتباه الخاصة  تهريب المهاررين واالتجار  البكر:اصدار  -5

تعتبر ررائم االتجار  البكعر وتهريب المهاررين من ا طر الجرائم فه الع عر الحديث  الرتباطها  ضعحايا من 

ممعا ،  ء فرعيعة  مناعذ لجرائم ا رتكو   متعا عة  ، فضعععععع  عن كوفهعا المختلاعة  الائعا  العمريعةوكعل االرنعا   

  المنطقة  الته تكععهدها  م  زيا ي التوترا  السععياسععية واالمنية  و األ صيكععكل تحدي كبير لمكافحتها 

 
•    https://aml.iq/?page_id=44875 
••   https://aml.iq/?page_id=2278 

https://aml.iq/?page_id=44875
https://aml.iq/?page_id=2278
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 بيافا ال رتكب  ها، وم  زيا ي هذه الجرائم حسعععبتجد  االسعععاليب والطري الته تت م  اال ذ  نظر االعتبار  

ووفقا  لتوصععيا  مجموعة العمل   ،الهجري العراقه، ومركز  رالمرصععد العراقه لعتجار  البكععال ععا ري عن  

للجها  المطالبة  مكافحة غسعععل االموال وتمويل االرهاب النارمة عنها، و هدف حماية  (FATF)الماله 

المؤسعععسعععا  المالية من اسعععتخدام منتجاتها لتمويل هذه الجرائم، تم اصعععدار الدليل االربعععا ي الخا  

 . •مهاررين واالتجار  البكر مؤبرا  االبتباه الخاصة  تهريب ال

 

مكعاركة البنك المركزي العراقه فه تحديث التعليما  الخاصعة  حدو  وسعقوف محافظ الهاتا النقال  -6

 .**المالية لبر  تنظيم عمل مزو ي  دما  الدف  االلكتروفه عبر الهاتا النقال

 

م  تطوير أسعععاليب التحقيق الماله الموازي  التعاو  م  مجل  القضعععال األعلك ورها  افااذ القافو    -7

التحقيق الجنائه ليتم من  عل  البحث عن المتح ععععع  المالية للجريمة وتعقبها ومن ثم تقديم اال لة  

كمت  عن الجريمة  لر ط تلك المتح عععععع  المالية  الجريمة االصعععععلية ويحاكم  ذلك المتهم اضعععععافة لمحا

 .األصلية يحاكم كذلك عن رريمة غسل االموال او تمويل اإلرهاب الته تجري فيها عملية الم ا ري

 

قام المكتب  َعدا  إسعععتماري التقييم الا عععلية الخاصعععة  كعععركا  الدف  اإللكتروفه وإعمامها من قبل   -8

 .27/10/2021المؤرخ فه ( 9/5/373 ائري مراقبة ال يرفة  مورب كتا هم المرقم )

 

ت عميم فموذج لإل عغ عن المعامع  المكعبوهة الخا   الكعركة العراقية لضعما  الو ائ ، لع عغ عن  -9

 الحاال  المكبوهة الته قد يتم التوصل اليها من  عل قيام الكركة  َ ال مهامها.

 

رار الضععوا ط الخاصععة  دائري  إق، و28/12/2021 تأري    الضععوا ط الخاصععة  دائرته تسععجيل الكععركا  إقرار-10

 .11/11/2021 تأري   التسجيل العقاري

 

 

 

 
•    https://aml.iq/?page_id=2289 
**  https://cbi.iq/static/uploads/up/file-162020548946249.pdf  

https://aml.iq/?page_id=2289
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-162020548946249.pdf
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        :  فكاطا  مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابثالتا 

اإلرهاب   وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  مكتب  الكيقوم  األموال    استنا ا   غسل  مكافحة  قافو  

وتبا ل المعلوما   تلقه اإل عغا  عن المعامع  المكبوهة    2015( لسنة  39وتمويل اإلرهاب رقم )

م  الجها  المحلية كافة    نسيقالت  من  عل  اتخاذ اإلررالا  المناسبة  كأفهاو م  الجها  ذا  الععقة  

والتعاو  م     يل اإلرهاب فه رمهورية العراي،مكافحة غسل األموال وتمو  منظومةضمن إطار  الدا لة  

و ما ينسجم   ،المخت ة  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  الوحدا  النظيري والمنظما  الدولية

م  القافو  العراقه والمتطلبا  الدولية والمتمتلة  قرارا  مجل  األمن الدوله التا   ليمم المتحدي  

 - وكما يله: ،(FATFال ا ري عن مجموعة العمل الماله )والتوصيا  األر عين 

 

 - :  وتبا ل المعلوما للبعغا  التحليل الانه .1

 أ. البعغا  وتبا ل المعلوما 

 

لزمة     استعمها لغ عد  معامع  االبتباه الته قام المكتب     ت )حسب قافوف   اإل عغمن الجها  المت

فه (،  أ-1)  رقم  ه الجدولوكما موضح ف  ،( معاملة649)  2021عام    حليلها  علوت(  2015لسنة    39  رقم

ذا     حين  لغ الجها   المكتب م   الك  الوار ي  المحلية  المعلوما   )عد  طلبا     و لغ ،  (1613الععقة 

 ( معاملة. 12النظيري )الوحدا   الوار ي من مجموع تبا ل المعلوما 

   (أ-1ردول رقم )

                              البعغا 

 

 

 

      

 

 

 

بلبة   العد   الجها  المت

2020 2021 

 477 476 المؤسسا  المالية غير الم رفية 

 135 110 الم ارف 

 30 33 جها  رقا ية ال

 7 8 أبخا  

 649 627 مجموع البعغا  
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 ( أ -2بكل رقم )

 

 

 (  ب-1ردول رقم )

                              تبا ل المعلوما 
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 العد  م  الجها  المحلية   تبا ل المعلوما 

2020 2021 

 149 161 رها  إفااذ القافو  

 1259 496 الجها  الرقا ية 

 205 73 الكمارظ 

 1613 730 مجموعال

 صا ري وار ي صا ري وار ي تبا ل المعلوما  م  الوحدا  النظيري 

37 12 45 8 وحدا  فظيري  

 85 53 المجموع
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 رع( - 2)بكل رقم ب(                       -2)بكل رقم 

الوحدا  النظيري تبا ل المعلوما  م           تبا ل المعلوما  م  الجها  المحلية  

 

 

 

 

 

ظهر  لزمة   ( إ  أكبر عد  من البعغا أ-2( والكعكل البيافه رقم )أ-1الجدول رقم )يت الوار ي من الجها  المت

 الم رفية.من المؤسسا  المالية غير فه المرتبة األولك  كا  2021و  2020عل عامه    اإل عغ

منظومعة مكعافحعة غسععععععل االموال وتمويعل  زيعا ي للتععاو  فيمعا  ين رهعا   عحظ إ  هنعالعك  يت كمعا  

حيث  لغ تبا ل   رععععععع(-2و )  ب(- 2البيافين رقم )  ينوالكععكل  ب(-1كما يظهره الجدول )  االرهاب فه العراي

طلعب(    1613)  2021ععام   كمعارظلل  الععامعة  هيئعةالو  والجهعا  الرقعا يعة من رهعا  إفاعاذ القعافو المعلومعا  

كعععكل فسعععبة ارتااع  ذلك إلك إ رام اتااقيا  السعععبب فه  ويعزء  طلب(،   730)  2020% عن عام  160ليت

، ليتم تعزيز التحقيقعا  الجنعائيعة الته تؤطر وتنظم تبعا ل المعلومعا التععاو  التنعائيعة م  هعذه الجهعا  و

نارمة عن حاال  االبعععععتباه و يا  مدء  التحقيق الماله الموازي للوصعععععول الك مسعععععار حركة االموال ال

 ٌرقيها الك حاال  ابتباه حقيقية يمكن االعتما  عليها فه اصدار الحكم النهائه.

  2021ب( حجم تبعا ل المعلومعا  م  الوحعدا  النظيري حيعث  لغ فه ععام  -1ويعحظ فه الجعدول )

الجدول   حيث يوضععح، 2020% عن عام  60ما يقارب  ا ل معلوما  ليكععكل فسععبة فمو  لبتطلب تب (85)

 :التوزي  الجبرافه م  الوحدا  النظيريرع(-1)
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 2021لعام الوار ي وال ا ري م  الوحدا  النظيري  المعلوما  ( طلبا رع-1ردول رقم )

من  عد  الطلبا  ال ا ري النظيري ا الوحد  

 المكتب 

عد  الطلبا  الوار ي إلك  

 المكتب 

 0 4 المملكة المتحدي   .1

 1 0 ايطاليا   .2

 0 21 تركيا   .3

 2 16 األر    .4

 1 9 لبنا   .5

 2 11 اإلمارا   .6

 0 2 المبرب   .7

 0 1 الكويت  .8

 2 1 السعو ية  .9

 1 3 قطر   .10

ما    .11  0 1 سلطنة عت

 1 0 فلسطين  .12

 1 0 توف   .13

 1 0 سوريا   .14

 0 1 اوكرافيا   .15

 0 1 المافيا  .16

 0 2 كندا  .17

 12 73 المجموع  

 

عزز فعالية التعاو    كععععير الك ورو  تااعل فه تبا ل المعلوما  م  الوحدا  النظيري والذي يت وهذا ما يت

 عالرغم من الظروف االسعععععتتنعائيعة التعععععععععععه رافقعت   العدوله واإلقليمه  ين المكتعب والوحعدا  النظيري

 .افتكعععار رائحعععة كوروفا والته تسببت  تعطيل الدوام الرسمه فه أغلب الدول
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 -  :المكبوهة حاال لل ا  تخذي وفقالمت  اإلررالا ب. 

بل المكتب  تم اتخاذ اإلررالا  العزمة    ، و عد االفتهال من تحليلها  الي   الوار ي  كعأ  المعامع   من ق 

َعدا  تقارير االبعتباه وإحالتها إلك رئاسعة اال عال العام سعيما  عد اسعتكمال عملية رم   قيام    من  عل 

سع  معقولة  عد الته تخدم عملية التحليل الماله وو  والتحري  المعلوما  أو   لعبعتباه،التوصعل إلك أت

  -3)  ينالبيافي ين( والكعكل3الجدول ) وكما موضعح فهلعدم ورو  المؤبعرا  الكافية لعبعتباه،   حاظها

 كعععععأ  معامع   2120عام    علمن قبل المكتب  اإلررالا  الته تم اتخاذها  الذي يتضعععععمن (ب  -3أ، و

 وكما يله:  االبتباه أععه

 

 2120 عل عام من قبل المكتب اإلررالا  الته تم اتخاذها  (3ردول رقم )

عد    اإلررال المتخذ 

المعامع   

 2020لعام 

النسبة من  

 المجموع

عد  المعامع   

 2021عامل

النسبة من  

 المجموع

%6 39 %4 24 اإلحالة إلك رئاسة اال عال العام  

% 65 425 %47 302 حاظ   

% 28 181 %49 301 قيد اإلفجاز  

%1 4  - تقرير التحليل الماله   

  649  627 المجموع

 

 2021 لعام( اإلررالا  المتخذي ب -3بكل )    2020( اإلررالا  المتخذي لعام أ-3بكل )                 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

6%

65%

28%

1%

4%

47%

49%

0%

اإلحالة إلى رئاسة االدعاء العام

حفظ

قيد اإلنجاز

تقرير التحليل المالي الموازي
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الجدول )  3)  رقم  يتبين من  عد  تقارير االبتباه الته   أ ب ( أععه    -3أ و-3( والككلين البيافيين رقم 

إلك   المكتب  لجم  39) لغ    2021  عامالعام  عل    اال عالأحالها  المكتب  استكمال  وذلك  عد  تقرير   )

فه حين   ،(%6)  ةفسبيككل  وهو ما  المعلوما  الضرورية وتحليلها والتوصل إلك فتائج وتوصيا   كأفها  

( معاملة وهو ما 425)  تجاهها لغ عد  المعامع  المحاواة  سبب عدم ورو  مؤبرا  كافية لعبتباه  

والته   ،  ( معاملة قيد اإلفجاز181من مجموع المعامع  الته تم تحليلها، والتزال )  (%65)  يمتل فسبة  

المتبقية النسبة  الكله،(  %28  )تمتل  المجموع  رم    من  استكمال  طور  فه  المكتب  اليزال  حيث 

المعلوما  من الجها  المبلبة والجها  األ رء المعنية ذا  الععقة ، واتخاذ القرار العزم  كأفها أما 

( تقارير  4)  تم ارسال ، كما     َحالتها إلك اال عال العام أو حاظها و حسب ما يتم التوصل إلي  من فتائج

 . المحكمة المخت ة الك الماله الموازي ألغرا  التحقيق اصة 

 

                         -: طبيعة األبخا   حسب المكبوهة الحاال  رع.

بين الكععععكل ) فه حين   ،من المجموع الكله  %(84)الطبيعيين بععععكلوا فسععععبة   ا  األبععععخا (  4يت

  2020م  عام  ت ت ، ولدء مقارف2021ام  عمن المجموع الكله  عل ( %  16)ما فسععععبت ت    الكيافا  بععععكلت

اذ %(،  22) ت عععععععععما فسبتت الكيافا   ينما بكل  (%78)  ت ت فسببكل ما األبخا  الطبيعيين   تبين ا  عد 

كععكل ت فه الك    هاالمكععتب     الكععركا و المؤسععسععا عد  فسععبة و  افخاا ا    عل   العد  الكلهما تت

فه مجال مكافحة غسعععععل األموال وتمويل  عك  تطور االررالا  والسعععععياسعععععا  المتخذي  ي  العام اععه

 . الخ و  الته تم فكرها واال لة االربا ية الضوا طفضع  عن متا عة تطبيق اإلرهاب، 

 

 

كتب ( طبيعة 4بكل )  2021-2020لععوام   هم االبخا  المت

 

 

 

 

 

 

  

84%

16%

2021

78%

22%

2020

طبيعيو 

معنويو 
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    المكبوهة فه العراي الجبرافه للحاال التوزي   . 

والعذي    العراقيعة،علك المحعافظعا   اليعة توزي  ععد  اال عغعا   (  5)  البيعافه رقميعحظ من الكعععععكعل  

 فه تمت قد  2021و  2020 عل عامه   المكتكعععععاة المكعععععبوهة التعامع  من عد  أكبر  إيوضعععععح 

اذ  لبت عد  الحاال  المكعععبوهة   ،و ارج العرايمناطق متارقة  ا ل  بدا    عععوري رئيسعععية ومحافظة 

مؤسعععععسعععععا  التحويعل المعاله   نمعا  يتتنوع رهعا  اال عغ فيهعا    ،حعالعة  216 ين العراي والععالم الخعارره  

ويعو  ذلعك إلك أ  أكتر األ وا  المسعععععتعملعة فه المععامع  المكعععععبوهعة هه   والوحعدا  النظيري

 أو أكتر.الحواال  والته تتم  ين منطقتين ربرافيتين 

 

 ( الحاال  المكبوهة  حسب المنطقة الجبرافية 5بكل )
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-: الحاال  المكبوهة  حسب طبيعة النكاط .ذ   

وتمويل   األموال  غسل  فه  المستخدمة  األ وا   عام  تختلا  العراي  عل  فه  ما ين   2021اإلرهاب 

حيث    ،لغ كبيري تتم اثنال عملية فتح الحساب من قبل العميلاعا  فقدية  مباحواال  وفقد وعمليا  ايد

موال وتمويل اكتر اال وا  استخداما  او ابتباها  فه غسل اال  (6( والككل البيافه )4الجدول )  يوضح

   :وكما يله 2021االرهاب فه العراي لعام  

 

 ( الحاال  المكبوهة  حسب طبيعة النكاط4ردول )

 النسبة من المجموع  العدد النشاط

 %82 531 حواالت

 %9 57 فتح حساب وايداعات نقدية

 %2 15 صكوك

 %2 13 دفع الكتروني

 %5 33 ادوات مختلفة 

  649 المجموع 

 

 ( عد  البعغا  وفقا  لطبيعة النكاط المستخدم6 يافه رقم )بكل 

 

البيافه أععه إ  أكتر األ وا  المالية استخداما  فه المعامع  المكبوهة   الجدول والككليتبين من  

من مجموع األ وا  المستعملة فه المعامع    (%  82)فسبة  اذ بكلت  هه الحواال     2021 عل عام  

اب وااليداعا  النقدية عمليا  فتح الحس  ، ثم تليها فه المرتبة التافيةالمكبوهة الوار ي إلك المكتب

 .اال وا  استخداما  لتمرير العمليا  المكبوهة أكتروهذه تعد ، %9 نسبة 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

حواالت

فتح حساب وايداعات نقدية

صكوك

دفع الكتروني

ادوات مختلفة
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 لجنة تجميد أموال اإلرها يين  القرارا  ال ا ري عن . 3

، يقوم 2016( لسعععععععنة  5يين رقم ) ( من فظام تجميد أموال اإلرها15( و )13( و )9اسعتنا ا  إلك الموا  )

هذا المكتب  نكععععر رمي  القرارا  ال ععععا ري من اللجنة المذكوري  هذا الكععععأ  علك الموق  االلكتروفه 

المكتب علك إلزام الم ععارف وبععركا  ال ععرافة والتوسععط  الخا     فور ورو ها من اللجنة، كما عمل 

 بي  وبعرال العمع  االرنبية والتأمين وبعركا  التوسعط  بي  وبعرال األوراي المالية  مورب اإلعمامين 

( )2العمعرقعمعيعن  و  العمعؤر عيعن فعه  5(  معرارععععة    2/3/2020و    30/1/2018(  العمعتضعععععمعنعيعن  العتعوالعه،  ععلعك 

يومه من قبل تلك المؤسعسعا  والاروع التا عة لها والعمل علك الموق  االلكتروفه الخا      كعكل  

تنايعذ تلعك القرارا   عالوقعت المحعد   معا يضعععععمن السعععععرععة فه تنايعذهعا، كعذلعك توريع  اإلعمعامعا  إلك 

كما قامت لجنة تجميد أموال ،  الجها  الحكومية المعنية  التجميد ليتم إررال العزم ضععمن المدي المحد ي

 أ فاه: (7) وكما موضح  الجدول 2021 عام( قرار  عل 29)اإلرها يين  َصدار 

 
 

 2021( القرارا  الته أصدر  عن لجنة تجميد أموال اإلرها يين  عل عام  7ردول )

 تعديل حذف إضافة/ إ راج كيافا  أبخا  عد  القرارا 

29 1628 42 1518 44 108 

 

 

        :  المستوء الوطنه واإلقليمه والدولهالتعاو  والتنسيق علك را عا 

مكافحة غسل األموال وتمويل  فه منظومة  م  الجها  المعنية    والتنسيق التعاو  علكالمكتب    حر 

العراي  اإلرهاب منحيث   المستويا ، رمي  علكو فه  رهو ه  المكتب   الوطنية  اللجا   عل واصل 

اإلرهاب، وتمويل  األموال  غسل   والاعاليا  االرتماعا  فه مكاركات  وكذلك المعنية  مكافحة 

 -أ فاه: وكما موضح فه  والدولية اإلقليمية
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 :الوطنه المستوء علك والتنسيق التعاو  -أ

 :مجل  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -1

 اسععتنا ايتعععاو  هععذا المكتععب معع  مجلعع  مكافحععة غسععل األمععوال تمويععل اإلرهععاب الععذي أسعع  

( معععن قعععافو  مكافحعععة غسعععل األمعععوال وتمويعععل اإلرهعععاب رقعععم ) -5العععك احكعععام المعععا ي ) ( 39أوال 

محعععافظ البنعععك المركعععزي العراقعععه وينعععوب عنععع ت معععدير ععععام المكتعععب ويضعععم  رئاسعععة ، 2015لسعععنة 

ين ععععن مختلعععا الجهعععا  كعععل معععن )األمافعععة العامعععة لمجلععع  العععوزرال، المجلععع  فعععه عضعععويت   ممتلععع

رهععععععاز المخععععععا را  الععععععوطنه العراقععععععه، وزاري الدا ليععععععة، وزاري الخارريععععععة، وزاري الماليععععععة، وزاري 

الععععدل، وزاري التجعععاري، هيئعععة األوراي الماليعععة، رهعععاز مكافحعععة اإلرهعععاب، قاضعععه ال يقعععل صعععنا ت ععععن 

ربعععح ت مجلععع  القضععع الجهعععا   معععا  عععينوذلعععك إ راكعععا  ألهميعععة التنسعععيق ال األعلك،ال عععنا التالعععث يت

معععا رار لجعععا  التنسعععيق المحليعععة غعععذا  ال عععلة  مكافحعععة غسعععل األمعععوال وتمويعععل اإلرهعععاب وعلعععك 

األرهعععزي الحكوميعععة فعععأ م المجلعع  أعععععه يعععؤ ي  ورا  هامعععا  فععه موارهعععة التحعععديا  ذا  ال عععلة   ععين

نيعععة فعععه متا ععععة تطعععور المععععايير الدوليعععة لمكافحعععة وتعزيعععز التنسعععيق  عععين األرهعععزي العراقيعععة المع

عبععععر تضععععمنيها فععععه قععععوافين أو  اعتما هععععاغسععععل األمععععوال وتمويععععل اإلرهععععاب واقتععععرا  كيايععععة 

 ومعععن  ععععل ارتماععععا  المجلععع  الدوريعععةأفظمعععة أو تعليمعععا  معععن  ععععل إتبعععاع افضعععل الممارسعععا ، 

 االستراتيجية ومنها:مجموعة من المحاور مناقكة  تم 2021 عل عام 

الخععععا   التقيععععيم الععععوطنه لمخععععاطر غسععععل األمععععوال وتمويععععل اإلرهععععابمععععا آلععععت اليعععع   فتععععائج  -

   جمهورية العراي.

اإلطعععار التكعععريعه لمنظومعععة مكافحعععة غسعععل األمعععوال وتمويعععل  وتععععديل اسعععتكمالمناقكعععة  -

 :اإلرهاب فه العراي حيث تم

 

ضععععوا ط العنايعععة الواربعععة فعععه مكافحععععة غسعععل األمعععوال وتمويعععل اإلرهععععاب  الفتهعععال معععن اصعععدارا  .1

الضعععوا ط  وإقعععرار ، عععدائري المنظمعععا  غيعععر الحكوميعععة فعععه األمافعععة العامعععة لمجلععع  العععوزرالالخاصعععة 

إقعععععرار الضعععععوا ط الخاصعععععة  عععععدائري ، و28/12/2021 تعععععأري   الخاصعععععة  عععععدائرته تسعععععجيل الكعععععركا 

بععععل مجلعععع  مكافحععععة غسععععل االمععععوال وتمويععععل  11/11/2021 تععععأري   التسععععجيل العقععععاري ،مععععن ق 

 تري المقبلة .وسيتم فكرها  عل الا ،اإلرهاب وتم إرسالها الك الدوائر المعنية لتوقيعها

النظععععام الععععدا له لمجلعععع  مكافحععععة غسععععل األمععععوال وتمويععععل اإلرهععععاب  مناقكععععة تحععععديثتععععم  .2

 .2018لعام  3ال ا ر  مورب القافو  
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 مكافحعععة تمويعععل افتكعععار التسعععلحإضعععافة تعععم الكعععروع  تععععديل فظعععام تجميعععد أمعععوال اإلرهعععا يين و .3

لزمة لجمهورية العراي.  وذلك  نال  علك المتطلبا  الدولية الته تعتبر مت
 

 

 التعاو  الوطنية:اتااقيا   -2

ا  التععاو  التنعائه م  مختلا الجهعا  علك ال ععععععيعد يععمعل المكتعب علك اسعععععتكمعال توقيعع ت التاعاق

 هدف ابعععراظ كافة الجها     ( من القافو 9ما ف عععت علي  الاقري )ثالتا( الما ي )الك    ا  المحله،  تنايذ

، إذ قامم المكتعب  توقي   وتمويل االرهاب فه العراي األموالذا  الععقة  منظومة مكعافحعة غسعععععل  

 .3/6/2021 تاري   وزاري العدل/  ائري التسجيل العقارياتااي التعاو  م  

 

 اإلقليمه والدوله: المستوء علك والتنسيق التعاو  -ب

 حضعععععور علك المكتعب يحر  اإلقليمه، المسعععععتوء علك والتنسعععععيق التععاو  مبعدأ من افطعقعا  

( ومجموعععة العمععل المععاله FATF)مجموعععة العمععل المععاله   تنظمهععا التهو الععدوريععة  االرتمععاعععا 

 قنوا  إيجا  علك عملوكذلك ال ،MENAFATF))ا  ععععععوبمال افريقي  لمنطقععععععععععععة الكري األوسععععععععععط

واالرتمععاعععا  رفيعععة   والخبرا ،  المعلومععا  تبععا ل  هععدف النظيري الوحععدا  م  للتعععاو  وآليععا 

وكما   التنائية  المذكرا إلك احكام   واسععتنا االتعامل  المتل  مبدأ المكتب يعتمد وعمليا   المسععتوء،

 يله :

 

 مذكرا  التااهم التنائية .1

  ،26/3/2021   تعأري   التركه )معاسعععععاظ(الجرائم المعاليعة تحقيقعا   مجل    تاعاهم م  معذكري توقي تم 

ررائم غسععل األموال وتمويل    مكافحة الخاصععة المعلوما  وتبا ل الدوله  التعاو  إطار وذلك ضععمن

 .اإلرهاب

 

 المكاركة فه االرتماعا  والمؤتمرا  الدولية .2

( المعععا ي ) اسعععتنا ا   ( معععن قعععافو  مكافحعععة غسعععل األمعععوال 9إلعععك معععا ف عععت عليععع  أحكعععام الاقعععري )را ععععا 

 تمتيعععععل رمهوريعععععة  2021، قعععععام المكتعععععب  ععععععل ععععععام 2015( لسعععععنة 39وتمويعععععل اإلرهعععععاب رقعععععم )

الععععراي فعععه المنظمعععا  الدوليعععة واإلقليميعععة والمعععؤتمرا  ذا  ال عععلة فعععه مكافحعععة غسعععل األمعععوال 

( ا فعععععاه 8فعععععه الجعععععدول ) ةوضعععععحالمالمكعععععاركة فعععععه االرتماععععععا   وتمويعععععل اإلرهعععععاب حيعععععث تمعععععت

 -منها: والتواري  المؤبري إزال كل 
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 ( االرتماعا  الته قام المكتب  حضورها وتمتيل رمهورية العراي إقليميا  و وليا  8ردول )

  

مكا    الموضوع   

 االفعقا  

 تأري  عقد االرتماع

العمل  االرتماع العام وإرتماعا  فري  .1

 ( FATFلمجموعة العمل الماله ) 

)ارتماعا  فري 19/2/2021-11 إفتراضه

 العمل(

 )االرتماع العام(  22-25/2/2021

إ راج   .1 ارتمعععاع م  مجل  االتحعععا  األور ه حول 

العراي فه مسعععععو ي قععائمععة الععدول ذا  أورعع   

الق ععور االسععتراتيجية فه مجال مكافحة غسععل  

 األموال وتمويل اإلرهاب

 15/2/2021 افتراضه

 

االرتمعاع اإلسعععععتتنعائه لمجموععة العمعل المعاله  .3

(FATF) 

 19/4/2021 إفتراضه

ارتماع رفي  المسععععتوء  عنوا  تحديا  غسععععل   .2

 .األموال وتمويل اإلرهاب فه العراي

 19/4/2021   ه 

االرتمععاع التععافه والتعثو  م  مجموعععة العمععل   .3

المعاله لمنطقعة الكعععععري األوسعععععط وبعععععمعال  

 .(MENAFATF افريقيا )  

 8/6/2021-30/5 افتراضه

االرتماع العام وإرتماعا  فري العمل لمجموعة   

 (.FATFالعمل الماله )

 )ارتماع فري العمل(  17/6/2021-11 إفتراضه

 العام( )االرتماع  21-25/6/2021

لمجموععععة   .4 والتعثو   التعععالعععث  الععععام  االرتمعععاع 

الكعععععري األوسعععععط   لمنطقعععة  المعععاله  العمعععل 

 MENAFATFوبمال افريقيا 

 17/11/2021-16 م ر 

االرتمعاععا  العدوريعة لمجموععة مكعافحعة تمويعل   .5

 التا   لمجموعة العمل الماله CIFG اعش 

 7/12/2021-6 افتراضه



2021التقرير السنوي لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لعام   

24 
 

       :  التدريب وورو العمل علك ال عيد الوطنه والدوله امسا 

طر   من ارل زيا ي الوعه  تقافة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، و نال قاعدي مرتكزي علك أهم األت

( من قافو  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 9-الما ي  –استنا ا إلك أحكام البند )سا عا  القافوفية و

( لسنة  39رقم  إلحاطتهم   2015(  المعنيين  للموااين  تدريبية  )إعدا   ورا   علك  تنص  الته 

اإلرهاب(،   وتمويل  األموال  غسل  رريمة  مجال  فه  المكتب   المستجدا   هذا  عام  برع   2021 عل 

 لجها  المعنية، وكما يأته:ا طت  السنوية التدريبية والتوعوية لمختلا  تنايذ 

 

بل المكتب لمختلا الجها  اال رء:   .أ قدم من ق   التدريب والتطوير المت

ّدم المكتب  عل عام   الجها  المكعععمولة  ا ل منظمومة   موااه التدريب وورو العمل الك  2021قم

مكعافحعة غسعععععل األموال وتمويعل اإلرهعاب والوار  ذكرهعا ضعععععمن  طعة التعدريعب المععدي من قبعل المكتعب 

والجها  الرقا ية ومن تلك الجها  )افااذ القافو ( و)المؤسعععسعععا  المالية الم عععرفية وغير الم عععرفية(  

 ( ا فاه:10وكما مبين فه الجدول رقم )واالبرافية 

 

 ( التدريب وورو العمل الته قدمها موااه المكتب الك مختلا الجها 9ول رقم )رد

    الجها  المستهدفة  عنوا  الوربة 

 القافو   افااذ -1

اسعععععتخعدام م ععععععا ر المعلومعا  المبلقعة والماتوحعة فه عمليعا   •

 البحث

اسعععععتراتيجيعة التحقيق المعاله الموازي / أسعععععاليعب وأ وا  التحقيق  •

 الماله الموازي

 قوائم الحظر المحلية والدولية وقوائم تجميد أموال اإلرها يين. •

عمععل مكتععب مكععافحععة غسععععععل األموال وتمويععل اإلرهععاب )مخررععا    •

 ومد ع (

مخاطر وتحديا  غسععل األموال وتمويل اإلرهاب فه وسععائل الدف   •

 االلكتروفه

  المخا را   رهاز

 وزاري الدا لية )مخدرا ، رريمة(

 االرهاب رهاز مكافحة  

 رهاز االمن الوطنه 

 المؤسسا  المالية )م رفية وغير م رفية( والجها  الرقا ية -2

 (FATFتوصيا  مجموعة العمل الماله ) •

 استخدام م ا ر المعلوما  المبلقة والماتوحة فه عمليا  البحث •

آلية -مكافحة غسعععععل األموال وتمويل اإلرهاب )مااهيم أسعععععاسعععععية •

 متقدمة(

ومااهيم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقواعد  اساسيا    •

 العناية الواربة للمتعاملين  االوراي المالية

  الم ارف

 بركا  ال يرفة 

 بركا  الدف  االلكتروفه 

سوي العراي /هيئة االوراي المالية

 لعوراي المالية 
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مخاطر وتحديا  غسععععل األموال وتمويل اإلرهاب فه وسععععائل الدف   •

 االلكتروفه.

 التامين

مخاطر وتحديا  غسعععل األموال وتمويل اإلرهاب فه وسعععائل الدف   •

 االلكتروفه

 األفظمة االلكتروفية الخاصة  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب •

  الدوائر المعنية فه البنك المركزي

  االعمال والمهن غير المالية ومد ع ( عمل مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )مخررا   

وربععة تااعلية حول ضععوا ط مكافحة غسععل االموال وتمويل االرهاب  

 للمحاسبين 

  فقا ة المحاسبين

  الجمارظ + المنافذ الحدو ية  ضوا ط الت ريح عن األموال عند إ  الها وا رارها عبر الحدو 

 وزاري التعليم العاله والبحث العلمه  -3

محاضعععري تتقياية عن ررائم غسعععل االموال وتمويل االرهاب وكياية  

 مكافحتها.

  رامعة ا ن سينا كلية ال يدلة/ 

محاضعععري تتقياية عن ررائم غسعععل االموال وتمويل االرهاب وكياية  

 مكافحتها.

كلية اال اري واالقت ا  / الجامعة  

 العراقية

 

 وزاري المالية -4

  مركز التدريب الماله والمحاسبه وتمويل اإلرهاب مكافحة غسل األموال 

 

 تدريب وتطوير موااه المكتب  .ب

التدريب الذي بعارظ في   موااو مكتب مكافحة غسعل  ا فاه   (9( والجدول رقم )7يوضعح الكعكل رقم )

قدم  كععكل افتراضععيا  عبر االفترفت و  2021األموال وتمويل اإلرهاب  عل عام   من لهم حضععوريا  والمت

 مختلا الجها .

 ( فظري عامة عن النكاط التدريبه لموااه المكتب 7بكل رقم )

 

 

  
ية اكثر من  22 تغط

مجاا و اناا ناا  من 
مفاا   ااة  نواناا  
غساااااو ا ماااواو 

 اتمويو اإلره ب 

تاايااهياا  هاا   
النش ط ت من قبو 

ةيااة  14 م  نهااة 
 ااننبية

 27مش ركة 
 19 موظف يف

دارة تهريبية 
اارشة عمو 

online 

كة يف امل  12شااا ر
ج ر   مو  ارشاااة ع
م رات  العراق يف اال
بيااة املد ااهة  عر ل ا

 امصر  اتركي 
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 التدريب وورو العمل الته تلقاها موااه المكتب حضوريا  وافتراضيا   (10ردول رقم )

   
 افتراضيا  

 الجهة الراعية  عنوا  الوربة 

 والموازيالتحقيق المالي   .1

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط  

   (MENAFATF) وشمال افريقيا

 غسل األموال عبر التجارة  .2

 تمويل االرهاب بدوافع عنصرية او عرقية  .3

4.  
المراجعة الثانية لتطبيق معايير مكافحة غسلل االموال وتمويل  

 خدماتهااالرهاب ذات الصلة باألصول االفتراضية ومقدمي 

 جلسة تعريفية عن  تمويل االرهاب عبر االصول االفتراضية  .5

 تحسين جودة تقارير المعامالت المشبوهة  .6

 التحقيقات المالية الخاصة بالتحايل الضريبي  .7

8.  

تطبيقات حول مشروع غسل االموال الناتج عن جريمتي االتجار  

الملالي لمنطقلة  بلالبشلللللر وتهريلب المهلاجرين بمجموعلة العملل 

 الشرق االوسط وشمال افريقيا

 ادارة المخاطر  .9

البنك المركزي العراقي/ مركز الدراسات  

 المصرفية 

 IIIقرارات لجنة بازل   .10

 CGSSشهادة اخصائي معتمد في الحظر والعقوبات الدولية    .11

 االستعداد للطوارئ وادارة االزمات واستمرار العمل  .12

13.  
مكلافحلة غسلللللل االموال وتمويلل االرهلاب عبر وسلللللائلل اللدفع  

 االلكتروني 

 حوكمة الشركات  .14

 تطبيق معايير الجودة المصرفية  .15

16.  
دور وظيفة االمتثال في مكافحة غسلللللل االموال والمتطلبات  

 الرقابية وفق ضوابط االمتثال

 مكافحة تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل  .17

المالي لمنطقة الشرق االوسط  مجموعة العمل 

بالتنسيق مع     (MENAFATF) وشمال افريقيا

(UNOCD ) 
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18.  
جلسلللللة تعريفيلة فها عقوبلات االما المتحلدة لمكلافحلة تمويل  

 2462و1267االرهاب القرار 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط  

فريق   بالتنسيق  (MENAFATF)وشمال افريقيا 

 الرصد التابع لمجلس االمن 

19.  
وحلاللة    2462متطلبلات مكلافحلة تمويلل االرهلاب وفق قرار رقا  

 MENAFATFمن قبل اعضاء  1373تنفيذ قرار مجلس االمن 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط  

بالتنسيق مع   (MENAFATF)فريقيا وشمال ا

 اللجنة التنفيذية لمكافحة االرهاب 

 AMFصندوق النقد العربي  قواعد اعرف عميلك   .20

 FATFالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي   .21

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط  

بالتنسيق مع   MENAFATFوشمال افريقيا 

FATF 

22.  

 ورش الخزانة االمريكية بواقع ورشتين 

 تحليل استراتيجي •

 اعمال ومهن  •

 وزارة الخزانة االمريكية 

23.  

العناية الواجبة تجاه   –مكافحة غسللل االموال وتمويل االرهاب  

غسلللللل االموال القائا   –الجرائا االلكترونية  مكافحة   –العميل 

 فها العقوبات –على التجارة 

STANDARDCHARTERED ACADEMY 

 حضوريا  

24.  
ورشللة عمل تفاعلية حول اابات عناصللر جريمتي غسللل األموال  

 وتمويل اإلرهاب في القانون العراقي

مكتب االما المتحدة المعني بمكافحة الجريمة  

 االمارات   /(UNODCوالمخللللدرات )  

25.  
فها مخاطر استغالل شركات تحويل األموال في تمويل  

 اإلرهاب وغسل األموال 

مكتب االما المتحدة المعني بمكافحة الجريمة  

 والمخدرات 

(UNODC /)  االمارات 

 التحقيقات المالية تخفيف مخاطر تمويل االرهاب من خالل   .26
   المعني بمكافحة اإلرهاب مكتب االما المتحدة

(UNOCT)/  تركيا 

27.  
التحقيق في جرائا تمويل االرهاب/ اهمية التحقيق المالي 

 الموازي

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط  

 مصر   /MENAFATF ) ( وشمال افريقيا

28.  
الوطنية لتمويل  مكافحة تمويل االرهاب / تقييا المخاطر 

 االرهاب 

تمويل  المعني بمكافحة  مكتب االما المتحدة 

 / مصر  (UNOCT) االرهاب

 التحقيقات المالية  .29
مع برنامج االما  بالتعاون معهد التطوير القضائي  

 (  (UNDPالمتحدة للتنمية/ 
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 للمخاطر: ورو العمل المكتركة  ين البنك الدوله والمكتب وفريق التقييم الوطنه  .ت

لمناقشللللة موقف تقدم التقييا الوطني للمخاطر    2021ورش عمل خالل شللللهر كانون األول  6تا عقد 

واها المعوقات التي تا مواجهتها واسللللتعرام المراحل التي وصللللل اليها التقييا وحسللللب القطاعات  

 (.10المختلفة وكما يوضحه الجدول رقا )

 

 البنك الدوله والمكتب وفريق التقييم الوطنه للمخاطر. ( ورو العمل المنعقدي  ين 11ردول )

 افتراضيا     

 الجهة الراعية  التاري  الجهة المستهدفة  عنوا  الوربة 

معنعهعجعيعععة   •  .1 أ وا   اسععععععتعععرا  

 البنك الدوله لتقييم القطاع.

اسعتعرا  فوعية البيافا  الته  •

 تم رمعها واهميتها.

اععععدا   • هعيعكعلعيعععة  ععلعك  العتعععرف 

يعجعععب   العتعه  والعمعحعععاور  العتعقعريعر 

 تضمينها. 

القطاع الم رفه 

 والكمول الماله 
1/12 

 البنك الدوله 

+ 

مكتب مكافحة غسل  

األموال وتمويل  

 االرهاب 

 6/12 قطاع األوراي المالية   .2

 8/12 قطاع التأمين  .3

قطاعا  االعمال والمهن   .4

 13/12 غير المالية 

معنعهعجعيعععة   •  .5 أ وا   اسععععععتعععرا  

 البنك الدوله لتقييم القطاع.

اسعتعرا  فوعية البيافا  الته  •

 تم رمعها واهميتها.

اععععدا    • علك هيكليعععة  التعرف 

يجععب   الته  والمحعععاور  التقرير 

 تضمينها.

العععبعععيعععافعععا    • مععع   العععتعععععععامعععل 

الحسععععاسععععة وكياية التعامل  

 معها.

 15/12 افااذ القافو  

 القضال  .6

20/12 
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 : ةععععععالخاتم

ضمن فكاطا  وإفجازا  المكتب المتحققة  عل هذا العام، 2021فه فهاية تقريرفا السنوي لعام   ، الذي تم

تسقة م  اهداف   المن و  عليها فه قافو  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  والته رال  مت

عرضها  مورب رداول وابكال  يافية مدعمة  المعلوما  والبيافا  الته تم رمعها و  2015( لسنة  39)

و ينت التطور الذي ح ل  عل العام المن رم، من حيث زيا ي عد  اال عغا  الته ور   الك المكتب،  

وزيا ي عد  تقارير اإلبتباه الته احيلت منها الك رئاسة اال عال العام، فضع  عن إيضا  األفماط المستخدمة 

سهم فه الجريمتين ضمن التقرير، واإلبا ري الك أتس  العمل الته سرفا عليها و التاله الخروج   نتائج تت

فه تحقيق رؤية ورسالة المكتب فه سبيل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  التنسيق م  الدوائر  

والقطاعا  المعنية  تلك المهمة  ا ل منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فه رمهورية  

 ي لعمل المكتب.العراي والمسافد

 

سرفا ا و تاما   فتور   الكعععكر الجزيعععل لكل من ساهم وبعععارظ فه   يم

 .2021إتمعععام التقرير السنوي لعام 

 

 


