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ABSTRACT 

     The banking compliance function has become an important job in the banking sector, as it 

represents one of the internal banking supervisory bodies that tracks the extent of the bank’s 

commitment (executive management، divisions، branches ... etc.) to implement laws، 

regulations, risks، regulations، and legislation. The extent of the bank’s commitment to 

implement anti-money laundering procedures، and the compliance monitor’s follow-up in the 

bank to the extent of commitment to implementing these laws and legislation would limit and 

reduce money laundering operations L, and then avoiding the bank’s exposure to sanctions of 

various kinds. 
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 ـصخ  لالم

اع ضـــــــــحت وظيفـــــــــة االمتثـــــــــــال المصرفــــي مــــــــن الوظـــــــائف المهمـــــة فــــــــــي القطــــــــــألقـــــــد      

ى حــــدى الجهـــــات الرقابيـــــــة المصرفيــــــــة الداخليــــــة التـــــي تتــــــابع مــــدإالمصرفــــي كونـــها تمثـــــل 

فـــــــــروع ... الــــــــخ( بتنفيــــــــذ القوانيــــــــن واللــــــــــوائح  ،قســــــــامأ، تنفيذيــــــة إدارةالتــــــــزام المصــــــــرف )

التــــــزام ــــب مـــــدى ويراقــ ،ثارهاآم المخاطــــــر والحد مــــــن فضالً عـــــــن تقييــــ ،والتعليمــــــات والتشريعــــــات

ن متابعــــة مراقــــــــب االمتثــــــــال فـــــــــي إاألموال، ومكافحــــــــــة غســـــــل  إجراءاتالمصرف بتـنفيـــذ 

ن يحـــــد أـن شأنـــه ـــشريعـــــات مــــالمصـــــــرف لمـــــدى االلتــــــــــزام بتنفيــــــذ هـــــــذه القوانيـــــــن والت

العقـــــوبات  إلىومـــــن ثــــــــم تجنـــــب تعـــــرض المصـــــرف  األموال،ويخفــــــــض مــــــن عمليــــــــــــات غســــــل 

 بأنواعها المختــــــلفة.
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 المقدمة

على القطاع وكبير في قطاع المصارف بشكل خاص  والمعلومات كان له أثرن التطور الكبير في تكنولوجيا االتصاالت إ     

استراتيجية للمصارف ويحقق  ار فوائدتوف   األهمية،بالغة  آداةصبحت أ، والمالي بشكل عام وعلى مدى السنوات السابقة

لكن التكنولوجيا المصرفية وتطبيقاتها المختلفة أمست اليوم تمثل تحديات  ،في الخدمات المصرفية أفضلبواسطتها نوعية 

بذلك يجب على الجهات الرقابية في  ،وفرص في الوقت عينه للمصارف والجهات الرقابية واالشرافية للمؤسسات المالية

والحفاظ على سالمة  في من جهةالمصارف النظر في كيفية تحقيق التوازن بين التطوير واالبتكار في القطاع المالي والمصر

ومن شأن هذه المقارنة المتوازنة تعزيز سالمة ومتانة المصارف وحماية المستهلك  أخرى،ومتانة الجهاز المصرفي من جهة 

دون االضرار  األموالواالستقرار المالي وتعزيز االمتثال للتشريعات والقوانين المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل 

جراءات التحقق والتدقيق في سبيل إوالمالي زيادة وبذلك يجب على القطاع المصرفي  ،بتكارات النافعة في الخدمات الماليةباال

وذلك عبر تفعيل دور  األموال،الحد من مخاطر هذه العمليات المالية المشبوهة والتي تخفي تحت طياتها عمليات غسل 

 ،لوياتهاأوتنبيهية فاعلة تضعها في سلم  إجراءاتمن خالل تحقيق  ،صرفية منهامجموعات االمتثال في مؤسساتها والسيما الم

توصيات لجنة  إلىباإلضافة  ،))2(MENA FATFوالـــ ) ))1(FATFوااللتزام بتوصيات الهيئات الدولية والسيما توصيات )

وذلك عبر الحد من مخاطر عدم االمتثال  األموال،لمكافحة ناجحة وفعالة لجرائم غسل  أساسيةبازل وملحقاتها كقاعدة وركيزة 

 .إليهاوتحفيزها بالصالحيات واالستقاللية الواسعة الممنوحة 

 مشكلة البحث:

 إلىالمشتبه في مصادرها  األموالودخول االستثمار االجنبي وكثرة  ،ن زيادة عدد المصارف في العراق في مدة قصيرةإ     

والتي تمثلت في استحداث  ،يجاد الحلول لالنحرافات والسلبياتإالرقابة المصرفية وجد الحاجة لترصين أو ،قطاع المصارف

حاطة المشرع العراقي إاألموال، حيث تجلت المشكلة "في عدم ثار والسيما عملية غسل مراقبة االمتثال لمكافحة هذه اآل وظيفة

ذي الرقم  ٤٠٠٩لسنة  ٤٩قانون المصارف رقم  في موضوع مراقبة االمتثال في المصارف بالكامل"، فتعليمات تسهيل تنفيذ

"مخـاطر عـدم االمتثال ومبدأ  شارة"تعريف مراقب االمتثال ومهامه وشروط تعينه"، دون اإل إلىفقط  إشارة ،٤٠٠٠( لسنة ٩)

 "ألموالااستقاللية مراقب االمتثال من عدمه وعالقة مراقبة االمتثال بغيرها من تشكيالت المصرف، ودوره في مكافحة غسل 

                                                             
 المالي العمل مجموعة مهام تتمثل, هاب االعضاء الدول الوزراء في بواسطة 5191 في أنشئت مؤسسة حكومية دولية( FATF) المالي العمل مجموعة 1

 والتهديدات, التسلح انتشار وتمويل االرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة التنظيمية والقانونية للتدابير الفعال التنفيذ وتعزيز المعايير وضع" في
 المستوى على الضعف مواطن تحديد على, اخرى معنية دولية جهات مع نسيقبالت ايضا وتعمل. "الدولي المالي النظام بنزاهة عالقةال ذات االخرى
 (.FATF, 2012, 7,)االستغالل من الدولي المالي النظام حماية بهدف الوطني

 55 في تـأسست, االرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة اجل من( Mena FATF) افريقيا وشمال االوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة 2

 العمل مجموعة انشاء عربية دولة عشر اربع حكومات قررت حيث, البحرين بمملكة المنامة في للوزراء المنعقد االجتماع ضوء في 5552 نوفمبر

 (.FATF) الــ غرار على تعمل  التي المالي
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 أهمية البحث:

 تبرز أهمية البحث من خالل :

 ال وهو  مراقب االمتثال.أمحاور الرقابة في العمل المصرفي تناول أحد أهم  .1

 أهمية مراقب االمتثال المصرفي في تعزيز العمل المصرفي وتصحيح انحرافاته. .2

 التعرف على وظيفة مراقب االمتثال المصرفي وواجبات مراقب االمتثال. .3

 .األموالالمهمة التي يقدمها مراقب االمتثال للحد من عمليات غسل  األدوار .4

 األموالبيان نشاط مراقب االمتثال في مكافحة عمليات غسل  .5

 هداف البحث:أ

 هداف منها:إلى تحقيق مجموعة من األهميته يحاول البحث أفي ضوء مشكلة البحث و

 راقية.التعرف على مفهوم مراقب االمتثال في المصارف الع .1

 التعرف على مهام وظيفة مراقب االمتثال المصرفي في المصارف العراقية. .2

 .األموالدور مراقب االمتثال في نشاط مكافحة غسل  .3

 تحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه مراقب االمتثال. .4

 في المصارف العراقية. األموالبيان دور مراقب االمتثال في نشاط مكافحة غسل  .5

 فرضية البحث :

التي فرضها البنك المركزي وقانون  األنظمةن "امتثال المصارف بالتعليمات والقوانين وأينطلق البحث من فرضية مفادها      

في المصارف العراقية"  األموالالحد من عمليات غسل  إلىتؤدي  2115لسنة  33رقم  اإلرهابوتمويل  األموالمكافحة غسل 

. 

 أسلوب البحث:

عينة لجمع الدلة والبيانات بهدف نسب منهج الجراء الدراسات التي ترصد ظاهرة مأهج الوصفي التحليلي كونه يتم اتباع المن     

 يجاد تفسير علمي يرتبط بهذه الظاهرة.إ
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 لوالمبحث األ

 االطار المفاهيم لمراقب االمثاال 

 ال: مفهوم وظيفة مراقب االمثاال.أو

لمصرفية عمال اإدارة األوحتى تتم  ،لعمل االقتصاد لدى جميع الدول ساسيةيعتبر القطاع المصرفي واحد من أهم الركائز األ    

، وتطبيق طر الناظمة والسياسات والتعليمات والقواعد المطروحةن تتم معامالتها من بواسطة األأبطريقة سليمة وجيدة يجب 

قسام الرقابية إدارة رصينة وقوة دور األعمال المصرفية بإدارة المصرف مرتبط بتنفيذ األيجابي من قبل إهذا المفهوم بشكل 

قسام الرقابية ودعم وظيفة مراقبة االمتثال بالشكل ن توفير متطلبات األإ، حيث داءرتها في ذلك على تحسين وتطوير اآلوقد

إدارة المصرف سينعكس اهتمام من قبل  المصرف وتوفير ما تستحقه منة في الصحيح واعتبارها من الدوائر الفعالة والرئيسي

وفي ضوء ما تقدم تم استحداث وظيفة  مراقب االمتثال في الهياكل التنظيمية  . [23]داء العام للمصرفيجابيا على اآلإ

لمصرفية والتحوطية وتكليفه والقوانين واللوائح التنظيمية والقواعد ا األنظمةللمصارف لغرض متابعة مدى التزام المصارف ب

ومن خالل ذلك يمكن تعريف  [22]،المصرف ويطلع عليها مفتشو البنك المركزي العراقي إدارةمجلس  إلىبرفع تقارير دورية 

التأكد من امتثال المصرف وسياساته الداخلية لجميع القوانين والتعليمات  إلىوظيفة مراقب االمتثال بأنها "وظيفة مستقلة تهدف 

والمعايير وقواعد السلوك والممارسات المصرفية الصحيحة التي تصدر من قبل الجهات الرقابية المحلية  األنظمةامر ووواأل

حول مدى االمتثال  دارةالبنك المركزي ومجلس اإل إلىوالدولية التي تحدد وتقدم النصح واالرشاد وتقيم وتراقب وترفع التقارير 

 . [36]في المصرف"

 االمثاال وصفاته.ثانياً: مراقب 

 مراقب االمثاال. -6

أوضحت الورقة الصادرة من لجنة بازل لالمتثال ووظيفة مراقب االمتثال في المصرف مراقب االمتثال بأنها "وظيفة مستقلة 

رشاد والمراقبة ورفع التقارير حول مخاطر عدم االمتثال في المصرف والتي تتضمن بتحديد وتقييم وتقديم النصح واإل تقوم

من  [36]،وقواعد السلوك والممارسات السليمة المتبعة األنظمةمخاطر عدم االمتثال للقوانين والتعليمات نتيجة لعدم االلتزام ب

 :[7]نستخلص مايلين أجنة بازل لمراقبة االمتثال يمكن عاله والخاص بلأخالل التعريف 

ذا كان هذا القسم يدار من قبل موظف إن يوضح فيما أ، دون مراقب االمتثال هو قسم يتبع الهيكل التنظيمي في المصرف -

على شكل وحدة قائمة تتكون بواسطة مجموعة موظفين يترأسهم موظف )شخص( يطلق عليه مراقب  أو ،)شخص( معين

من قبل مجموعة موظفين يترأسهم مراقب االمتثال  أوهذا القسم من قبل شخص محدد  إدارةويبدو أن  ،االمتثال في المصرف
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دة نشطة المصرفية وسعة قاع، فهذا يعكس مدى سعة األم الأذا كان له فروع إ، حجم المصرف وفيما د على أمور عديدةيعتم

موقع المصرف خاص )أهلي( أم  إلىضافة إ، نشطة المصرفية التي يقدمها المصرفالمتعاملين مع المصرف ونوع األ

 . [40]حكومي

 2115جنة بازل لعام ته الورقة الصادرة من قبل لوهو المبدأ الخامس الذي أقر   ،المصرفاستقاللية قسم )وظيفة( االمتثال في  -

، "األخرىقسام المصرف أشطة وأنن يكون قسم )وظيفة( مراقب امتثال ذات استقالل تام عن أنه "يتوجب أحيث نصت على 

ن يكون هناك تدخل من قبل أالمصرف دون ن يعمل داخل أن مراقب االمتثال يستطيع أن مبدأ االستقاللية يعني إفبتصورنا 

وهذا ال يتم فعالً دون أن يكون لها وجود مستقل ضمن هيكل  ،عمال التي وجدت إلنجازهاأو تدخل خارجي في األ دارةاإل

 التنظيمي للمصرف.

 صفات مراقب االمثاال -2

( سنوات من الخبرة 11) أودنى البكالوريوس ، ودرجة الحد األالتعليم أوالخبرة  ،يتمتع مراقب االمتثال بمسؤوليات إشرافية -أ

 .أخرىومهارات وقدرات  ،ن يكون له تجربة قوية باالمتثالأيضا أ. ويفضل BSAالمصرفية واالمتثال 

 أن تكون لديه معرفة واسعة بالقوانين واللوائح المصرفية االتحادية. -ب

نمو المؤسسات المالية مع الحفاظ على التقييمات لدعم وتعزيز  إجراءاتله القدرة على تفسير القوانين في سياسات و -ج

 التنظيمية المعلنة.

 ن يمتلك مراقب االمتثال القدرة على كيفية حل المشكالت العملية والتعامل مع مجموعة متنوعة من المتغيرات الملموسة.أ -د

 . [31]ن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات والدرجات العليا في السلم الوظيفي والسيرة الحسنةأ -ه

 ثانياً: شروط ومهام مراقب االمثاال في المصارف.

 شروط مراقب االمثاال في المصارف -6

 إدارةتتيح له القدرة على  ،ال يتم اختيار شخص يدير وظيفة مراقبة االمتثال في المصارف ما لم تتوفر فيه شروط معينة     

 الوظيفة المسؤول عنها.

( منها نص 8ن المبدأ الـــ)أ، نجد 2115من لجنة بازل لالمتثال ووظيفة االمتثال لسنة ما فيما يخص الورقة التي صدرت أ     

شخاص الذين تقع على عاتقهم تنفيذ مسؤوليات الوظيفة الخبرة والتأهيل بعض  المهنية والشخصية ان تتاح في األأنه "يجبعلى أ

ن تتوفر بعض السمات الشخصية والمهنية في أعلى صر  أبدأ قد ن هذا المأواجباتهم بكفاءة عالية". ويبدو  التي تساعدهم في تنفيذ

 الموظفين العاملين معه. أويسأل عن مراقبة االمتثال  ذيالنظر عن كونه هو الشخص ال كافة موظفي مراقبة االمتثال بغض

  [15]تي:ل اآلسؤوليات وظيفة مراقب االمتثاشخاص الذين يديرون من يتوفر في األألقد نصت التعليمات على أنه "يجب 
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ن تتوفر لديهم المؤهالت والخبرة والصفات المهنية أليه بكفاءة عالية يجب إتمكن من تنفيذ الواجبات الموكلة حتى ي  .1

 والشخصية.

والمعايير الواجب على المصرف االمتثال لها وتأثيرات ذلك  األنظمةالقدرة على التفسير والفهم الصحيح والسليم للقوانين و .2

 على المصرف.

والقوانين والمعايير الواجب على المصرف االمتثال لها عن طريق التعلم  األنظمةملم بكافة التطورات التي تحصل على  .3

 والدورات المستمرة.

 مهام مراقب االمثاال. -2

، ن توضح ذلك بشكل كامل ومكتوبأدارة العليا في المصرف من الضروري تحديد مهام ومسؤولية مراقب االمتثال والبد لإل

ضحت الفقرة ثانيا من أوكما  ،المختلفة في المصرف اإلداراتالعليا و دارةتوضيح العالقة بين مراقب االمتثال واإل إلىضافة إ

 : [38]تيالعراقي مهام مراقب االمتثال باآل( من تعليمات تسهي تنفيذ قانون المصارف 11المادة )

 اإلجراءات إلىضافة إ ،الداخلية اإلجراءاتوالسياسات و ةدارن المسؤولية في مدى التزام المصرف بقرارات مجلس اإلإ .1

، التي صدرت بموجب القوانين والتعليمات التي من البنك المركزي العراقي تقع على عاتق مراقب االمتثال في المصرف

 المصرف بمهمة مراقب امتثال. إدارةن يحضر مراقب االمتثال اجتماعات مجلس أويجب 

طالع وتفهم متكامل للتعليمات والقوانين التي يتصدر من قبل البنك المركزي والقوانين إاالمتثال ن يتوفر في مراقب أيجب  .2

 ن يكون قانونيا.أالعالقة غير المباشرة وال يشترط والتعليمات ذات 

طالع بكافة الخدمات التي يقدمها قطاع المصارف والتي تنسجم مع المتطلبات المتطورة في إن يكون ذات معرفة وأ .3

 قتصاد العراقي.اال

ن أالنشاط المصرفي والتي من الممكن المتخصصة ب األنظمةن يتعرف على القوانين والتعليمات وأعلى مراقب االمتثال  .4

يمكن للقسم القانوني في  كما ،يشمل ذلك متطلبات ليس لها عالقة مباشرة باألنشطة المصرفية وبعض العمليات المصرفية

 قسم االمتثال في هذه المهمة. إلىدة ن يقوم بتقديم المساعأالمصرف 

التي لها عالقة بنشاط المصرف وتشخيص مدى ترابطها مع  اإلجراءاتالعليا وكذلك السياسات و دارةمراجعة قرارات اإل .5

 ي مالحظات فيها.أوائح التنظيمية المتخصصة وتقديم القوانين والتعليمات والل

اقتراح السياسات  أولمصرفية بناء على متطلبات تطور النشاط المصرفي السابقة للعمليات ا اإلجراءاتتحديث السياسات و .6

 . [21]في المصرف دارةوعالقات المصرف وإقرارها من مجلس اإل ،الالزمة للعمليات الجديدة اإلجراءاتو
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ن المختصة والقواني األنظمةنها منسجمة مع أ المختلفة في المصرف والتأكد من اإلداراتالتي تنفذها  اإلجراءاتمراجعة  .1

 ن وجدت.إاالقتراحات لمعالجة االنحرافات  وتقديم ،والتوجيهات الداخلية اإلجراءاتوتقويم مدى مالئمة 

المديرية العامة لمراقبة االئتمان والصيرفة في البنك المركزي تتناول  إلىالعليا وفصلية  دارةاإل إلىرفع تقارير شهرية  .8

ن أ، والمطلوبة للتصحيح حتى ال يتم تكرارها في المستقبل اإلجراءاتاالنحرافات التي تم اكتشافها مع تقديم االقتراحات و

 فتيش البنك المركزي.ت إلىيحتفظ مراقب االمتثال بنسخ من تلك التقارير في الملفات الخاصة وتكون خاضعة 

ن أ، والتأكيد على ضرورة ن تنفذأاإلجراءات التي يجب اقتراح بعض الدورات التدريبية على السياسات الموضوعة و .3

 يلتزم بها من قبل الموظفين الموجودين بشكل عام والموظفين الجدد بشكل خاص.

في تحديد مجاالت العمل جميعها التي لم يتم  جدول بالمنتجات والخدمات المصرفية ومجاالت العمل التي تساعد عدادإ .11

 .اإلداراتتغطيتها في الماضي وبالتعاون مع بقية 

تمام ذلك بواسطة إوتعليمات مرتبطة بها ومن الممكن تنظيم النشاطات المصرفية والخدمات بما يقابلها من متطلبات قانونية  .11

 . [14]لخدمات المصرفية التي تنطوي تحتهاعمال واي يستوجب تطبيقه وبعد ذلك وضع األتحديد القانون الذ

 ثالااً: المؤهالت المطلوبة لمراقب االمثاال.

والسياسات المقرة بموجب القوانين واللوائح  اإلجراءاتن مراقب االمتثال هو الشخص المسؤول عن متابعة االلتزام بإ 

ن تنطبق مؤهالته مع المواصفات أإدارة المصرف، ولذلك البد من التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي وقرارات مجلس 

 .ساس القانوني لهذه التعليماتا قانون المصارف التي ذكرت في األالتي نص عليه

 مؤهالت مراقب االمتثال. 1-5-2-1

من قبل مجلس  ،2114 ( لسنة34( من قانون المصارف رقم )18يكون تعيين مراقب االمتثال وفق الفقرة الثالثة من المادة )    

  [25]ن تتوفر في هذا الشخص الشروط التالية:أإدارة المصرف على 

 هلية قانونية.أالئق ولديه ون يكون شخص صالح أ -أ

 ن يملك الخبرة والكفاءة المصرفية التي يطلبها عمل مراقب االمتثال وفق العمليات المصرفية.أ -ب

 .آخرحتى مديراً مفوضاً لمصرف  أو آخر،مصرف  إلىاداري تابع  أوفي مصرف ثاني  ان ال يكون موظفأ -ج

 . [21]لهذه المهمة ومقيم في داخل البلد ان يكون متفرغأ -د

 تية: قل المؤهـالت اآلأام مسؤولية مراقب االمتثال وكحد لذا ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي يكلف بمه  

 يمتلك شهادة جامعية أو ذات عالقة مهنية عالية. .1

 ،سنوات( 11)ال تقل عن  كافية في العمل المصرفي في المجاالت جميعايملك خبرة  .2
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 ذات العالقة. األنظمةالمصرفية والتعليمات و األنظمةالمعرفة التامة بجميع  .3

 إتقان اللغة العربية واللغة االنكليزية. .4

 داري والتدقيق ومجاالت الرقابة.شراف اإللديه خبرة في اإل .5

 . [38]اإلرهابوتمويل  األموالإلمام جيد بآليات مكافحة غسل  .6

 رابعاً: الوصف الوظيفي لمرقب االمثاال.

 ن يتضمن: ألمراقب االمتثال في المصرف على  ن يتم وضع وصف وظيفي متكامل ومكتوبأمن الضروري 

 توضيح المسؤوليات العامة لمجاالت العمل والخدمات المصرفية والمنتجات التي تشتمل عليها.

 بتعليمات تصدر الحقا. ،جل تأدية عملهأتي سيقوم بها مراقب االمتثال من ال وضع قائمة باألعمال .1

 عمال التصحيحية وتدريب العاملين.ساعدة على حل المشاكل ومتابعة األالم .2

ن يكون بمستوى معاون مدير عام أو معاون مدير مفوض أاألخرى للمصرف ويفضل تحديد صالحياته وعالقته بالدوائر  .3

 . [21]بصفته مراقب دارةي اجتماع مجلس اإلويشترك ف ،خبير أو

 العمل مع المفتشين والمدققين للمساعدة في تطوير وسائل السيطرة المناسبة لتجنب المشاكل في المستقبل. .4

المصادر هو المكتبة التي يقوم  هم هذهأو ،مصادر مختلفة لمعلوماته إلىكثر فاعلية فأنه يحتاج أتثال حتى يكون مراقب االم

ن تكون قد احتوت على معلومات متكاملة حول اللوائح التنظيمية والقوانين والمنتجات المصرفية التي أا والتي يجب نشائهإب

ات عمل متينة داخل تكوين عالق يقلل ذلك أهمية عن المكتبة، وال ،يكون مراقب االمتثال مسؤوال عنها. وفي نفس الوقت

العمليات  وهذه . [39]مراقبة االمتثال تكون برئاسة مراقب االمتثالن يكون ذلك عن طريق تكوين لجنة أالمصرف ويفضل 

 سوف تساعد في اتجاهين:

 الحصول عل قنوات مختلفة لمصادر المعلومات الالزمة. .1

جل حلها والمقترحات المتعلقة في تنفيذ اللوائح التنظيمية أمن تحديد المشاكل والمواضيع من  هاؤتكوين نواة يستطيع أعضا .2

 الجهات التي أصدرتها. إلىأثير على عمل المصرف وتكون الرأي المناسب لنقلها ومدى الت

 المبحث الااني

 وطرق المكافحة األموالغسل 

تعديل التشريعات  أومنـذ سنـوات من الزمن وذلـك بإصـدار تشريعات جديدة  األمواللـقد بدأت الجهـود لمكافحة عمليـات غـسل 

 األموالهمية هذا الموضوع نتيجة لألثار السلبية الناجمة عن عمليات غسل أ، وتنبع الحالية وذلك على المستوى المحلي والدولي

وفي هذا  . [17]( تريليون دوالر1.4المتوقعة ) األموالن يبلغ حجم عمليات غسل أذ من المتوقع إهذه العمليات  وتزايد حجم
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حكام إاألموال وذلك من خالل البنك المركزي العراقي بإصدار جملة من الضوابط الرقابية التي تخص مكافحة غسل السياق قام 

لها المصارف العاملة في أووما جاء به من التزامات على المصارف و ،2115( لسنة 33رقم) األموالقانون مكافحة غسل 

خذ بنظر االعتبار عند ، وقد تم األصارف االجنبية العاملة في العراقالعراق والفروع التابعة لها في خارج البلد وفروع الم

بشأن مكافحة  ينربعاألموال بعد تحديث التوصيات األصدار هذه الضوابط الرقابية المستجدات العالمية بشأن مكافحة غسل إ

معتبرة هذه التوصيات بمثابة معايير دولية في مجال مكافحة هذه  ،FATFالصادرة من مجموعة العمل المالي  األموالغسل 

كما تطبق هذه الضوابط على كافة الفروع التي تعمل بالخارج للمصارف العاملة في العراق مع مراعاة أنه في حالة  ،الظاهرة

شد ، تم تطبيق االلتزامات األالعاملةعدم تشابه االلتزامات المذكورة بهذه الضوابط عن تلك التي تفرضها الدولة المضيفة للفروع 

ما في أ ،بالغ البنك المركزي العراقيإ، مع مراعاة التشريعات المطبقة بالدولة المضيفة أوبما ال يختلف مع التعليمات الرقابية 

هذه الضوابط  ن الهدف منإ، والتشريعات أونتيجة لتلك التعليمات  األموالعدم المقدرة على تطبيق تدابير سليمة لمكافحة غسل 

 يمكن حصره بما يلي:

 .2115( لسنة 33" رقم )األموالالتأكد من امتثال المصارف بالتقيد بأحكام "قانون مكافحة غسل  إلىتهدف هذه الضوابط  .1

 األنظمةوذلك من خالل امتثال المصارف بتطبيق السياسات و األموال،حماية القطاع المصرفي من عمليات غسل  .2

والتبليغ عنها طبقا للمعايير  األموالنشطة غسل أوالمبادئ التي تكفل منع واكتشاف واللوائح  والضوابط اإلجراءاتو

 الدولية.

ومنع استغاللها كقنوات لتمرير العمليات والمعامالت غير المشروعة التي قد  ،حماية المصارف من العمليات غير القانونية .3

 .أخرىنشطة غير مشروعة أاألموال وأي تنطوي على غسل 

 تعزيز سالمة القطاع المصرفي وحماية سمعته ونزاهته بما يكفل حماية عمالئه. .4

يقاع إاألموال ويترتب على مخالفة الضوابط التي يصدرها البنك المركزي للمصارف بما فيها تعليمات مكافحة غسل 

أو  إجراءاتمؤيدة ب ،تطبيقهالزام من حيث إوهذه العقوبات تعطي للضوابط قوة  ،اكثر بحق المصرف المخالف أوعقوبة 

 . [3]ن هذه العقوبات تخضع لرقابة القضاءأعلى  ،لغاء الترخيصإ، وأشدها قلها التنبيهأجزاءات 

 : األموالالً: مفهوم غسل أو

اللغة العربية بعدة مصطلحات  إلى( وترجم Money Launderingكليزية )ناألموال: مصطلح يعرف باللغة اإلغسل 

كلها  . [30]تطهير العملة أواالستثمارات الكاذبة،  أوالقذرة  األموالتنظيف  أوالسود  األموال أوالملوثة،  األموالمنها، تبييض 

وهو [18]،التي طبق بها الواليات المتحدة في وثائقها األموالتدل بالمعنى عينه، إال أنَّ الترجمة الحرفية للمصطلح هو غسل 

 األموالويرتبط مصطلح غسل  . [42]نحاء العالمأ ع في االستخدام الشعبي في جميعكثر شيوعا وقبوال على نطاق واساأل



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 055 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

حيث ان هذه العصابات تمتلك امواال كبيرة عن عمليات محـرمة مثل المخدرات  ،بعصابات الجـريمة المنظمة من حيث المصدر

، من مساهمين ومستفيدين كل من يشارك فيها ىإلما تتعداها إنو ،ا فقطيههذه الجريمة ال تقتصر على مرتكب والقمار وبذلك فأن

( تشبها بحالة مماثلة األموالحيث سميت هذه العملية )غسل  . [19]بعالقة الملكية أونكر حقائق تتعلق بطبيعة المصدر أوكل من 

البس ديدة خاصة بأجهزة غسل الموالمتمثلة بتكنولوجيا ج  [11]،ظهـرت في نهاية عقد الثالثينات من القرن العشرين

ويمكن تعرف غسل  [6]،توماتيكية وتزامن هذا الظهور مع تلك الظاهرة فانسحب استخدام هذا المصطلح في تلك المدةاأل

نشطة غير المشرعة جرامي واألناتجة عن العمليات ذات النشاط اإلرباح الالعملية التي يتم بواسطتها ضخ األنه أاألموال على 

ومن ثم يمكن انفاقها  ،األموالصلية لهذه بحيث يصعب التعرف على المصادر األداخل النظام المالي العالمي بشكل سليم 

 . [9]واستخدامها في استثمارات ألغراض مشروعة

 .األموالثانياً: مراحل غسل 

شارة أن هذه العمليات ليس من بد من اإلال األموال،قبل الخوض في تفصيل المراحل التي تمر منها عملية غسل 

بالسرعة  آخر، إلىمن بلد  األموالتحويل ونقل هذه  إلىثم بالنظر  ،حجم السيولة النقدية محل الغسل إلىنجازها بالنظر إالسهل 

 . [1]المناسبة األساليبالمطلوبة وب

ذات مصادر مشروعة وجزء  األموالجراء قانوني، ومن ثم تصبح كأنها تلك إاألموال طريقها دون أي ولكي تأخذ عملية غسيل 

بحاث والدراسات التي تناولت دبيات المتخصصة واألكثر األأن أد  أن تمر بمراحل عديدة. ويالحظ من المال في المجتمع، الب

لكي يصلوا  األموالدها غاسلو التي يعتم أو األموالأن هناك ثالث مراحل تمر بها عملية غسيل  إلىهذه الظاهرة تشير 

 تي:وهي كاآل [29]ألهدافهم،

عة( المتحصل عليها من القذرة )غير المشرو األموالبالتخلص من  األموال: وهي التي يبدأ فيها غاسل يداعمرحلة اإل -6

تحويـلها خارج الـدولـة  أوما بإيداعها داخل النظام المالي المصرفـي أ(. حيث يتم ذلك 38: 2113، )الخريشة،صليةالجرائم األ

كما تعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل الحتمالية انكشاف  [37]،غيـر المشـروعـة العمـأو األالـتـي يتم فـيها العـمل 

النظام المالي والمصرفي  إلىدخالها إبمحاولة  الجرائم الذين اكتسبوا عنها أمواال األموال وخاللها يقوم مرتكبومصدر هذه 

 . [7]وغالبا تكون في نفس مكان وقوع الجريمة الرسمي

غسل  إجراءاتفي  ساسيةحيث تعتبر نقطة الضعف األ األموال،المراحل للكشف عن غاسلي  أفضلن هذه المرحلة من أكما 

اء جزأإلى عدة تجزئتها  إلىحيث يعمدون  ،سائلة وبكميات كبيرة جداً  تتوفر لهم أمواال األموالن غاسلي األموال، وذلك أل

جهزة تم درء التساؤالت التي تطرحها األعند ادخالها في النظام المصرفي وبذلك ي األموالصغيرة ألبعاد الشبهة عن هذه 

 : [13]مقارنة مع المراحل التالية األموالضعف حلقات غسل ألذلك تعد مرحلة التوظيف  [20]،الرقابية في المصارف
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ضمن النظـام المصرفي الــذي تـم الغير مشروعة  األموالفـي هذه المرحلة يتم تبادل ونقل  الثغطية: أومرحلة الثمويه  -2

صلها بإحداث مجموعة معقدة ومتعددة من العمليات المصرفية أاألموال غير الشرعية عن عزل  إلىوتهدف   [2]،دخالها فيهإ

 . [24]بدون مصدر األموالالحقيقية لتبق  األموالف لية في هذه المرحلة يصعب معها كشآ، ما يعني تطبيق المصممة للتضليل

صلي وذلك عبر سلسلة من العمليات المالية األموال غير المشروعة من مصدرها األفصل  أووفي هذه المرحلة يتم إخفاء 

التمويه  وتتميز مرحلة  [18]األموال،الشرعية ويالحظ إن مرحلة التمويه أصعب مرحلة االيداع بالنسبة لجهات مكافحة غسل 

 ،وذلك لكثرة الصفقات المالية وتعددها ،غير المشروعة األموالبأنها أصعب من سابقتها حيث من الصعب يصبح كشف حقيقة 

 أهميتهاوهذه المرحلة ترجع   [26]،والتي تتداخل مع بعضها البعض فتجعل هناك مهمة صعبة في تتبع الدخل غير المشروع

 األساليبولها من  ،فمعظم وقائعها تتم وتجري في عدة دول ،تكون مرتبطة بالطبيعة الدولية أساليبوخطورتها في استخدام 

 . [5]بسهولة إليهاالمتنوعة ما يصعب التوصل 

بحيث تصبح كأنها   [10]،المشروعة األموالواختالطها في النظام المصرفي ب األموالمن خاللها يتم دمج  مرحلة الدمج: -1

صفة قانونية وتدور في نشاط االقتصاد  األموالنشطة اقتصادية مقبولة ومن ثم تكتسب هذه أو ناتجة عن أموال مشروعة تماما أ

مرا صعبا للغاية بل أصلية التي نتجت عنها األموال والجريمة األومنها يصبح أمر اكتشاف جريمة غسل  . [43]الوطني

 .عنظرا لصعوبة فصل المال المشروع عن المال غير المشرو ،مستحيال

نواع من أ ةالمتقدمة هي في الحقيقة عملية واحدة تشمل ثالث األموالن نقول بأن مراحل غسل أوخالصة القول هو بإمكاننا 

ن تتزامن هذه أوفي سياق ما تقدم يمكن  ،النشاطات المتصلة والمترابطة بدالً من أن نجعلها ثالث مراحل متميزة ومنفصلة

 ىحوال تخطيضا في بعض األأ، ومن الممكن كلها بحسب الظروف العامة لألطراف المعنية أوبعضها  ،المراحل فيما بينها

 . [5]غير المشروعة األموالانتهاج طرقاً جديدة تماماً بغسل  أو ،كثرأأو مرحلة 

 ثالااً: االمثاال في المصارف ودوره في حمايثها

من كل  دارةموظف مختص باالمتثال على مستوى اإل ( من توصيات مجموعة العمل المالي تعيين18جبت التوصية )أو    

 . [40]المؤسسة لجهودها لتطبيق االمتثال إدارةإذ يساعد مثل هذا الموظف على ضمان تكريس  ،مصرف

 2114( لسنة 34ضافة وظيفة رقابية داخلية عن طريق "قانون المصارف العراقي" رقم )إكما أكد المشرع العراقي على     

. ويكون مراقب االمتثال 2116ظيفة فعالً في عام و، وهي مراقب االمتثال، وتم تطبيق هذه ال( منه18من المادة )( 3في الفقرة )

كذلك اإللمام بالتطورات القانونية  ،مر ذلكن تطلب األإاألموال وتعديله مسؤوالً عن التحقق من االلتزام ببرنامج مكافحة غسل 

 . [34]والنظامية في هذا المجال
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قسام بمختلف عليمات وتدريب العاملين وكافة األوتقع على كاهل مسؤول مراقبة االمتثال تكوين برنامج وتعميم تهذا    

طالع على جميع التطورات القانونية والتنظيمية األموال واإلدارية المختلفة لكافة المضامين المرتبطة بغسل المستويات اإل

  [16]:بما يلي األموالثاال في مكافحة غسل دور مسؤول مراقبة االم المتعلقة بذلك ويتلخص

 .األموال( والسياسات الخاصة بمكافحة غسل KYCسياسة اعرف عميلك ) أعداد .1

 مراقبة كافة العمليات النقدية واالستثمارية والحواالت والمعامالت االئتمانية. .2

 أ عليها من تعديالت.ان يتابع مراقب االمتثال القائمة السوداء التي تخص المشبوهين عالميا وما يطر .3

في البنك  األموالوحدة مكافحة غسل  إلىعن الحاالت المشبوهه  اإلبالغ( يتم KYCعرف عميلك )إلية آمن خالل  .4

 المركزي.

مرتفعة ( واالستمرار بمتابعة ومراقبة العمالء ذات  ،متوسطة ،عمالء ذوي مخاطر ) منخفضة إلىتقسيم عمالء المصرف  .5

 . [28]ف التعامل مع العمالء ذات المخاطر المرتفعةاومتوسطة مخاطرها وايقر المنخفضة المخاط

 .األموال( وسياسة مكافحة غسل KYCعرف عميلك )إبالمصرف ملتزمين من تطبيق سياسة ن جميع العاملين أمن التأكد  .6

 المستويات. والمكافحة لكافة العاملين وبمختلف األموالن يقدم دورات تدريبية وورش عمل المتعلقة بغسل أ .1

الدولية  أوسواء تلك التي تصدر من داخل  األموالمام التام والكامل بجميع التعليمات والقوانين المختصة بمكافحة غسل لاإل .8

 وأية تعديالت تطرأ عليها.

 .االتنفيذية حول كافة العمليات التي تتضمن اشتباه دارةواإل دارةمجلس اإل إلىتوصيات  أورفع تقارير  .3

عنها  اإلبالغاالحتفاظ بجميع البيانات والسجالت والمعلومات التي تخص كافة العمليات المشبوهة وغير العادية والتي تم  .11

 . [40]سنوات 5سابقا من خالل التقارير وحفظها لمدة ال تقل عن 

 .األموالرابعاً: نشاط مراقب االمثاال في مكافحة غسل 

( من الفصل الثالث من الضوابط 4بمهام عدة حددتها المادة ) األموالغسل  يقوم مراقب االمتثال في مجال مكافحة 

  [27]،(13/3/2116الصادرة في ) األموالالرقابية للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بخصوص مكافحة غسل 

ر عن نشاط مكافحة غسل شهأ ةقل كل ثالثن يعد تقرير دوري مرة على األأفيها "يتعين على مراقب االمتثال والتي جاء 

لمالية. ويتضمن هذا التقرير المؤسسة ا إدارةهذا البنك مشفوعا بمالحظات وقرارات مجلس  إلىرسال هذا التقرير إو، األموال

  دنى ما يأتي:أكحد 

 نها.أ، وما اتخذ في شالتقرير بشأن العمليات غير العادية والمشتبه بها عدادإالجهود التي تمت خالل فترة  .1
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المتبعة بالمؤسسة من نقاط ضعف ومقترحات  األموالمكافحة غسل  إجراءاتتسفر عنه المراجعة المستمرة لنظم وما  .2

 الداخلية بالمؤسسة المالية عن العمليات المشتبهة بها. األنظمةبما في ذلك التقارير التي تتيحها  ،تجنبها

 األموالبالمؤسسة المالية في شأن مكافحة غسل  اإلجراءات أوالنظم الداخلية  أودخاله من تعديالت على السياسات إما تم  .3

 . [27]خالل المدة التي تم من خاللها التقرير

ً على مختلف عداد التقرير لإلإلتزام بتطبيق الخطط الموضوعة خالل فترة توضيح مدى اإل .4 ً ومكتبيا شراف العام ميدانيا

القوانين والضوابط الرقابية والنظم الداخلية في شأن مكافحة غسل حكام أالية للتحقق من التزامها بتنفيذ فروع المؤسسة الم

 .األموال

 شراف العام مكتبيا وميدانيا على كافة فروع المؤسسة المالية خالل الفترة التالية للتقرير.بيان الخطة الموضوعة لإل .5

خالل  األموالفي مجال مكافحة غسل توضيح شامل بالبرامج التدريبية والورش التي تم عقدها للعاملين بالمؤسسة المالية  .6

 الفترة التي يغطيها التقرير.

 . [44]الوسائـل التي يـوفـرها البنـك لتـأدية مهـامه باستـقاللـية .1

 .األنظمةالمطبقة في المصرف ومدى التزام العاملين بهذه  األموالنتائج مراجعته ألنظمة مكافحة غسل  .8

جه أوومعالجة ما بها من  األموالنظمة مكافحة غسل أإدارة المصرف في الرقابة على الدور الذي يلعبه مجلس  .3

 . [27]قصور

 .األموالاالمثاال في مكافحة غسل  إدارة إجراءاتخامساً: 

لضمان الحفاظ على  األموالن يتبعها في مجال مكافحة غسل أاإلجراءات التي يتعين على مراقب االمتثال هناك جملة من    

عدم االلتزام بالتعليمات  أوموال أ عرض لها في حالة حصول حاالت غسلسالمة وسمعة المصرف من المخاطر التي قد يت

 : [41]وأهمها [14] ،والقوانين

 ن يقوم بفحص كافة الحاالت التي يشتبه بها.أ .1

 وحدة التحريات. إلىن يعد تقرير بحاالت االشتباه ويقوم بتوجيه أ .2

 طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأن. اإلجراءاتتحديث  .3

 .األموالتدريب العاملين على وسائل مكافحة غسل  .4

 . [33]االحـتـفـاظ بالمستــندات الخاصـة بالحــاالت المـشـتـبه بهــا .5

ن يتضمن أعي دارة ويرابالمصرف يتم عرضه على مجلس اإل األموالتقرير دوري عن نشاط مكافحة غسل  عدادإ .6

 : [14]التقرير العديد من االمور أهمها
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خالل الفترة  األموالالنظم الداخلية بالمصرف في مجال مكافحة غسل  أوالقوانين  أوالتي تمت على الضوابط الرقابية  -أ

 هذا الشأن. جراء التعديالت بالنظم الداخلية المطبقة بالمصرف فيإي اقتراحات بشأن أإلى المعد فيها التقرير باإلضافة 

حكام الضوابط الرقابية والقوانين والنظم الداخلية بالمصرف في أالتزام جميع فروع المصرف بتطبيق شراف العام على اإل -ب

 .األموالشأن مكافحة غسل 

اإلجراءات والنماذج عرف زبونك يتم تنفيذها بشكل كامل وسليم بكل الفروع وتعديل إإجراءات ن جميع أالتأكد من  -ج

 عرف زبونك كلما كان ذلك ضروريا.إم مع مبدأ ءالمستخدمة لكي تتوا

الفروع لتقييم مدى دراية الموظفين بالضوابط الرقابية والقوانين والنظم الداخلية في  إلىن يقوم بزيارات ميدانية  أ -د

 .األموالالمصرف بشأن مكافحة غسل 

 أوفي المصرف  األموالبالمشاركة مع مسؤول وحدة غسل  ليهاإن يلجأ أأخرى على مراقب االمتثال  إجراءاتن هناك أكما 

 : [40]لوحده في حالة عدم وجود تلك الوحدة وهي

 ن تتضمن عمليات غسل لألموال.أنشطة التي من الممكن المصرفية المالية من أجل كشف األ مراقبة ومتابعة العمليات .1

لدى  أوموال أها تضم غسل أنالمصرف عن العمليات المشتبه  فيالداخلية المختلفة  اإلداراتتلقي البالغات من الفروع و .2

 كتابياً. هم لتنفيذ االجراء المناسب وتوثيقمحل الصرافة مما يتطلب توفر المعلومات وتحليل نتائجها واتخاذ القرار الالز

البنك المركزي حال تحديد  إلىرسال نسخة منه إإلى وحدة التحريات في المصرف وبالغ المعلومات إالقيام بعملية  .3

تقرير فني شامل عن الحالية المشتبه بها خالل المدة المحددة  عدادإالتبليغ المستخدمة مع  جراءاتوذلك وفقا إل ،االشتباه

 نظامياً لإلبالغ.

 موالاألعمال مشتبه بها مثل غسل أوتحديث المؤشرات التي تبين وجود  األموالنشطة غسل أتطوير برامج آلية لمراقبة  .4

 على نحو مرافق تطور وتنوع التقنيات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المالية.

والضوابط الداخلية ووضع المناهج لتسهيل تنفيذ هذه  اإلجراءاتتطوير السياسات و إلىتقديم بعض المقترحات الهادفة  .5

 .موالاألبرنامج آلي حديث ومتطور في مجال مكافحة غسل  إنشاء ىالمقترحات والموافقة عل

 أنهمالمتعلقة بمراقب الحسابات و اإلجراءاتملتزمين بالتعليمات و األخرى اإلداراتالتأكد من أن العاملين في الفروع و .6

 . [40]اإلبالغنشطة المشتبه وتلبية متطلبات اإلجراءات المرتبطة لمكافحة األيعلمون أهمية التعليمات و

واعد والتنظيمات والمتطلبات الموضوعة بشكل سليم وفقاً لمتطلبات مكافحة االمتثال في التحقق من استخدام الق إدارةدعم  .1

 . [35]األموالغسل 
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نتقاء العاملين المؤهلين لشغل المناصب في قسم ووحدة وتطوير مواد التدريب واالستمرار في تعليمهم لتزويدهم بآخر إ .8

نشطة وأنماطها وطبيعتها وكيفية توصيف هذه األل تحسين معرفتهم في جأاألموال من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل 

 التخلص منها ومعالجتها.

نشطة أول قسم االمتثال المعين لمكافحة / مسؤاألموالنشطة التي يمارسها قسم مراقبة غسل عداد التقارير الدورية عن األإ .3

ر يلزم دعم هذه التقاري كما  ،دارته وفروعه المختلفةإأو محل الصرافة ووعن الوضع العام للمصرف  األموالغسل 

 نشطة وبالتوصيات الصادرة لتحسينها وتطويرها.بالبيانات االحصائية عن هذه األ

االلتزام التام بجميع التعاميم والطلبات التي تصدر عن البنك المركزي بخصوص كشوفات حسابات الزبائن وتجميدها -11

 طار الزمني المالئم.طريقة المناسبة وضمن اإلوتوفير المعلومات المطلوبة بال

محل  أوفي المصرف  األموالن يحتفظ بقاعدة البيانات التي تتضمن كافة العمليات المتخصصة بمسائل غسل أيجب  -11

تحديث مجمل الحاالت السابقة  إلىضافة إ، عنها والحسابات المجمدة وغيرها اإلبالغالصرافة مثل حاالت المشتبه بها التي تم 

 في قاعدة البيانات.

 : [14]ن يراعي ما يليأن على مراقب االمتثال إالسجالت المحاسبية لدى المصرف ف وعلى صعيد تدقيق

، الخاصة بالزبون ساسيةن ملف الحسابات يحتوي على المعلومات األأالمفتوحة في كل فرع والتأكد من  تدقيق الحسابات (1

، وبالنسبة للزبون وعنوانه الكامل ورقم هاتفه ونوع عملهن يتضمن الملف الخاص بالزبون )الفرد( ما يثبت هويته أفيجب 

 ،طبيعة العمل ،العنوان الكامل ،السجل التجاري ،ساسي الخاص بهاحتوي الملف على النظام األن يأذا كان شركة فيجب إ

رئيس  ىلإ ضافةإة الظاهرين وذوي الحق االقتصادي صحاب الشركأ، معلومات عن الميزانية العمومية والبيانات المالية

 والمدير التنفيذي. دارةمجلس اإل

 إلىوفي حالة وجود شك يرفع تقرير  ،تدقيق يومي لجدول العمليات النقدية والتأكد من عدم وجود مبالغ مشكوك بمصدرها (2

 العامة للنظر بالموضوع. دارةمدير العمليات في اإل

العامة  دارةمن ينوب عنه في اإل أودير العمليات فورا في حالة استالم مبالغ مشكوك فيها خالل دوام العمل عليه تبليغ م (3

 التخاذ القرار المناسب.

 .األموالسادساً: واجبات مراقب االمثاال في مكافحة غسل 

والتشريعات المتعلقة بغسل  ،ت مراقب االمتثال هو االلتزام بالقوانين والتحقق من مدى االلتزام بهااهم واجبأومن بين     

الصادر عن البنك المركزي  2118( من دليل الحوكمة لسنة 21/5إذ قضت المادة ) ،لغرض الحد منها ومكافحتها األموال

عات والتعليمات فعالة لضمان مدى امتثال المصرف بتلك التشري إجراءاتسياسات و عدادإقسم االمتثال ب إدارةالعراقي بأن تقوم 
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، ويتم االمتثال إدارةوعلى المصرف توثيق صالحيات ومهام مسؤوليات  ،دلة ذات عالقةأية إرشادات وأالنافذة جميعها و

ثراً مهما لمراقب أدلة الصادرة قد تركت كثير من المعايير والتشريعات واألن الأويلحظ من هذا الشأن عمامها داخل المصرف. إ

 همها:أاألموال ومن االمتثال في مكافحة غسل 

  65رقم لجنة بازل للرقابة المصرفية/ المبدأ 

( من المبادئ 15المبدأ الـــ) إلىالصادرة من قبل البنك المركزي العراقي  2111( لسنة 2أشارت الالئحة التنظيمية رقم )

الذي تضمن  األموالومعايير تطبيقه المتعلقة بمكافحة غسل  ،للرقابة المصرفية الفعًالة الصادرة من لجنة بازل ساسيةاأل

  [21]اآلتي:

تحول  ،والمهنية ،خالقيةفاعلة تدعم المعايير األ إجراءاتو ،ن لدى المصرف سياساتأن يتأكد من أثال على مراقب االمت .1

بالغ السلطات إجرامي وأو غير قصد وكشف النشاط اإل ،دون استغالل المصرف من العناصر المجرمة عن قصد

 ي نشاط مشبوه.أالمسؤولة عن 

وتنفيذ ساسة تحدد هوية العميل ومن ينوبون بالوكالة عنهم كجزء مهم  ،ثيقن المصارف تقوم بتوأيتأكد مراقب االمتثال من  .2

 ،ن تحتفظ بهوية العمالءأة وواضحة بشأن السجالت التي يجب إذ هناك قواعد معلن األموال،من برامجها لمكافحة غسل 

 والصفقات الفردية. ،ومدة االحتفاظ

تشمل هذه  ،ن تحتوي الشبهة المحتملةألرصد التعامالت التي من الممكن  رسمية إجراءاتن المصرف يمتلك أالتأكد من  .3

 إجراءاتااليداع مبالغ ضخمة من النقد و أوضافي من المسؤول لبعض عمليات السحب إ، وفحص تفويض اإلجراءات

 خاصة للعمليات غير الطبيعية.

ين ليقوموا باإلعالم عن أية عمليات غير عادية العامل إلىواضحة ومبلغة  إجراءاتن يتأكد من وجود أكذلك على المراقب  .4

 .األموالعلى والذي يشرف على التقيد بمكافحة غسل إلى المسؤول األ

نظمته لمنع العمليات المشبوهة أ، ولدى المصرف األمواليتأكد مراقب االمتثال عن طريق الفحص المستمر لضوابط غسل  .5

ضد المصرف الذي ال يتقيد  إجراءاتطات تنفيذية كافية التخاذ أية عنها ويكون لمراقب االمتثال سل اإلبالغورصدها و

 .األموالبالتزامات مكافحة غسل 

 ،ن سياسات المصرفأيمتلك مسؤولية واضحة للتأكد من  ف مسؤوالً ظ  ن المصرف قد وأن يتأكد من أعلى مراقب االمتثال  .6

 .األموالدنى مع الشروط التنظيمية والتشريعية لمكافحة غسل أإجراءاته تتوافق كحد و
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  [14]ما تقدم فإن ذلك يسثلزم ما يأتي:ولغرض تطبيق 

 إجراءاتالمصرف بضرورة وجود  إدارة إلى ان يعمل على تقديم ما يراه مناسبأعلى مراقب االمتثال في المصرف  (1

 رسمية لكشف وضبط التعامالت التي تقع تحت دائرة االشتباه.

والملحوظة  ،(KYCعرف زبونك )إ أ، وتطبيق مبدقسام المصرف بشأن توثيق السجالتأإجراءات التحقق من صحة  (2

 عرف زبونك على وفق الصالحية المناط بها.إرف للتأكد من مدى تطبيقهم لمبدأ المستمرة لموظفي المص

بضرورة التبليغ  األموالوقسم غسل  ،المستمر لموظفي المصرف وخاصة موظفي الحسابات الجارية والحواالتالتوجيه  (3

 .اإلبالغوبذلك يتم زرع االطمئنان عن موظفي المصرف فيما يخص  ،وبسرية تامة ،غن أية حالة اشتباه

 ن لزم.إاألموال، واقتراح التعديالت  ن يقوم بتقييم الضوابط التي وضعها المصرف لمكافحة غسلأعلى مراقب االمتثال  (4

مكافحة  إجراءاتي تدبير ضد المصرف في حالة عدم تقيده بأ، التخاذ ن تتوافر لمراقب االمتثال سلطات تنفيذية كافيةأ (5

 . [21]األموالغسل 

  2162دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف لسنة. 

وعن طريق لجنة التدقيق  ،في المصرف دارة( على مجلس اإل21/1)شار دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف في المادة أ    

االقسام الرقابية للمصرف التأكد من اتخاذ المصرف تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء على وفق "قانون مكافحة  أو اإلداراتو

ام الرقابية في المصرف المعنية قسن مراقب االمتثال هو أحد األإ". حيث 2115،لسنة  33رقم  اإلرهابوتمويل  األموالغسل 

 بذلك.

 : [21]يتاألموال، متضمنة اآل( من المادة ذاتها على اعتماد برامج خاصة لمنع غسل 3كما نصت الفقرة )

 التي هي عرضه لها. األموال،جراء تقييم لمخاطر غسل إ -1

ات المفروضة في مجال مكافحة غسل والضوابط الداخلية التي تليق بتطبيق االلتزام اإلجراءاتاالعتماد على السياسات و -2

 .األموال

 ومدى تطبيقها. اإلجراءاتالتدقيق المستقل الختبار مدى الفاعلية للسياسات و -3
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 االسثنثاجات والثوصيات

 الً: االسثنثاجاتأو

فهي تمثل حصانة  ،حد الركائز في ممارسة النشاطات المصرفيةأوظيفة مراقب االمتثال المصرفي  صبحتأ -1

خذت بالتوسع أاألموال التي المصرف من تعرضه للمخاطر والعقوبات وأهم هذه المخاطر هي عمليات غسل 

ً لتمرير آاتخذت من النظام المصرفي مالذاً و ،واالنتشار في بلدان العالم غير المشروعة من قبل غاسلي  األموالمنا

جار تممارسات غير المشروعة كجريمة اإللمتحصلة من الموالهم اأاألموال إلضفاء الصفة المشروعة على 

 ية.اإلرهابالمتحصلة من العمليات  أوبالمخدرات 

ن لمراقب االمتثال دور في تحديد المخاطر وتقييمها ووضع وتنفيذ التدابير الالزمة لتخفيف وتقليل المخاطر إ -2

 العليا في المصرف. دارةاإل إلىالتقارير الخاصة بمخاطر عدم االمتثال وتقديمها  عدادإو ،ومتابعتها

ا المصرف بشأن استخدام استمارة التي يقوم به اإلجراءاتاالهتمام الكبير لمراقب االمتثال في التحقق من صحة  -3

صرف والعمالء مما همية كبيرة في بداية التعامل بين المأ( لما لها من Know Your Customerرف زبونك )إع

 في المصارف. األمواليسهم في الحد من عمليات غسل 

لذلك فأن استقاللية مراقب االمتثال  ،مباشرة وفق الهيكل التنظيمي للمصرف دارةيرتبط مراقب االمتثال بمجلس اإل -4

 دارةمجلس اإل أوالبنك المركزي  إلىن تكون التقارير الصادرة أتأثير على سياقات عمله بحيث يجب تقتضي عدم ال

 غير متأثرة بالضغوط والتدخالت.

مكافحة  أوتحمي النشاط المصرفي من المساءلة القانونية من قبل البنك المركزي  األموالمكافحة غسل  إجراءاتن إ -5

 ،وتطبيق القوانين يحمي المصارف من مقاطعة البنك المركزي العراقي األنظمةفااللتزام بالتعليمات و األموال،غسل 

 .األموالموالها بذريعة مكافحة غسل أالي تحمي المصارف العاملة مصادر وبالت
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 ثانياً: الثوصيات

شراف على المصارف وذلك بنك المركزي العراقي للرقابة واإلعلى المصارف العراقية االلتزام بتعليمات وقوانين ال -1

 .األمواللقطاع المصرفي وخاصة مخاطر غسل لتوفير الحماية وتجنب المخالفات والمخاطر التي قد يتعرض لها ا

ى التزام المؤسسات ومراقبة مد األموالوااللتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل  اإلجراءاتتفعيل  -2

 رشادات والتعليمات التي تسهل تنفيذ القانون.صدار اإلإالمالية بها و

ن يكون موظفيها من ذوي الخبرة أتنظيمي للمصرف وي، ضمن الهيكل الاالمتثال المصرف إدارةتطوير وتنمية قسم  -3

طالع والتفهم المتكامل للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك ي جميع مجاالت العمل المصرفي واإلالكافية ف

 المركزي العراقي.

وقسم االمتثال المصرفي للتقصي عن  األموالعن غسل  اإلبالغومشتركة بين قسم  ،لية مناسبةآعلى المصرف وضع  -4

عطاء الصالحية لمراقب االمتثال لالشتراك مع بقية الجهات لوضع سياسات إ، والتي يشتبه بها األموالمصادر 

 .األموالوآليات في مجال مكافحة غسل 

وعية وظيفتهم بموضأهمية قيام الجهات ذات العالقة بتحديد االطار العام المنظم لعمل مراقبي االمتثال وتوصيف  -5

 ساسي لها للتأكد من امتثال المصارف طوعيا للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي. وشمولية الهدف األ
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 والمراجع قائمة المصادر

 .2114أدريبلة، حسن، مكافحة غسل األموال بين التشريع والتطبيق، دار االمان للطبع والنشر، المغرب، الرباط، [1] 

البرزنجي، احمد محمد مهدي، سوق المال مدخل مالي/مصرفي، دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية، الطبعة األولى، [2] 

 .2116العراق، بغداد، 

الخريشة، امجد سعود قطيفان، جريمة غسل األموال دراسة مقارنة، الطبعة األولى، الثقافة للنشر والتوزيع، االردن، [3] 

 .2116عمان، 

الخريشة، امجد سعود، جريمة غسيل األموال دراسة مقارنة، االردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، [4] 

2113. 

رمضان، محمد رمضان، نقل األموال وتأمين البنوك، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مصر، [5] 

 .2113القاهرة، 

 .2118، عبد الفتاح، مكافحة غسل األموال، الطبعة الثانية، مطبعة القدس للنشر والتوزيع، مصر، االسكندرية، سليمان[6] 

الشمري، صادق راشد، إدارة المصارف الواقع والتطبيقات العملية، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، االردن، [7] 

 .2113عمان، 

 .2116الصناعة المصرفية االسالمية الواقع والتطبيقات العملية، الشمري، صادق راشد، [8] 

عبد القادر، دانا حمه باقي، السرية المصرفية في اطار تشريعات غسيل األموال دراسة تحليلية مقارنة، دار شتات للنشر [9] 

 .2113االمارات، مصر، القاهرة، -والبرمجيات، مصر

 .2112صرفية، زمزم للطبع والنشر، الطبعة األولى، االردن، عمان، عبدالنبي، محمد احمد، الرقابة الم[10] 

االثار، الطبعة الثانية، دار للدكتور للنشر والتوزيع، العراق، بغداد، -عبود، سالم محمد، ظاهرة غسيل األموال المشكلة[11] 

2113. 

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،  القصير، يوسف عبدالله، مكافحة جريمة غسل األموال دراسة تحليلية مقارنة،[12] 

 .2111الطبعة األولى، االردن عمان، 

النيادي، حمد عبدالله علي مطر، ظاهرة غسيل األموال كنموذج للجرائم االقتصادية المستحدثة والسياسة الجنائية واالمنية [13] 

 .2111االمارات، دبي،  لمكافحتها في دولة االمارات العربية المتحدة، دار نشر اكاديمية شرطة،

اليأور، علي عصام محمد علي، دليل المصارف والمدققين في مكافحة ظاهرة غسل األموال، الطبعة األولى، دار الدكتور [14] 

 .2115للعلوم االدارية واالقتصادية، العراق، بغداد، 

 .2111العدد الحادي والعشرون، لسنة الركابي، سماح حسين علي، مراقبة االمتثال في المصارف، مجلة اهل البيت، [15] 

سلمان، بسام موسى، االمتثال في المصارف ودوره في حمايتها، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد الحادي [16] 

 .2113والعشرون، العدد الثالث، ايلول، 

تدقيق برنامج مكافحة عمليات غسل  العقدة، صالح خليل، الكخن، دالل خليل، مدى التزام مدقق الحسابات االردني في[17] 

 .2114، 111، العدد 31األموال، مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة 

البياتي، زينب يونس محمد، بناء استراتيجية مكافحة غسل األموال في شركات التأمين العراقية، مقدم للمعهد العالي [18] 

 .2111لماجستير، للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد، المعادل ل

الرحماوي، حوراء وليد جبار، دور التدقيق الداخلي في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، رسالة ماجستير مقدمة [19] 

 .2118إلى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد، العراق ، بغداد، 

موال وأثر االلتزام بها على فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين، الرفاتي، ايهاب حمد، عمليات مكافحة غسيل األ[20] 

 .2111رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، 

سلطان، عبير رحمن، دور مراقب االمتثال في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بحث تطبيقي في عينة من [21] 

 .2121ف العراقية، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، المصار

سلوم، اسيل غازي فيصل، المخاطر التي تواجه الرقابة المصرفية الخارجية في بيئة تكنولوجيا المعلومات، المعهد العالي [22] 

 .2112للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، 

عالوي، مهدي، وظيفة مراقب االمتثال تعريفها وأهميتها ومخاطر عدم االمتثال وأسبابه، مجلة دراسات مالية ومصرفية، [23] 

 .2113مجلد الثاني، العدد الثالث، 
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الفلسطينية العاجز، رنا فاروق، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال دراسة تطبيقية على المصارف [24] 

 .2118في قطاع غزة، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة االسالمية، غزة كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، 

العامري، حوراء احمد سلمان، دور التفتيش في تحقيق االمتثال المصرفي، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات [25] 

 .2114امعة بغداد، المحاسبية والمالية، ج

العتبي، سعود ذياب، اثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل األموال، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية [26] 
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