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Abstract 
       Money laundering Crime is one of the Crimes about which is the 
globe is Concerned recently. The is because it is an international Crime 
widely speed in the World of globalization. It is also Considered one of 
the most Serious Crimes threatening the global Security, especially, after 
the Increasing Interconnectedness and Correlation between the different 
aspects of political, economical and Social lives and Its Serious and 
dangerous Consequences of such aspects. 
        As for as Iraq money laundering Crime is a Neuilly emerged one, 
which has been Increasingly Committed after 2003. Occupation War on 
Iraq. It has Serious Impact on the Iraqi economy, due to enlist Iraq in the 
European List of the highly danger Country Concerning laundering 
Crime. Such Crime is described on an Organized. And Cross – border 
Crime which has negative Impacts on the economical development.       

  امللخص
تعد جرمية غسل األموال ضمن اجلرائم اليت أقلقت العامل يف اآلونة األخرية، لكوا جرمية        

دولية تفشت يف عصر العوملة، وهي من أخطر اجلرائم اليت دد األمن العاملي خاصة بعد التالزم 
اساا اخلطرية والترابط بني خمتلف نواحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وانعك

واملدمرة على هذه النواحي. وفيما خيص العراق فأن جرمية غسل األموال تعد من اجلرائم 
،  وهلا تأثرياا اخلطرية على االقتصاد ٢٠٠٣املستحدثة، اليت أزداد ارتكاا بعد االحتالل عام 

خاطر يف جرائم العراقي، خاصة وأن العراق قد أدرج ضمن الالئحة األوربية للدول عالية امل
غسل األموال. كما أن اجلرمية توصف بأا جرمية منظمة وعابرة للحدود الوطنية، وجرمية هلا 

  تأثريات سلبية على التنمية االقتصادية.
  مقدمة
تعد جرمية غسل األموال ضمن اجلرائم اليت أقلقت العامل يف اآلونة األخرية، لكوا جرمية        

ملة، وهي من أخطر اجلرائم اليت دد األمن العاملي خاصة بعد التالزم دولية تفشت يف عصر العو
والترابط بني خمتلف نواحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وانعكاساا اخلطرية 
واملدمرة على هذه النواحي. وفيما خيص العراق فأن جرمية غسل األموال تعد من اجلرائم 

،  وهلا تأثرياا اخلطرية على االقتصاد ٢٠٠٣تكاا بعد االحتالل عام املستحدثة، اليت أزداد ار
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العراقي، خاصة وأن العراق قد أدرج ضمن الالئحة األوربية للدول عالية املخاطر يف جرائم 
غسل األموال. كما أن اجلرمية توصف بأا جرمية منظمة وعابرة للحدود الوطنية، وجرمية هلا 

  نمية االقتصادية.تأثريات سلبية على الت
إشكالية البحث: تكمن مشكلة البحث بأن جرمية غسل األموال باعتبارها جرمية اقتصادية،  

 تؤثر على القطاع املايل واملصريف، الذي بدوره يؤثر على التنمية االقتصادية يف العراق، أن هذه
ضعف  ، يف ظل بيئة سهلت لذلك وبنيت على٢٠٠٣بعد االحتالل  تاجلرمية قد ازداد

التشريعات فرضية البحث: على اعتبار بأن جرمية غسل األموال ذات تأثريات مدمرة على 
االقتصاد العراقي، فأن فرضية البحث تفترض بوجوب بيان مفهوم هذه اجلرمية ومصادرها 
وتأثريات االقتصادية، ذلك لتفعيل ووضع االجراءات الكفيلة والالزمة ملكافحتها والقضاء 

  من أثارها االقتصادية.عليها واحلد 
منهجية البحث: لغرض الوصول إىل حل مشكلة البحث وحتليل جرمية غسل األموال، فأننا 
  سنعتمد على املنهج القانوين التحليلي، واملنهج الوصفي لبيان هذه اجلرمية وتأثرياا االقتصادية.

م الدراسة على النحو نظرا خلطورة وأمهية جرمية غسل األموال فسوف يتم تقسي خطة البحث:
  اآليت:

املبحث األول : وهو بعنوان ماهية جرمية غسل األموال، وقد قسم إىل مطلبني: املطلب  – ١
عائدات جرمية غسل األموال واملطلب الثاين: . رمية غسل األموالجل اإلطار املفاهيمياألول 

  وتنفيذها.
موال يف العراق واجراءات عن جرمية غسل األ ةاملبحث الثاين: األثار االقتصادي – ٢

مكافحتها، وسوف يقسم إىل مطلبني: األول: اسباب جرمية غسل األموال وتأثريها على 
االقتصاد يف العراق. واملطلب الثاين: اإلجراءات القانونية ملكافحة جرمية غسل األموال يف 

  العراق ومعوقاا. 
  يت توصلنا إليها يف البحث.اخلامتة: اليت سوف تتضمن أهم النتائج والتوصيات ال – ٣
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  ماهية جرمية غسل األموال: املبحث األول
من اجلرائم ذات األضرار (Money Laundering) تعد جرمية غسل األموال       

الكبرية واجلسيمة، سواء كانت على املستوى الدويل أو على املستوى الداخلي (الوطين)، 
ضرار سياسية اد منها ومكافحتها نتيجة ملا تسببه من لذلك مت جترميها دوليا وداخليا، لغرض احل

وألجل معرفة هذه اجلرمية سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول  واقتصادية واجتماعية.
 يف األول منه، مفهوم جرمية غسل األموال، و نتناول يف املطلب الثاين مصادر واساليب هذه

  اجلرمية، وعلى النحو اآليت :
  )١(رمية غسل األموالجل : اإلطار املفاهيميلاملطلب األو

وتأثريها على التنمية االقتصادية، فكان لزاما  ألجل معرفة مفهوم جرمية غسل األموال،        
والقانونية، ومن ثُم بيان تطورها  ةتعريف اجلرمية من الناحية الفقهيإىل  أولًا نتطرق أن علينا

  :التارخيي
إىل أن املقصود بغسل األموال  -بعض الفقهاء -يذهب  ال: تعريف جرمية غسل األمو – ١

بأا العمليات ذات الطبيعة االقتصادية اليت تتبع صفة أموال مت احلصول عليها بطريقة غري 
 -فريق أخر من الفقهاء -مشروعة، لتظهر كما لو كانت نشأت عن مصدر مشروع. وذهب

ا إخفاء املصدر غري املشروع الذي على أن جرمية غسل األموال هي ( كل عملية من شأ
   )٢(اكتسب منه األموال).

       األموال غري املشروعة بطريقة  لذا يتطلب من مرتكب جرمية غسل األموال، إدخال هذه
أو أخرى يف حركة التداول املشروع لرأس املال، وأتباع طرق فنية ومتويهية يصعب تتبعها، أو 

شروعية.  واهلدف األساس من عملية غسل األموال هو معرفة مصدرها بعد كسبها صفة امل
قطع أي ارتباط أو صلة بني األموال الناجتة عن أنشطة إجرامية وبني مصدرها غري املشروع، 
وجناح هذه العملية هو سهولة حتريك هذه األموال غري املشروعة حبرية تامة يف اقتصاد الدولة 

  )٣(دون تعرضها للعقاب.
 )٤(،٢٠٠٤) لسنة ٩٣انون مكافحة جرمية غسل األموال العراقي رقم (كما عرف ق       

ن يدير تعامل مايل يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط أو حياول أكل من يدير (هذه اجلرمية بأا 
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و كل من ينقل أن املال املستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غري قانوين أب عارفًاغري قانوين 
ن أا بو مبالغ متثل عائدات بطريقة ما لنشاط غري قانوين عارفًأة نقدية و حييل وسيلأو يرسل أ

و املال ميثل عائدات بطريقة ما لنشاط غري قانوين. مع نية املساعدة على أالوسيلة النقدية  هذه
و حلماية الذين يدرون النشاط الغري أو االستفادة من نشاط غري قانوين أتنفيذ نشاط غري قانوين 

  املالحقة القضائية.قانوين من 
و أو مصدر أو مكان أو اخفاء طبيعة أالتستر  ا لغرضو جزًءأ ان التعامل مفتعل كلًأالعلم ب
و لزوم اخبار أو لتفادي تعامل أو السيطرة على عائدات النشاط غري قانوين أملكية 

  )٥(......)اخر
) لسنة ٣٩اإلرهاب( وقد عرف القانون العراقي ملكافحة جرمية غسل األموال ومتويل       

حتويل : اأولً يعد مرتكب جلرمية غسل أموال كل من قام بأحد األفعال، اجلرمية بأا(٢٠١٥
ن يعلم أا متحصالت جرمية. أ و كان عليهأمن شخص يعلم  استبداهلااألموال، أو نقلها، أو 

مية االصلية أو و مرتكب اجلرأو مساعدة مرتكبها أو متويه مصدرها غري املشروع أ إخفاءلغرض 
 -اثاني. و ارتكاب اجلرمية األصلية على اإلفالت من املسؤولية عنهاأمن ساهم يف ارتكاا 

أو   أو مصدرها أو مكاا أو حالتها أو طريقة التصرف فيها  و متويه حقيقتهاأاألموال  إخفاء
ن يعلم أا متحصالت أ و كان عليهأانتقاهلا أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، من شخص يعلم 

ن أ و كان عليهأاكتساب األموال أو حيازا أو استخدامها، من شخص يعلم  -اثالثً. من جرمية
  )٦(.)يعلم وقت تلقيها أا متحصالت جرمية

حتويل ، اجلرمية بأا(٢٠٠٠وعرفت اتفاقية األمم املتحدة جلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام        
ها، مع العلم بأا عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع املمتلكات أو نقل

لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي الذي أتت منه على 
إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو  ، أواإلفالت من العواقب القانونية

صرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأا مكاا أو كيفية الت
   )٧().عائدات جرائم
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وهو  :هي الغاسلواستنادا إىل ما تقدم، يتضح أن اجلرمية تتألف من ثالثة عناصر رئيسية        
 وهو املؤسسة أو املصرف الذي يقوم باإلجراءات :والغسول .صاحب األموال غري املشروعة

وهو عبارة عن األموال أو  :واملغسول .فئات السماسرة والعمالء والوسطاءو املخالفة للقانون،
  )٨(.املتحصالت

وأخريا ميكن للباحث القول، لكي تقوم جرمية غسل األموال ومن ثُم تأثريها على التنمية        
املرتبط بالعالقة  االقتصادية، فأنه جيب أن يتحقق الفعل (اخلطأ) وهو النشاط غري املشروع

احملقق للنتيجة الضارة، بناًء على حتقق علم وإرادة مرتكيب هذه اجلرمية، مبوجب نص  ةالسببي
جترميي جيرم أفعال غسل األموال. فضلًا عن وجود الركن املفترض هو (املال غري املشروع). 

بأا متأتية من كما أن اجلرمية تعين إضفاء الشرعية على العائدات غري الشرعية لكي تظهر 
   مصادر مشروعة.

الفرق بني املفهوم االقتصادي جلرمية غسل األموال ومفهومها القانوين: اختلفت تشريعات  –٢
الدول يف تناول مفهوم غسل األموال، حيث هناك فرق بني املنظور القانوين واملنظور 

ي، الذي أخذ يف االعتبار االقتصادي. فيعترب البعض أن املنظور االقتصادي هو املفهوم  التقليد
النطاق الزمين لعملية غسل األموال. مبعىن أن املنظور االقتصادي، قد غلب عليه الطابع الفين 
لوسائل غسل األموال. إال أنه من الوجه العملية ليس بالضرورة أن تتم هذه العملية، بالترتيب 

فهوم مستمد من مفهوم غسل املرحلي املتمثل بعمليات التوظيف والتمويه والدمج. وهذا امل
، وهو ما ميكن أن يستخلص من FATF )األموال موعة العمل املايل الدويل ( فاتف

التشريعات اليت جرمت غسل األموال من أن املمارسات الغالبة ملرتكيب هذه اجلرائم كانت تتم 
  )٩(على النحو السابق يف ثالث مراحل.

ففيه اختالف، حيث تأخذ بعض الدول  -ملنظور القانوينا –أما مفهوم غسل األموال من        
وتقصر هذه العملية على حماولة إخفاء املتحصالت من  )١٠(لغسل األموال. - الضيق –باملفهوم 

 –اإلجتار غري املشروع يف املخدرات دون بقية اجلرائم. وتأخذ تشريعات دول أخرى باملفهوم 
  )١١(جرامية كافة.، حبيث تشمل متحصالت األعمال اإل-الواسع
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ظاهرة غسيل االموال ظاهرة اقتصادية  تعدالتطور التارخيي جلرمية غسل األموال:  –٣
أن تاريخ غسل األموال ليس حديثًا كما يراه ، حيث واجتماعية وقانونية تعود اىل قرون عدة

فقد كان  )١٢(غالبية الفقهاء ودارسي القانون اجلنائي، وإمنا يرجع تارخيه إىل قرون طويلة مضت.
–العرب اجلاهلية يقومون بعمليات اقتصادية، كعمليات البيع اليت ختفي يف باطنها ربا فاحش. 

عصابات اجلرمية املنظمة يف  ميكن إرجاع ظهور غسل األموال إىل ما كانت تقوم به -كما
عية الشر الواليات املتحدة األمريكية، من إخفاء األموال املتحصلة من أنشطة إجرامية، وإضفاء

  عليها بإعادة توظيفها يف أنشطة مشروعة.       
األموال إىل العمليات اليت قام ا رجال  غسليرجع  - رأي فقهي آخر -وهناك        

تستخدم كطريقة  ،األرباح الناجتة عنهاوحيث كانت التجارة  ،العصابات يف الصني القدمية
الشرطة عن حقيقة الثروات لدى بعض  إلخفاء أموال اجلرمية يف بالط احلكام، وإلبعاد أعني

جرائم  خاصة إلخفاء أموال اجلرمية االناجتة من العائدات اليت كانت تتخذ من التجارة ستار
  )١٣(السطو واالستيالء على أموال الفالحني.

ويشري الفقه إىل أن عملية غسل األموال باستخدام الطرق احلديثة، قد مت بشكل منظم        
) الذي ميثل حلقة وصل Mary Lanckة شخص يسمى (ماري النكي بواسط ١٩٣٢عام 

بني املافيا األمريكية واملافيا اإليطالية. إذ كان اهلدف من عملية غسل األموال دخول القوات 
البحرية للحلفاء إىل جزيرة صقلية، ومن أجل ذلك كان يتم االستعانة بالبنوك السويسرية من 

ويف  )١٤(داعها بنوك سويسرا يف شكل حسابات رقمية.أجل إخراج النقود من امريكا واي
)، Polar Capمثانينيات القرن العشرين ظهر جرمية غسل األموال يف قضية (بوالر كاب 

حيث استطاع جتار اوهرات بغسيل أمواهلم الناجتة عن جتارة املخدرات، عن طريق شراء 
صول على الوثائق لتربير إخراج كميات من الذهب ذه األموال من أمريكا الالتينية، للح
  )١٥(كميات كبرية من النقد، وهي عبارة عن عمليات ومهية فقط.

يف الصحف عند  ١٩٧٣ثُم استخدم مصطلح غسل األموال يف اللغة اإلنكليزية عام        
 -، لكن ظهوره ١٩٧٣) يف امريكا عام Watergateظهور فضيحة ( ووتركيت 
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، اليت انتهت مبصادرة ١٩٨٢ة أمام احملكمة األمريكية عام بدأ يف أول قضي -كمصطلح قانوين
حلماية  ( FARC )أموال مت غسلها من اإلجتار باملخدرات الكولومبية اليت قامت مجاعة 

مهريب املخدرات. ومن ذلك الوقت شاع مصطلح غسل األموال، للداللة على أنشطة إسباغ 
غري مشروعة، عن طريق إدخاهلا ضمن  املشروعية على األموال القذرة املتحصلة من مصادر

دائرة األموال املشروعة، يف عملية تتخذ مراحل متعددة وأشكال عديدة، تؤدي بالنتيجة إىل 
  )١٦(إظهار املال، وكأنه ناتج عن مصدر مشروع.

  املطلب الثاين: عائدات جرمية غسيل األموال ومراحل تنفيذها
ن هلا جمموعة من املصادر يتأتى منها املال غري لقيام جرمية غسل األموال البد أن يكو       

  املشروع، عالوة عن أن تنفيذ هذه اجلرمية مير مبراحل عديدة، لذلك سنتناوهلا على النحو اآليت: 
 )١٧(متحصالت (األموال غري املشروعة) جلرمية غسل األموال: هناك عدة متحصالت، – ١

موال كثرية ولكنها باحلقيقة هي أموال غري جلرمية غسل األموال، حيث تدر هذه املتحصالت أ
مشروعة، لذلك تعمل اجلرمية على نزع الصفة غري املشروعة منها لتظهر بأا أموال جاءت 

  بطريق مشروع : 
األموال املتحصلة من جرمييت الرشوة واالختالس، اليت يقوم ا املوظف العام أو املكلف  –أ 

يفة العامة، وجرائم اإلجتار بالبشر وباألسلحة واملخدرات خبدمة عامة، عن طريق املتاجرة بالوظ
، وما ينتج عن هذه اجلرائم من عوائد نقدية االختطافوباملؤثرات العقلية وباألعضاء البشرية، و

  )١٨(غري مشروعة.
  .عقود وصفقات األسلحة والسلع الرأمسالية واالستثماريةال غري القانونية عن عموالتال –ج 
احلواالت  الصكوك وتزوير وتزييف العملة م السرقة واالختالس واالحتيالجرائ أموال -د 

ألعادا اىل البلد عن طريق اجلهاز  األجنبية،وإيـداعها لدى املصارف  ،االعتمادات املستندية
  )١٩(.املصريف
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البورصات العاملية وسحب األوراق املالية عند  يف ،املضاربات املاليـة غري املشروعة أموال –ه 
لعودا اىل البلد عن طريق  امتهيد ية،ارجاخل لـدى املصارف األرباحوإيداع  ،لتداولا

   )٢٠(.املصارف
  .خارج الضوابط من قبل السيطرة النوعيةاليت هي  ،من الغش التجاري األموال املتحصلة –و 
والسلع عرب احلدود، دون دفع الضرائب اجلمركية املفروضة مبوجب  ريب النفط –ز 

  )٢١(ون.القان
ها أو و اخفاء مصدرأالتالعب باحلسابات ك ،التهرب الضرييبعملية  متحصالت –ح 

  )٢٢(ريبها.
مراحل تنفيذ جرمية غسل األموال: متر عملية غسل األموال بثالث مراحل رئيسة، تأخذ  –٢ 

 على عاتقها بتحويل أصل املال غري املشروع إىل مظهر يتسم مصدره بالطريق املشروع، وهذه
  ملراحل:ا

)، وتسمى أيضا دخال املال اىل الدورة االقتصاديا placement (التوظيف –أولًا 
النقود بالتخلص من  ،وهي العملية األوىل اليت يبدأ فيها غاسل األموالباإليداع، أو اإلحالل. 

حيث أن السيولة النقدية هـي أكثر وسائل التبادل  .مـن النشاط اإلجرامي الكثرية املتأتية
حيـث تنطوي  ،غسـلالاملرحلة من أخطر مراحل  هذه وتعد .يف عامل اإلجرام وقبولًا اوعشي

بأساليب  األموالتوظيف  عن طريق .لناشطني غري املشروعةأموال اعلى التعاون املباشر مع 
املزادات للقطع الفنية و )٢٣(.النقود البالستيكية، اإلنترنت املصريف، التحويل واإليداعك متنوعة

ودائع ك ،إدخال املال يف الدورة املاليةواهلدف من ذلك  .السـيارات القدميـة شراء أو
  )٢٤(.بـدء عملية التبييضهي العمليات  هذه وتعد ،مصرفية

أو التكديس أي  ) Empilage Layeringمرحلة التمويه (التعتيم والتغطية –ثانيا 
 على حسابام، عمليات املاليةجمموعة من ال مرحلة (إخفاء مصدر األموال). ويعين إنشاء

كشراء أسهم وسندات أو  .كشف عن املصدر احلقيقي لألموال حماولة أي بغرض تـضليل
التحويـل عبـر حتويلها من شركات ومهية إىل حقيقية، وتسجيلها حسب القانون. أو 
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راء أو ش )٢٥(.اآلثار احملاسبية وحتد من ،ميزة السـرعةمتنح  اليتالوسـائل االلكترونية، 
  )٢٦(، وغريها.و اغراض مثينةحصص من حمافظ االستثمار، أ

أو  )،دمج األموال املغسولة باألموال الشرعية( Integration االندماجمرحلة  –ثالثًا 
أي الدمج  )٢٧(.من خالل استثمار األموال املغسولة يف قطاعات االقتصاد الـشرعيةالتكامل، 

 إذ تظهر ة.املشروعية على األموال غري املشروع يوتضف )٢٨(.بني األموال املغسولة والشرعية
بلغت من األمان الستثمارها حبرية دون خشية املطاردة . ووقد اندجمت يف النظام املايل الشرعي

  )٢٩(.واحملاسبة واملصادرة
صور جرمية غسل األموال: إن العقل اإلجرامي دائم التفكري، فهو يطور أساليبه  – ٣

حصر صور عملية غسل األموال. ولكن ميكن إجياز بعضها لكثرة  نكاإلجرامية، ومن ثُم ال مي
  وقوعها:

العملية على سبيل املثال باستخدام  غسل األموال عن طريق النظام املصريف: تقوم –أولًا 
أو باستغالل اليد العاملة املهاجرة، حيث تقوم جتار باملخدرات  )٣٠(احلساب املزدوج املصريف.
صرفية هلؤالء العمال، بتنظيف أمواهلم القذرة. وكذلك عن طريق وعن طريق التحويالت امل
أو أن يقوم اجلاين بنقل عائداته اإلجرامية، خارج بالده عن طريق  شراء الشيكات السياحية.

إىل شركات أجنبية يف دول ال املصرف احمللي. مثل حتويل النقود إىل أوامر صرف بريدية، 
الا املالية. ثُم يستطيع اجلناة من سحب أمواهلم منها تستطيع احلكومة من االطالع على سج

  ) ٣١(من غري رقابة على هذه العملية.
: نتيجة لتشديد الرقابة على املؤسسات غسل األموال عن طريق النظام غري املصريف –ثانيا 

املصرفية، فقد حاول اجلناة إجياد طرق أخرى. مثاهلا الشركات االستثمارية والصرافة، أو 
ل املضاربة املالية وحتويلها إىل أسهم وسندات. وقد يلجأ اجلناة إىل القمار واليانصيب دخو

  )٣٢(وغريها.
كما أن مرتكيب هذه اجلرمية يعمدون إىل ريب األموال إىل اخلارج، وتعد هذه الطريقة        

شراء أكثر الطرق انتشاراً، حيث تتم بوضع األموال يف حقائب السفر ودمى األطفال، أو 
الشيكات السياحية، أو استخدام تذاكر الطريان املفتوحة وبيعها يف اخلارج إىل غري ذلك من 
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األساليب. أو ريب األموال عن طريق املسؤولني أو املتنفذين، أو عن طريق احلقائب 
  )٣٣( الدبلوماسية، أو الطائرات اخلاصة.

الطريقة تتم من خالل شراء األراضي  غسل األموال بطريق شراء األصول العينية: هذه –ثالثًا 
واملساكن، والنوادي وشركات اإلعالن، والفنادق ومعارض السيارات، وشركات السفر 

 ىوالسياحة، فضلًا عن شراء اآلثار واألحجار الثمينة واللوحات الفنية، أو إنشاء ما يسم
األموال بعيدا عن  وغريها من التصرفات. وهذه الطريقة يلجأ إليها غاسلو )٣٤( بشركة الدمى

الطرق املصرفية أو غري املصرفية. وحري باإلشارة إىل أن هذه الطريقة ال تتم إال يف نفس الدولة 
  اليت جاء منها املال غري املشروع.  

غسل األموال عن طريق اإلقراض بالفائدة: عند عجز املؤسسات املصرفية عن عملية  –رابعا
قد جلأ غاسلو األموال إىل صورة االقراض بفائدة، القرض تغطية تقدمي القروض بالفائدة، ف

حيث يعد أكثر فعالية يف تسريع عملية غسل   (The Loan Back Method)العائد
  )٣٥( األموال غري املشروعة.

غسل األموال عن طريق(اإلنترنيت): يستخدم اجلناة طريقة حديثة يف غسل األموال،  –خامسا
، أو باستخدام الكارت Electronic Moneyلكترونية باستخدام ما يسمى بالنقود اإل

، أو عن طريق Internet Bank، أو استخدام بنوك اإلنترنيت Smart Cartالذكي 
، أو عن طريق  Automated Teller Machineاستخدام أجهزة الصراف اآليل 

 . وتؤكد املالحظة أنElectronic Serves  Bankingاخلدمات املصرفية اإللكترونية 
غاسلو األموال بدأوا باستخدام هذه الطريقة احلديثة، كوا تتميز يف طبيعتها بصعوبة مالحقتها 
نظرا لسريتها، وسرعة حركتها وتغريها باملقارنة بالنقود الورقية العادية. عالوة عن أن النقود 

إىل ذلك فأن  اإللكترونية تسهل عملية حتويل األموال دون أية  قيود محاية أو وقاية. باإلضافة
  )٣٦(مراحل غسل األموال تصبح أسهل، باستخدام النقود اإللكترونية.

استنادا إىل ذلك يرى الباحث أن عملية غسل األموال، تتم بطرق وأساليب ال ميكن        
حصرها يف نطاق جامع ومانع، كون اجلناة يبتكرون طرق وأساليب متطورة تتالئم مع التطور 
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بكل دقة وتنظيم، على أن ال تكون  -غاسلو األموال –كافة. ويعملون احلاصل يف احلياتية 
عمليات غسل األموال مكشوفة، ومن ثُم تتسم بالسرية والتعقيد، لكي تكون مانع من وصول 

  السلطات إىل مصدر هذه األموال. 
عن جرمية غسل األموال يف العراق واجراءات  ةاملبحث الثاين: األثار االقتصادي

  مكافحتها
تعد جرمية غسل األموال من جرائم الضرر، اليت تنعكس أثارها على قطاعات اتمع       

تتمتع بعدة خواص باعتبارها جرمية اقتصادية، وجرمية منظمة وعابرة  -اجلرمية –كافة، كوا 
للحدود الوطنية. كذلك توصف بأا جرمية تابعة، كون هناك جرمية سبقتها نتجت عنها 

ملشروعة. لذلك فأن أثارها كثرية، ولكن الذي يهمنا، هو بيان أثارها االقتصادية، األموال غري ا
من خالل تأثريها على واقع التنمية االقتصادية يف العراق. ومن ثُم بيان مكافحة هذه اجلرمية 

  ومعوقاا يف مطلبني.
  املطلب األول: اسباب جرمية غسل األموال وتأثريها على االقتصاد يف العراق 

هناك جمموعة من األسباب تكمن وراء اقتراف اجلناة جلرمية غسل األموال يف العراق،        
شجعتهم على ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية. لذلك سنتناول هذا املطلب بالبحث على النحو 

  اآليت:
أسباب ارتكاب جرمية غسل األموال يف العراق: على الرغم من عدم وجود احصاءات  – ١

ومعروفة  مألوفةتكن  ظاهرة ملْالن أميكن القول عن حجم عمليات غسل األموال، لكنه رمسية 
 من القرن املاضي، ففي اية الثمانينيات قليلة جدا. ن وجدت فهي حاالتأو ،يف العراق

 وبسعر يفوق سعر السوق مبقدار ،مثالً ملدة معينة باآلجلبيع السيارات  تسمى ظهرت حالة
وكان  ،بيع السياراتل من البيوع قد أتبعته عدد من فروع واحملال األهليةالنوع  معني. وهذا

   .املئات من املواطنني ة هذا البيعضحي
امثال  ،فقد ظهرت العديد من الشركات االستثمارية الومهية ،التسعينيات بدايةما يف أ       

فائدة مرتفعة تصل  اروبأسع ،اليت كانت تستلم االيداعات املالية من االفراد ،شركة (سامكو)
على احلصار االقتصادي  بسبب ظروف ،ف املواطننيآالوقد ذهب ضحيتها  ا،% شهري٢٠اىل
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 ،الظاهرة ولو بشيء حمدود بدأ احلديث عن هذه ،نه يف اية التسعينياتأال إ )٣٧(.العراق
ما نشأ ما يسمى م ،بسبب ضعف قدرة القطاعات االنتاجية على توفري السلع واخلدمات

 تأثريات وانعكاسات بسبب ،من العراق سلعالوالبترول ومشتقاته وريب  ،بالسوق السوداء
  .الظامل على الدخول احلصار االقتصادي

 بكل مؤسسااللسلطة وما شهده العراق من غياب  ٢٠٠٣ما بعد االحتالل عام أ       
يكون العراق بيئة مالئمة ن أىل إدى أ ،السوق العراقية وعدم استقرار الدستورية والقانونية،

وسياسة االغراق والسوق السوداء  ،الرقابةولغياب القانون  )٣٨(الرتكاب جرمية غسل األموال.
 موالألسهولة تداول اساعد  مما ،دوفتح احلدود بدون قيو ،مام االسواق العامليةأ وانكشافها

  وحتويلها اىل اخلارج. القذرة
و أما بسبب التخريب أ ،د من االنشطة االقتصاديةالعدي وفضلًا عن ذلك مت توقف       

و بسبب عدم االستقرار السياسي أ ،التيار الكهربائي انقطاعو أو املواد االولية أالتدمري 
، ونشوء عصابات اجلرمية املنظمة، وعمليات متويل اإلرهاب اليت واالقتصادي واالنفالت االمين

م وجود سياسات اقتصادية مستقرة للعمل وعد )٣٩(.٢٠٠٣كثر وقوعها يف العراق بعد عام 
دارية يف إلوكذلك قلة القيود ا .والسلع غري اخلاضعة للرقابة وشيوع جتارة املمنوعات ،ا

وعدم وجود الشفافية ة. ضافة اىل حرية حتويل وصرف العملإ ،واملطارات واملوانئ اجلمارك
تزايد كما أن  )٤٠(الموال.من االغراءات اليت تغري عصابات غسيل ا تعد ، اليتاملصرفية

، كتهريب األثار واملصانع واملكائن، وكذلك سرقة البنوك اليت وقعت بعد معدالت اجلرمية
  موال يف العراق.ألنسبة عالية يف تكوين وعاء غسل ا مثلتاليت  االحتالل،

 شاريعامل كذلك وقوع عمليات الفساد املايل واإلداري يف العراق، وعلى رأسها أموال       
، أو إقامة مشاريع ذات تكلفة عالية ختتلف عن تكلفتها احلقيقية. وما رافق مهيةالودمات واخل

الفساد بعض االفعال اليت تستغل القانون غطاء هلا. كما هو متمثل بعملية مزاد العملة األجنبية 
يق من نافذة البنك املركزي العراقي، اليت تؤدي إىل ريب هذه العملة إىل اخلارج عن طر

  )٤١(استريادات ومهية.
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كما أن ازدياد الصراعات السياسية والعرقية والطائفية، وظهور اجلماعات املسلحة،        
األمر الذي يتطلب احلصول على أموال ضخمة غري مشروعة إلدامة الصراع من أجل البقاء يف 

  )٤٢(العراق.
ختلّف النظامني  ، هوالعراق أسباب ظاهرة غسل األموال يف أن من -أيضا –ويف عقدنا        

الضرييب واملصريف، وعدم وجود غطاء قانوين ملتابعة األشخاص الذين تظهر عليهم مظاهر ثراء 
وعدم وجود ضوابط للمصارف وحمالت  .ال تتناسب مع الوظائف واألعمال اليت يزاولوا

القضائية عن متابعة وتغاضي املؤسسات الرقابية و .يف مزاد العملة الصعبة تشاركالصرافة اليت 
بأم أخرجوا مليارات الدوالرات  ،األشخاص الذين تظهر بيانات البنك املركزي العراقي

  )٤٣(.بأذونات استرياد مزورة
 لظهورمالئمة  بيئة تخلق، خارجية إنكار بأن هناك أسباب نوعالوة عن ذلك ال ميك        

اح على االقتصاد العاملي بعد ن سياسات االنفتأحيث  .ظاهرة غسل االموال يف العراق
من صبح العراق املالذ اآلأف اجلرمية. كون األساس الذي تستند عليه العراقية، سوقالانكشاف 

اليت  ،نشئت يف العامل بظل العوملةأاالسواق اليت  كما أن .موال من قبل املافيا العامليةألغسل ال
 ،غري املشروعة األموالالدول قبوهلا  عالن بعضإو ه،ليس هلا موقع جغرايف ميكن السيطرة علي
ما ميكنها من احلصول على رحبية عالية دون رقابة م ،وتقدمي التسهيالت هلا مقابل فوائد عالية

  ومسألة قانونية.
وتطبيقًا إىل ذلك يرى الباحث أن جرمية غسل األموال يف العراق، ترجع إىل أسباب        

 -، قد مر بظروف٢٠٠٣خاصة وأن العراق بعد عام حصرها يف نطاق واحد،  نكثرية ال ميك
تشرين  ١٦يف  ١٥١١و ٢٠٠٣يف نيسان  ١٤٨٣حسب قراري األمم املتحدة  -دولة حمتلة

، وما نتج عنه، ايار املنظومة السياسية، وحتويل السلطة إىل احلاكم األمريكي ٢٠٠٣األول 
ه كان جيمع بني السلطتني املدين، الذي ساعد بدوره يف عمليات الفساد والسرقة. كون

التشريعية والتنفيذية، بإصدار(أوامر سلطة االئتالف املوقتة) اليت أدت إىل عدم استقرار 
  األوضاع، ومن ثُم وقوع جرائم غسل األموال. 
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: تعد جرمية غسل األموال من اجلرائم آثار جرمية غسل األموال على االقتصاد العراقي –٢
  تأثريها اجلسيم واخلطري على الناحية االقتصادية بالشكل اآليت :اليت يتضح  )٤٤( االقتصادية،

العراقي، من  اضعاف الدخل القومي يف جرمية غسل األموال تعد من اجلرائم املؤثرةن إ -١
  خالل:

اليت متت سرقتها من املصارف وحتويلها  ،موال(العمالت الصعبة)ألاسترتاف رؤوس ا -أولًا
أثر ذلك على تدهور قيمة العملة العراقية، وارتفاع معدالت حيث  .العراقلالستثمار خارج 

التضخم، لالرتباط الوثيق بني قيمة العملة وريب األموال، بسبب الطلب على العمالت 
  )٤٥(األجنبية وزيادة معروضها.

، منخفضة بأسعاروبيعها  ،ثار النامجة عن ريب املعدات واملصانع اىل خارج العراقألا -ثانيا
ما افقد البلد طاقته م ،املسامهة يف تعطيل املشاريعو .للعراق س مال ثابت ومهمأر عداليت ت

  )٤٦(االنتاجية.
، الناتج عن هروب رأس واالستثمار ضعف القطاعات االنتاجية بسبب ضعف االدخار -ثالثًا

املال إىل اخلارج، وعجز املدخرات الوطنية، عن الوفاء باحتياجات االستثمار، بسبب ايداع 
املدخرات يف البنوك اخلارجية. فيؤدي ذلك إىل زيادة البطالة ويقل االنفاق االستثماري على 
املشروعات لتشغيل األيدي العاملة، وضياع فرص العمل، وبذلك تكون هناك عالقة عكسية 

  )٤٧(بني االدخار واالستثمار.
 ،دخار واالستهالكادى اىل اختالل التوازن بني اال ،رؤوس االموال اىل اخلارج ريبن إ -٢

 مديونيةذلك من ميزان املدفوعات، و ما يزيدم ،وهذا سيجعل الدولة ملزمة بالتحويل اخلارجي
  )٤٨(.العراق

واخلوف من  ،عدم االستقرار النقدي(سعر الصرف)أثرت عمليات غسل األموال، على  -٣
و أوادخارها داخل  ،االفراد بشراء العمالت االجنبية األمر الذي دفع ،ستقبليةاملتقلبات ال

  خارج العراق.
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، الذي جيب أن يسود يف اتمع يف العدل االجتماعي ااثر سلب ،سوء توزيع الدخلإن  -٤
كما أن بروز املستثمرين لديهم قدرة على االدخار واالستثمار يف جماالت ذات  .العراقي

لى منو االقتصاد العراقي املخاطر العالية، الذي أنعكس سلبا على بقية املستثمرين من جهة، وع
  )٤٩(من جهة أخرى.

الصناعة  القضاء علىادى اىل  ،اىل العراق لغش الصناعي والتجاريةادخال سلع ا -٥
  )٥٠(الوطنية.

٦ –  دخول األموال غري املشروعة وتشغيلها يف اقتصاد العراق على خمتلف أنواعه، ونفوذ هذه
فسح اال لعصابات غسل األموال،  األموال إىل بعض القطاعات كالقطاع املصريف. قد

بتسخري هذا القطاع خلدمة اغراضها غري املشروعة، وتعبئة مدخالت األفراد وتشغيلها 
  )٥١(حلساا.

كثري من األموال غري املشروعة قد مت غسلها لتمويل اإلرهاب، مما أدى بذلك إىل  – ٧
شر على عملية التنمية انعكاسها على الوضع األمين، الذي بدوره سوف يؤثر بشكل مبا

  )٥٢(االقتصادية يف العراق.
إن جرمية غسل األموال، تؤدي إىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي، ومن ثُم إىل ضعف  –٨

مقدرة املقترضني احملليني ويساهم يف رفع خماطر االئتمان. وكذلك تدهور القطاعات اليت تتركز 
يؤدي إىل زعزعة وضع احملافظ املالية للمؤسسات  فيها القروض املالية واستثماراا، وبالتايل

  )٥٣(املالية.
املطلب الثاين: االجراءات القانونية ملكافحة جرمية غسل األموال يف العراق 

  ومعوقاا
ألجل معرفة اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العراقية ملكافحة جرمية غسل        

لتنمية االقتصادية، كان البد من معرفة أهم املعوقات األموال، ومن ثُم احلد من تأثرياا على ا
اليت تواجه عملية منع ارتكاب هذه العمليات غري القانونية يف العراق. لذلك سوف نتناول هذا 

  املطلب على النحو اآليت:



 
 

 

)٣١٠(  
 

معوقات مكافحة جرمية غسل األموال يف العراق: هناك عدة معوقات تواجه إجراءات  – ١
حيث ميكن إجياز بعض من هذه املعوقات على  )٥٤(ألموال يف العراق.مكافحة جرمية غسل ا

  النحو اآليت:
املعوقات املتعلقة بعدم كفاية قوانني مكافحة جرمية غسل األموال: تكمن هذه املعوقات  -أولًا

بعدم مواكبة التطور الذي يطرأ على اجلرمية. خاصة وأن غاسلو األموال بدأوا باستغالل وسائل 
ت اإللكترونية، يف إخفاء عمليام من رقابة السلطات. كما يعد النقص وعدم كفاية التحويال

القوانني، من املعوقات اليت تؤثر على عدم استيعاب كافة صور اجلرمية وحتديد وصفها اجلنائي 
واالقتصادي. فضلًا عن احلاجة املستمرة يف مراجعة القوانني، لتأكد من مالئمتها وكفايتها 

ا للجرمية.لتكون رادع  
معوقات اإلجراءات املصرفية: يعد قطاع املصارف هو النطاق املادي الرئيس إلجراء  –ثانيا

غسل األموال، ومن ثُم جيب أن تعمل هذه اجلهات سواء كانت حكومية أو أهلية على مراقبة 
كافة التحويالت املالية، وبالتايل متنع من عمليات غسل األموال، حيث تتلخص أهم هذه 

  املعوقات املصرفية باآليت:
السرية املصرفية، وهي عبارة عن التزام املصرف بعدم إفشاء األسرار اليت آلت إليه حبكم  –أ 

وظيفته، واملتعلقة بعمالء املصرف وذلك مبوجب نصوص قانونية صرحية تكتم وتعاقب على 
ال املصريف فحسب بل اإلفشاء. واجلدير بالذكر أن السرية املصرفية ملْ تعد قاصرة على ا

امتدت لتشمل عديد املراكز املالية، وأوجه املعامالت املالية اليت يباشرها األشخاص الطبيعيون 
    )٥٥(واالعتباريون.

وهناك اختالف يف تشريعات الدول، حول األساس القانوين لاللتزام بالسرية املصرفية،        
ذي كان له انعكاساته يف اختالف القواعد فقد تكون سرية مطلقة أو سرية نسبية، األمر ال

املنظمة هلذه السرية. وبالتايل أثر بدوره على قطع الطريق على أي عملية للتتبع املال حمل جرمية 
غسل األموال خاصة إذا كانت السرية مطلقة. فهي حتاول دون عملية متابعة التحقيق يف جرائم 



  
  

 

)٣١١(  

ف بعمليات املراقبة املشددة لألموال اليت قد تودع غسل األموال، إضافة إىل عدم التزام املصار
.٥٦(فيه(  

ومن ثًم يرى الباحث بضرورة أن يكون هناك تنظيم قانوين حلماية هذه املصلحة، ويف       
نفس الوقت يعمل على التأكد من مشروعية املال املودع. وبالتايل تتحقق رغبة القانون يف محاية 

األموال بغري الطريق الشرعي، ومن ثُم عدم تأثريها على  سرية أموال املودع، وعدم نفاذ
  االقتصاد العراقي.

اختراق نظم حاسوب املصارف واملؤسسات املصرفية، حيث تزايد االهتمام باحلاسب  –ب 
-بغسل األموال إلكترونيا –اآليل واإلنترنيت، وظهرت التجارة اإللكترونية الدولية وما يسمى

ل عرب الشبكات اإللكترونية من خالل إجراء التحويالت النقدية . الذي يتم حتويل األموا
والبطاقات  -مكائن الصرف اآليل –املعقدة. فضلًا عن ظهور بطاقات الصرف اإللكترونية

االئتمانية ومسامهتها يف غسيل األموال لعدم وجود رقابة كافية، مما جيعل املبدأ يف التعامل 
يقه واألخذ به، يف التوصل حلقيقة التعامالت اليت البنكي( اعرف عميلك) مبدأ يعب تطب

  )٥٧(تستخدم يف بطاقات صرف النقود اإللكترونية.
لذلك فأن من شروط جناح جهود املكافحة يف العراق، تتطلب موقفًا حامسا من املصارف        

عاون العراقية، الذي يشكل خطوة احترازية وتعاونية مع السلطات املختصة. هذا إىل جانب الت
  العمليات املالية غري املشروعة. ةبني اجلهاز املايل والسلطة التشريعية وسلطة مراقبة ومكافح

عدم قيام الوحدات املتخصصة يف املصارف العراقية، بعملها على الوجه الصحيح حيث  –ج 
ينتاا الكثري من النقص والضعف يف مراقبة عمليات غسل األموال، والتبليغ عن العمليات 

فضلًا عن افتقار موظفي املصارف للدورات التخصصية بتلك العمليات. وبالتايل  )٥٨(شبوهة.امل
فأن انعدام اخلربة لدى هؤالء بطرق كشف عمليات غسل األموال، يشكل عقبة أمام جهود 

  مواجهة هذه العمليات.
قتصادي واملايل يف احلجم الكبري للحواالت النقدية اخلارجية، واالجتاه املتزايد حنو التحرر اال –د

العراق، من خالل جتارة اخلدمات املصرفية واملالية. مما يفسح اال جلذب االستثمارات 
األجنبية، بغض النظر عن مصدرها وخماطرها، من خالل إنشاء مناطق جتارة حرة وشركات 
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الداخلي  ومهية. كل ذلك يؤدي إىل عرقلة الرقابة واملتابعة، لوجود النقص والثغرات يف النظام
للمصرف، اليت تبني إجراءات مواجهة غسل األموال. وعدم وجود نظام معلومايت مركزي 
متطور يتيح االتصال بني املؤسسات املالية، للتزود باملعلومات عن كمية األموال ومصدرها 

  )٥٩(بواسطة التقارير اإللكترونية.
ل األموال، تعد جرمية غريبة آليات مكافحة جرمية غسل األموال يف العراق: أن جرمية غس –٢

عن القوانني العراقية باملعىن القانوين أو االقتصادي هلا، حيث ملْ تذكر القوانني العراقية أية إشارة 
صرحية هلذه اجلرمية. وإمنا كانت تعاجل على أساس ما يعرف باألموال غري املشروعة، استنادا 

ذي يعد أول قرار عراقي يعاجل هذه . ال١٩٩٧شباط/ فرباير  ١٧) الصادر يف ١٠للقرار(
  )٦٠(الظاهرة اإلجرامية.

، وما مر به العراق من ايار كامل للنواحي السياسية ٢٠٠٣نيسان/ أبريل  ٩أما بعد        
واألمنية واالقتصادية فضلًا عن نواحي االجتماعية، وتدمري البىن التحتية، األمر الذي ساعد 

إلرهاب ومرتع الرتكاب اجلرائم. بسبب غياب سلطة على أن يصبح العراق مالذ آمن ل
القانون، وما وفرته قوات االحتالل من ظروف ساعدت على نشر اجلرمية، حيث كانت جرمية 

  غسل األموال من بينها.
وعلى ضوء مما تقدم استطاع العراق، من مواجهة هذه اجلرمية، باختاذ جمموعة من        

ية ملكافحة عمليات غسل األموال سواء على املستوى الوطين االجراءات، تعد اخلطوات األول
إنكار اجلهود التشريعية والتنفيذية والقضائية، للتصدي هلذه  نأو الدويل. ومن ثُم ال ميك

الظاهرة. على الرغم من الثغرات والنقص الذي رافق هذه االجراءات، اليت سنتناوهلا على 
  النحو اآليت:

اجلرمية على املستوى الوطين (الداخلي): بعد ما آلت إليه األوضاع اجراءات مكافحة  -أولًا
بعد االحتالل، أدرك العراق مسؤوليته على ضرورة إعادة أعماره اليت أصاا التخريب 
والتدمري. فكان من بني هذه املسؤوليات هو ضرورة سن قوانني تتوىل مكافحة جرمية غسل 
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هذا النوع من اجلرائم يف العراق، ومكافحتها حلماية  األموال ومتويل اإلرهاب، بعد استفحال
  اقتصاده، فقد كان من بني هذه القوانني :

: صدر القانون ليكون إطارا قانونيا ٢٠٠٤) لسنة ٩٣قانون مكافحة غسل األموال رقم( -أ
لربنامج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وقد أعطى للبنك املركزي العراقي واجب 

) لتحكم ١املؤسسات املالية اللتزاماا القانونية ملكافحة هذه اجلرمية. حيث جاءت املادة( مراقبة
ب، وحثها على الرقابة فيما املؤسسات املالية العراقية فيما يتصل بغسل األموال، ومتويل اإلرها

يتعلق باملعامالت املالية. واملساعدة اإلدارية املتبادلة، ووضح التزامات املؤسسات املالية. من 
خالل إعطاء تعليمات إجرائية واسعة للمصارف، دف احلد من انتشار ظاهرة غسل األموال 

ر هذه األعمال غري يف العراق ومكافحتها، وعدم استغالل املؤسسات املصرفية يف حتري
املشروعة. حيث تتلخص هذه االلتزامات على سبيل املثال، التحقق من فتح حساب للعميل أو 
عند تأدية معاملة لصاحل شخص ال يوجد حساب بامسه، والعلم بأسباب املعاملة، ومضاهاة اسم 

سسات اليت جيب العميل مع القوائم اليت يصدرها البنك املركزي العراقي بأمساء األفراد واملؤ
   )٦١(عليهم ابالغ التقارير إىل احلكومة.

: يعد هذا ٢٠١٥) لسنة ٣٩قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب رقم( -ثانيا
. وقد ٢٠٠٤) لسنة ٩٣القانون معدل لقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم(

ووضع العقوبات )٦٣(اإلرهايب. واملنظمة اإلرهابية والعمل )٦٢(عرف جرمية غسل األموال،
  )٦٤(املقررة الرتكاب هذه اجلرائم.

جملس مكافحة غسل  -وجتدر املالحظة إىل أن من أهم ما جاء ذا القانون هو تأسيس       
) من املهام نصت ١٧يف البنك املركزي العراقي، الذي يقوم ب( -األموال ومتويل اإلرهاب

  منها على سبيل املثال:) من القانون، نذكر ٧عليها املادة (
 وتطويرها ومتابعة تنفيذها ،رهابإلومتويل ا ،رسم سياسات وبرامج مكافحة غسل األموال -أ
اقتراح مشروعات القوانني واألنظمة والتعليمات ذات العالقة مبكافحة غسل األموال  -ب.

 ومتويل ،تطوير وسائل ومعايري اكتشاف أساليب غسل االموال -ج .ومتويل االرهاب
لغرض  ،ضوابط تتضمن حدود املبالغ النقدية والصكوك القابلة للتداول إصدار -. داالرهاب
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 -ه ومتــــويل االرهاب وتنشر يف اجلريدة الرمسية ،مشوهلا مبراقبة عمليات غسل االموال
. رسم ووضع برامج تدريب مالئمة للموظفني املعنيني مبكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب

تقييم خماطر غسل األموال ومتويل االرهاب يف مجهورية العراق وحتديثها بشكل حتديد و -و
دراسة التقارير  -ح. تسهيل تبادل املعلومات والتنسيق بني اجلهات املختصة -. زمستمر

   )٦٥(.املقدمة من املكتب عن أنشطة مكافحة غسل األموال يف مجهورية العراق
مكتب مكافحة غسل  –/ أولًا) على تأسيس ٨ادة (وعالوة عن ذلك نص القانون يف امل       

مبستوى دائرة عامة ويتمتع بالشخصية املعنوية يف البنك املركزي  - األموال ومتويل اإلرهاب
) واجبات حددها القانون له، اليت تساهم يف احلد ومكافحة جرمية غسل ٩العراقي. يقوم ب(
   )٦٦(األموال يف العراق.

، خاصة االجراءات املصرفية من التحقق املؤسسات املالية إىل التزاماتكما أشار القانون        
ومصدر األموال، وخضوعها إىل الرقابة  تمن اهلوية والتحقق من الوثائق السجالت والبيانا

   )٦٧(وبني مهام اللجان الرقابية. ة.عمال واملهن غري املالية احملددألوا والتدقيق بصورة مستمرة.
رة أنه على الرغم من وجود النقص وبعض الثغرات التشريعية، خاصة فيما وحري باإلشا       

يتعلق مبواكبة اجلانب اإللكتروين، ملتابعة وكشف مصادر األموال بصورة دقيقة، إال أن  القانون 
يعد خطوة متقدمة يف مكافحة هذه اجلرمية، إذا أخذنا باحلسبان ظروف العراق خالل العقد 

  املاضي.
املعدل: يلعب البنك املركزي  ٢٠٠٤) لسنة ٥٦ون البنك املركزي العراقي رقم (قان –ثالثًا 

العراقي دورا مهما يف احلياة االقتصادية العراقية، وفيما خيص جرمية غسل األموال وتأثريها 
االقتصادي، فقد أنشئ البنك واستنادا لقانون مكافحة جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

 -AML/ CFTب مكافحة جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب،مكتب مسي مبكت
OFFICE  ضمن اهليكل التنظيمي للبنك املركزي. وهو مكتب لإلبالغ عن جرائم غسل

األموال، وإصدار التعليمات للمصارف والشركات التحويل املايل والصرافة، فيما خيص تطبيق 
  قانون مكافحة جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 



  
  

 

)٣١٥(  

كما الزم املصارف مبسك السجالت املصرفية لتسهيل عمل اجلهات الرقابية والتدقيقية        
علــى  )٤٢(أكــدت املــادة عالوة عن ذلك على املعامالت اليت يتم اجنازها.

سلطة دخول املكاتب  ،حــق البنــك املركزي بعد حصوله على أمر من اجلهات املختصة
ن اجلهـات لغـرض الرقابـة والبحث ع ،اصـة بـأي شـخصوفحص احلسابات والوثائق اخل

بالعمـل املـصريف اواألشخــاص غري املرخصني قانون.  
أن  وتؤكد املالحظة أنه عند حتليل نصوص قانون البنك املركزي العراقي، فأنه قد أجاز      

قد و )٦٨(.ام مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابللقي راءاتاإلج كافة -البنك– يتخــذ
منح البنك دون غريه، اختاذ االجراءات الالزمة لترخيص وتنظيم عمل املصارف واإلشراف 
عليها وعلى فروعها. من أجل امتثاهلا لضوابط قانون البنك املركزي وللقانون املصريف. كقانون 

. اليت ٢٠١٥) لسنة ٤٣، وقانون املصارف اإلسالمية رقم (٢٠٠٤) لسنة ٩٤املصارف رقم (
نصوصها القانونية حتت رقابة البنك املركزي، فيما يتعلق بإجراءات املعامالت املشكوك  تطبق

فيها. ومنها اجراءات مكافحة جرمية غسل األموال يف العراق. فضلًا عن أن القانون قد أعطى 
سلطة الرقابة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له، وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص، يف 

لهم بالطريقة والوقت اليت خيتارها البنك. ومراقبة حسابات الشركات وخاصة مواقع عم
كما يكون للبنك املركزي العراقي وحده،  )٦٩(احلسابات ذا املبالغ الكبرية والتحقق من اهلوية.

سلطة مطالبة املصارف والفروع التابعة هلا، بتقدمي كافة التقارير بشؤون البنك والفروع 
  )٧٠(عن ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي للمصارف، وفقًا للقانون. وعمالئه. وله عالوة

وختاما ميكن للباحث القول أن قانون البنك املركزي العراقي، وما أقامه من ورش نقاشية        
ومؤمترات، قد تناول بالتنظيم اجراءات مكافحة جرمية غسل األموال. ونشر الوعي خبطورة 

جلرائم املالية. اليت هلا أثار سلبية على واقع التنمية االقتصادية يف هذه اجلرمية، باعتبارها من ا
العراق. ولكن ال يزال هذا القانون، ملْ يواكب تطور هذه اجلرمية، ذلك بسبب االنفتاح 

، وما رافقه من استخدام وسائل احلوكمة ٢٠٠٣االقتصادي الكبري والسريع بعد عام 
وا خطواته األوىل فيها. ناهيك عن عمليات الفساد املايل اإللكترونية اليت ال زال العراق خيط

  واإلداري اليت تؤسس جلرمية غسل األموال. 



 
 

 

)٣١٦(  
 

نتيجة لتوصيات املعايري الدولية اليت أتبعها العراق يف مكافحة جرمية غسل األموال:  -ثانيا
جملس ء ، واملؤسسات املالية العاملية، فقد مت إنشا٢٠١٢البنك الدويل ومؤشر (بازل) لعام 

. الذي أصبح اجلهة اليت متثل العراق يف املنظمات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب
وبالتنسيق مع البنك ويويل الس  )٧١(واملؤمترات ذات الصلة مبكافحة هذه اجلرمية دوليا.

 .الدوليةمع ما توليه البنوك والسلطات الرقابية  كبريا ااهتمام، هلذه اجلرمية املركزي العراقي
 جمموعة العمل املايل الدوليةونتربول إلاواملتحدة وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل  كاألمم

(FATF)) أو فريق العمل املايل الدويل ،GAFIىل الدول الصناعية الكربىإضافة ) إ. 
  )٧٢(.غسيل االموال ملكافحةلتطبيق القرارات الدولية 

 .االموال عن املصارف احمللية لفاعلية تدابري املكافحة وابعاد خطر هذه اضمانوتعد هذه املعايري         
الظاهرة من خالل تقييد سلطتها  يف مكافحة هذه ،ولتجنب العقوبات الدولية حبق الدول غري املتعاونة

    )٧٣(.هذا اهلدف حتققمصرفية ورقابية  تواعتماد سياسا، الرقابية بكل القرارات الدولية
  اخلامتة

  :كان أمههااية حبثنا فقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج بعد 
تعد جرمية غسل األموال جرمية تأخذ بعدا عامليا، خاصة بعد التقدم العلمي التكنولوجي،  – ١

وما تقدمه هذه التكنولوجيا من سرعة يف التحويالت املالية، حيث استغل اجلناة هذه اخلدمة يف 
ة. كما أن هذه الظاهرة زادت يف ظل عوملة االقتصاد وانفتاح ارتكاب غسل األموال القذر

اسواق املال العاملية، وحرية حركة األموال عرب الدول. عالوة عن انكشاف السوق العراقية 
  أمام االسواق الدولية األخرى.

 مستغلنيإن املصارف تعد الوسيلة األوىل بغسل األموال، حيث يلجأ إليها غاسلو األموال  – ٢
واألصول العينية.  واألثارليمات السرية املصرفية. وكذلك عمليات التهريب وشراء السلع تع

   .عرفة األموال اليت ارتكبت بشأا عمليات الغسيلملال توجد احصائيات رمسية  ومن ثُم
 –رمية، كونه هذه اجليعد الفساد اآلفة الكربى يف العراق، وهو املمول الرئيسي لعمليات  – ٣

املشاريع ويفسح اال إىل احلصول على األموال غري املشروعة، نتيجة املقاوالت  -الفساد



  
  

 

)٣١٧(  

التجاري اليت دخلت األسواق العراقية، دون رقابية والومهية. وكذلك عمليات الغش الصناعي 
  قانونية مشددة. 

ما أدى رمية، أا تؤدي إىل عدم استقرار صرف العملة العراقية، مهذه اجلإن من تأثريات  – ٤
ذلك إىل شراء عمالت أجنبية، أو ادخارها يف بنوك خارج العراق. فضلًا عن أثارها األخرى 
ويف مقدمتها اضعاف الدخل القومي، وضعف القطاعات االنتاجية، وزيادة معدالت التضخم 

  وارتفاع األسعار. 
ل، حسب جاء العراق باملراتب األوىل يف اجراءات ضعف مكافحة عمليات غسيل األموا - ٥

  مؤشر بازل العاملي املعين بقياس االجراءات املتبعة من قبل الدول مبكافحة غسيل األموال.
   :التوصيات

، يف العراق تفعيل التشريعات والقوانني املعنية بعمليات التحويل املايل وطرق جين تلك األموال - ١
  ألموال ومتويل اإلرهاب.ين لك هذا)، وقانون مكافحة جرمية غسل اأمن خالل تبين قانون (من 

العمل على وضع آلية رقابية فاعلة وحازمة، تتوىل مراقبة شركات الصريفة املنتشرة يف العراق،  – ٢
  لغرض تنظيم عملها وإبعادها عن عمليات غسل األموال. ومراقبة حركة السيولة فيها.

فرق متخصصة ملكافحة غسيل بإنشاء  ،السعي إلجياد آلية تلزم املصارف كافة واملؤسسات املالية – ٣
   .األموال، ومتابعة عمليات بيع وشراء األوراق املالية

إدخال العاملني يف املؤسسات املصرفية، بدورات دولية للتعرف على األساليب احلديثة املتبعة من  – ٤
  فضلًا عن تطوير قوانني السرية املصرفية.  قبل اجلناة عند ارتكام لعمليات غسل األموال.

  وامش:اهل
اختلفت تشريعات الدول باستخدام مصطلح غسل األموال فهناك من استخدمت مصطلح تبيض األموال أو تطهري أو استخدمت  )١(

. وجتدر اإلشارة إىل أن القوانني العراقية قد لمصطلح تنظيف، ومن ثُم فأن مجيع املصطلحات هي مرادفة ملصطلح غسل األموا
دلًا من مصطلح (غسيل األموال). أنظر يف ذلك قانون مكافحة جرمية غسل األموال العراقي استخدمت مصطلح (غسل األموال) ب

  .٢٠١٥) لسنة ٣٩جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم ( املعدل مبوجب القانون ٢٠٠٤) لسنة ٩٣رقم (
)٢(  Sue titus Reids: Crame and criminology, seventh, edition harceeur, brace florida U.S.A, 

1994. P. 426.    وأنظر كذلك د. حممد فتحي عيد، اإلجرام املعاصر، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية
.٢٨٠، ص ١٩٩٩السعودية،  

 . ٧سنة طبع، صد. متيم طاهر أمحد، املسؤولية اجلنائية عن جرائم غسيل األموال، كلية القانون، جامعة املستنصرية، دون  )٣(



 
 

 

)٣١٨(  
 

هو أول قرار عراقي صدر ملكافحة جرمية غسل األموال، على الرغم عدم إشارته هلذه اجلرمية  ١٩٩٧) لسنة ١٠يعد القرار رقم ( )٤(
بشكل صريح، كوا أدرجت حتت مفهوم األموال غري املشروعة، إذ نص على مصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة اليت آلت 

شخص بصورة غري مشروعة وقام بنقل هذه امللكية إىل الغري بقصد التهرب من حكم القانون. كذلك نص القرار على ملكيتها إىل 
عقوبات وغرامات يف حاالت عدم اإلخبار عن هذه األموال غري املشروعة. أنظر ذلك د. عباس نوار كحيط، دور اجلهاز املصريف 

 . ٣١، ص ٢٠٠٩)، ٧٤اإلدارة واالقتصاد، العدد (العراقي يف مكافحة ظاهرة غسل األموال، جملة 
. الذي ألغي مبوجب  ٢٠٠٤كانون الثاين/ يناير  ٦يف  )٣٩٨٤(لوقائع العراقية العدد ) من القانون الذي نشر جبريدة ا٣املادة ( )٥(

 .٢٠١٥) لسنة ٣٩) من قانون مكافحة جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم (٥٥املادة(
غسل األموال (  ٢٠٠٢لسنة  )٨٠املصري ملكافحة جرمية غسيل األموال(القانون وأنظر كذلك تعريف  ) من القانون.٢املادة( )٦(

كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازا او التصرف فيها أو إدارا او حفظها او استبداهلا او إيداعها او ضماا او 
من هذا ) ٢(املادة  يفقيمتها إذا كانت متحصل من جرمية من اجلرائم املنصوص عليها  يفاستثمارها او نقلها او حتويلها او التالعب 

القانون مع العلم بذلك مىت كان القصد من هذا السلوك إخفاء املال او متويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحب احلق فيه او تغري 
 خص من ارتكب اجلرمية املتحصل منها املال) .حقيقته او احليلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل اىل ش

االمم املتحدة  من املسائل املهمة اليت اهتمت ا اتفاقية  تعد جرمية غسل االموال كون ) من االتفاقية. وأنظر كذلك٦املادة ( )٧(
نقلها مع العلم  ويل األموال أو جيب على الدول املوقعة على االتفاقية جترمي حت( )٣(نصت املادة   حيث ١٩٨٨ لعام ملكافحة املخدرات

األموال أو مصدرها أو مكاا أو طريقة التصرف ا أو  بأا مستمدة من أي جرمية من جرائم املخدرات وإخفاء أو متويه حقيقة 
 ولية تعرف هذه. وعليه فأن معظم الدول واملنظمات الد)بأا مستمدة من جرائم املخدرات حركتها أو احلقوق املتعلقة ا مع العلم 

اجلرمية  بأا (عملية يلجأ إليها العاملون يف جتارة املخدرات واجلرمية املنظمة أو غري املنظمة إلخفاء  املصدر احلقيقي للدخل غري 
نشطة املشروع الناتج من األنشطة املذكورة للتمويه وحماولة  إضفاء الشرعية على الدخل الذي حتقق وإظهاره كما لو كان ناجتًا من أ

مشروعة). أنظر ذلك شاهر إمساعيل، غسيل األموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية، جملة الرافدين، جامعة املوصل، 
هدى حامد قشقوش، اجلرمية املنظمة القواعد املوضوعية واإلجرائية والتعاون .وأنظر د. ٩٥، ص ٢٠٠٩)، ٣١) جملد(٩٤العدد(

(مجيع العمليات املصرفية اليت يقوم ا للجرمية  ١٩٨٨إعالن بازل  وأنظر تعريف .١٨ص  ،٢٠٠٦اإلسكندرية،  ،الدويل، املعارف
 The barrel statement on prevention of. الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء املصدر اجلرمي لألموال وأصحابه)

criminal use of the Banking system for the purpose of the money , laundering Baset, 
Switzerland ,: www.imopin.org.                        

 http://ijtihadnet.net: غسيل األموال املشكلة، اآلثار، سبل املكافحة فقهاً وقانوناًد. حسن آقا نظري،  )٨(
 .۹مصدر سابق، ص  يل األموال،د. متيم طاهر أمحد، املسؤولية اجلنائية عن جرائم غس )٩(
، يف ١٩٨٨وقد أخذت كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لعام  )٠١(

 املشروع يف ) وتعد االتفاقية املصدر األول للتعريف القانوين جلرمية غسل األموال. واالتفاقية العربية ملكافحة اإلجتار غري٣- ١املواد(
 .)٥و٢و١يف املواد ( ١٩٩٤املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

  ، باملفهوم القانوين الواسع للجرمية.) من القانون العراقي ملكافحة جرمية غسل األموال النافذ۲وأخذت املادة( )١١(
)٢١(Jean Pradel, Les règles de fond sur la lute conte le crime organisé, P 01, www.ejcl.org. le 

02 decembre 2007.  ،وأنظر كذلك د. عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال يف قطر، دار الثقافة للطباعة والنشر .
 .١٥، ص ٢٠٠٤الدوحة ، قطر، 



  
  

 

)٣١٩(  

 .١ص  ٢٠٠١جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، دار النهضة العربية  ،أشرف توفيق مشس الديند.  )٣١(
 .١١، ص ٢٠٠٨- ٢٠٠٧دليلة مباركي، غسيل األموال، اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة احلاج خضر، اجلزائر،  )٤١(
 .٧، ص ٢٠٠٣د. عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال، دار عالء الدين، القاهرة،  )٥١(
صاحلة العمري، جرمية غسيل األموال، مصدر . وأنظر  ٧عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال، املصدر السابق، ص  د. )٦١(

. ١١، ص ٢٠١٢، املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )FATFجمموعة العمل املايل (. وأنظر ١٨٣سابق، ص 
 Arando raminez: european money laundering transactions in illicit drugs organizedوأنظر 

crime issues for a unified Europe. 1991,p.1                    
، تعريفًا ١٩٨٨/ع) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام ١جاء يف املادة ( )١٧(

 اب جرمية...).ملصطلح(املتحصالت) حيث هي(أية أموال مستمدة أو حصل عليها بطريق مباشر أو غري مباشر من ارتك
، دراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة للعراق، عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر ،زياد عبد الكرمي رشيد )١٨(

 . ٤، ص٢٠١٦بغداد،  ،قسم السياسات االقتصادية ، الدائرة االقتصاديةوزارة املالية، 
 .  ٥ومتويل اإلرهاب، مدير عام البنك املركزي العراقي فرع البصرة، ص زهري علي أكرب، مكافحة عمليات غسل األموال  )١٩(
 . ٦-  ٥زهري علي أكرب، مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املصدر السابق، ص  )٢٠(
 . ٤، مصدر سابق، صدراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة للعراقوأخر،  ،زياد عبد الكرمي رشيد )٢١(
 . ١٦، ص ٢٠٠٥د. مصطفى كامل، ظاهرة غسيل األموال وعالقتها باجلهاز املصريف واالجراءات الدولية ملكافحتها،،  )٢٢(
القاهرة،  ،موقف السياسة اجلنائية،  دار النهضة العربية ،عمر بن يونس، يوسف شاكري، غسل األموال عرب األنترنيت )٢٣(

 . ١٣٨ ص،٢٠٠٤
 . ٦حة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املصدر السابق، ص زهري علي أكرب، مكاف )٢٤(
ص .،٢٠٠٠، القاهرة ،حممد مصباح القاضي، ظاهرة غسيل األموال ودور القانون اجلنائي يف احلد منها، دار النهضة العربيةد.  )٢٥(

اسلو األموال غري املشروعة نذكر منها نظام . وجتدر املالحظة بأن هناك جمموعة من أنظمة التحويل اإللكترونية يلجأ إليها غ١٩-١٨
، وملعرفة املزيد عن هذه (Swif)  ، ونظام سويفتChips) (، ونظام شيبسFed) (، ونظام فيد(Fed Wire)الفيد واير

ي . وراجع كذلك عل٢٠، بغداد، ص ٢٠١٠األنظمة التحويلية لألموال أنظر يف ذلك التقرير السنوي للبنك املركزي العراقي لعام 
مؤيد سعيد، مديونية العراق يف ضوء قرارات جملس األمن ودور البنك املركزي العراقي يف إدارا، رسالة ماجستري غري منشورة، 

  .٩١، ص ٢٠١١كلية احلقوق، جامعة املوصل، 
 .۸، ص ۲۰۰۸، بغداد، غسيل االموال ظاهرة من مظاهر الفساد االداري ،طه حسنيد.  )٢٦(
مالمح التعاون القضائي اجلنائي فيما بني الدول واحملاكم اجلنائية الدولية، املعهد العريب للدراسات القضائية  د. اسكندر غطاس، )٢٧(

 . ٨٦والقانونية، الكويت، بدون سنة نشر، ص 
 . ٦زهري علي أكرب، مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مصدر سابق، ص )٢٨(
 . ١٣ص  القلم، الرباط،دار  )،١نائية يف مواجهة جرائم غسل األموال، الطبعة (د. عدنان العوين، السياسة اجل )٢٩(
يعين احلساب املزدوج املصريف، هو أن يودع  الشخص أموالًا  غري مشروعة يف البنك ثُم يقوم وحتت اسم ومهي  بإقراض مبلغ   )٣٠(

على مبلغ القرض بواسطة الفوائد املتحصلة حلساب املبلغ الذي يساوي نفس املبلغ املودع من البنك ذاته ثُم يقوم برد قيمة الفوائد 
 . ١٦سبق إيداعه. أنظر يف ذلك د. متيم طاهر أمحد، املسؤولية اجلنائية عن جرائم غسيل األموال، مصدر سابق، ص 

 . ١٦د. متيم طاهر أمحد، املسؤولية اجلنائية عن جرائم غسيل األموال، مصدر سابق، ص  )٣١(



 
 

 

)٣٢٠(  
 

)، جامعة حممد خيضر، اجلزائر، بدون ٥لعمري، جرمية غسيل األموال وطرق مكافحتها، جملة االجتهاد القضائي، العدد(صاحلة ا )٣٢(
  . ١٩١- ١٩٠سنة طبع، ص 

  .٩٧، ص ٢٠١٠د. بديعة لشهب، ظاهرة غسيل األموال واثارها على االقتصاد العاملي واالقتصادات العربية، الرباط،  )٣٣(
لديها قيد عند مسجل الشركات  دركة توجد فقط باالسم حيث تلجأ إىل اساليب ملتوية كون ال يوجشركة الدمى وهي ش )٣٤(

وليس لديها أية بيانات، وإمنا تظهر على اعتبار باا مرسل اليها املواد فهي تعمل على عدم كشف عملها وهو استالم األموال غري 
يت هلا كيان قانوين عند مسجل الشركات ولكن كل ذلك الستار القانوين املشروعة، وهي ذا الوصف ختتلف عن الشركة الواجهة ال

  .٢٨٦هو لتغطية عملها النهائي لغسل األموال. أنظر ذلك. د. حممد فتحي عيد، اإلجرام املعاصر، مصدر سابق، ص 
  .١٩١صاحلة العمري، جرمية غسيل األموال وطرق مكافحتها، مصدر سابق، ص )٣٥(
ريي، جرمية غسل األموال، دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق اجلهود الدولية صقر بن هالل املط )٣٦(

  .٤٩-٤٨، ص ٢٠٠٤ملواجهتها، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
ظاهـرة غسيل االمـوال وانعكاساا على االقتصاد  ،ىل)وقائع طاولة املدى املستديرة يف كردستان(االو د. بالسم مجيل خلف، )٣٧(

  AL-MADA Daily Newspaper ، احلدث االقتصادي، جريدة املدى اإللكترونية: البحث الثاين ،العراقي
سلمى غازي، أثار ظاهرة غسيل األموال على االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، دراسة تطبيقية، الة العراقية للعلوم  )٣٨(
  . ٧٢، ص ٢٠١٧)، السنة اخلامسة عشر، بغداد، ٥٥القتصادية، العدد(ا
. وأنظر كذلك وليد عيدي عبد ٥، ص ٢٠١٩التقرير السنوي الرابع ملكتب مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، لعام  )٣٩(

ي إلعادة تأهيلها وتأمني عودا إىل النيب، تقرير توثيقي عن فروع املصارف اليت سيطر عليها داعش وإجراءات البنك املركزي العراق
  .٦، ص ٢٠١٧العمل، البحوث والدراسات، البنك املركزي العراقي، بغداد ، 

 . ٣، مصدر سابق، صدراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة للعراقوأخر،  ،زياد عبد الكرمي رشيد )٤٠(
  . ٧٨صاد العراقي وسبل معاجلتها، مصدر سابق، ص سلمى غازي، أثار ظاهرة غسيل األموال على االقت )٤١(
د. فيصل غازي فيصل، وضاح عايد عبد، األثار االقتصادية جلرمية غسيل األموال يف االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، جملة  )٤٢(

االقتصاد اخلفي وإدارة األزمات، ) العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الرابع، ٢)، اجلزء (١٦تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، الد (
  . ٣٥٣، ص ٢٠٢٠كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، 

، مركز األسباب والتداعيات ،إدراج العراق يف الالئحة األوروبية للدول عالية املخاطر يف جرائم غَسل األموالأنظر ذلك  )٤٣(
  . https://epc.ae/ar/topic/iraqقع اإللكتروين: ،  حبث منشور املو٢٠٢٠أيلول/ سبتمرب  ٢٩اإلمارات للسياسات، 

)٤٤(  إن جرمية غسل األموال تعد من اجلرائم االقتصادية اليت تؤثر بالدرجة األوىل على الناحية االقتصادية للدولة، ولكن أن تأثري هذه
  الخالقية يف اتمع.اجلرمية ميتد أيضا ليشمل الناحية السياسية واألمنية واالجتماعية واملنظومة القيمية وا

  مصدر سابق. ،ظاهـرة غسيل االمـوال وانعكاساا على االقتصاد العراقي ،وقائع طاولة املدى د. بالسم مجيل خلف، )٤٥(
  . ٧٠سلمى غازي، أثار ظاهرة غسيل األموال على االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، مصدر سابق، ص  )٤٦(
 . ١٦، مصدر سابق، صدراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة للعراق وأخر، ،زياد عبد الكرمي رشيد )٤٧(
أمحد حسني اهلييت، ورفاه عدنان جنم، ظاهرة االقتصاد اخلفي وغسيل األموال، املصادر واألثار، دراسة موعة من البلدان  )٤٨(

 . ٨٩، ص ٢٠١٠ )، اجلامعة املستنصرية.٨١املختارة، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد(



  
  

 

)٣٢١(  

د. فيصل غازي فيصل، وضاح عايد عبد، األثار االقتصادية جلرمية غسيل األموال يف االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، مصدر  )٤٩(
  . ٣٥٤سابق، ص 

  مصدر سابق. ،ظاهـرة غسيل االمـوال وانعكاساا على االقتصاد العراقي ،وقائع طاولة املدى د. بالسم مجيل خلف، )٥٠(
 . ١٧، مصدر سابق، صدراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة للعراقوأخر،  ،زياد عبد الكرمي رشيد )٥١(
 .٢٠١٥) لسنة ٣٩أنظر يف ذلك األسباب املوجبة لصدور قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم (  )٥٢(
ة بعد جتارة املخدرات واألسلحة من حيث األرباح غري املشروعة. أنظر يف على اعتبار أن هذه اجلرمية أصبحت متثل ثالث جرمي  )٥٣(

     H.M Treasury Anti-Money Laundering Strategy, London ,Oct. 2004 .p.1 ذلك:
ديرية العامة امل، حالة العراق ،دراسة تطبيقية، مؤشرات احليطة الكلية وإمكانية التنبؤ املبكر باألزماتعلي عبد الرضا محود،   )٥٤(

 .١٠، ص العراقي املركزيالبنك ، البحوث والدراسات، لإلحصاء واألحباث
كانون  ٥، الس التنفيذي يستكمل املراجعة األوىل لتنفيذ اتفاق االستعداد االئتماين) العراق، ٥٤٠/١٦البيان الصحفي رقم (  )٥٥(

 .، املوقع اإللكتروين لصندوق النقد الدويل٢٠١٦األول/ ديسمرب 
)٥٦  ( USAID ,2004,Funded Economic Governance Project Monetary Policy &Central Bank, 

Iraq, United Nation, PP. 30 -35.                                             
)، اإلسكندرية، ١ملعارف، الطبعة(د. نبيه صاحل، جرمية غسل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم واملخاطر املترتبة عليها، منشأة ا  )٥٧(

. وأنظر كذلك د. رمزي جنيب القسوس، غسيل األموال، جرمية العصر، دراسة مقارنة، دار وائل، ٨٩- ٨٨، ص ٢٠٠٦
 .٨٥، ص ٢٠٠٢)، األردن، ١الطبعة(

 .٢٠٢، ص ٢٠١٣القاهرة،  د. فاطمة العطوي، اإلشكاليات اليت يثريها التعاون الدويل يف املواد اجلنائية، النهضة العربية،  )٥٨(
)، القاهرة، ١د. أشرف توفيق مشس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسيل األموال اجلديد، دار النهضة العربية، الطبعة(  )٥٩(

. وأنظر كذلك زياد عبد الكرمي رشيد، عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر، دراسة حتليلية لظاهرة غسيل ١٨- ١٧، ص ٢٠٠٣
 .١٣مع إشارة خاصة حلالة العراق، مصدر سابق، ص  األموال

أكد قانون السرية املصرفية األمريكي على أن املصارف والبنوك عليها إبالغ إدارة الضرائب عن كل عملية مصرفية نقدية تزيد   )٦٠(
مالية عليها. أنظر يف ذلك د.  قيمتها عن عشرة آالف دوالر، وهناك عدة بنوك ملْ تلتزم ذه التدابري مما أدى إىل فرض عقوبات

 .٢٠٦فاطمة حممد العطوي، اإلشكاليات اليت يثريها التعاون الدويل يف مواجهة املواد اجلنائية، مصدر سابق، ص 
 .٨٢سلمى غازي، أثار غسيل األموال على االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، مصدر سابق، ص   )٦١(
 .ىل اشخاص بصورة غري مشروعةإموال اليت آلت ملكيتها ألصادرة ا، م١٩٩٧) لسنة ١٠قرار جملس قيادة الثورة املنحل ( )٦٢(
) من القانون. وأنظر كذلك د. عباس نوار كحيط، دور اجلهاز املصريف ٢١- ١٥ملعرفة املزيد عن هذه االلتزامات ينظر املواد ( )٦٣(

 .٣٢العراقي يف مكافحة ظاهرة غسل األموال، مصدر سابق، ص 
 ) من القانون.٢املادة ( أنظر )٦٤(
 ) من القانون.١٣- ١٢-١١/فقرة ١أنظر املادة ( )٦٥(
) مخسة عشر سنة وبغرامة  ١٥يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد على ( ( )٣٦( أنظر العقوبات املتعلقة جبرمية غسل األموال يف املادة  )٦٦(

من القانون  )٣٧(املادة وأنظر   .)ارتكب جرمية غسل اموالال تقل عن قيمة املال حمل اجلرمية وال تزيد على مخسة اضعاف كل من 
 ).يعاقب بالسجن املؤبد كل من ارتكب جرمية متويل ارهاب( اليت تنص

 ) من القانون.٩جملس مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف البنك املركزي العراقي أنظر املادة ( ملعرفة املزيد عن مهام  )٦٧(
  ) من القانون. ١٢- ١٠ املادة (أنظر الواجبات يف )٦٨(



 
 

 

)٣٢٢(  
 

  ) من القانون.١١- ١٠أنظر الواجبات يف املادة ( )٦٩(
/أ) من قانون البنك املركزي العراقي. وجتدر اإلشارة إىل تنبه صندوق النقد الدويل باألثار السلبية عن جرمية ٢/ ف٤أنظر املادة ( )٧٠(

تشمل دعم  . فدعا احلكومة العراقية إىل أن تتخذ جمموعة من االجراءات،غسل األموال، وانعكاسها على عملية التنمية االقتصادية
 –تعزيز اإلطار القانوين للبنك املركزي العراقي، وإعادة هيكلة البنوك اململوكة للدولة، وإلغاء قيود الصرف. واستقرار القطاع املايل 

. راجع كافحة اإلرهاب، وتعزيز قانون مكافحة الفسادملنع غسل األموال، وم مشددة تطبيق إجراءات على احلكومة ينبغي -كذلك
 ٥، الس التنفيذي يستكمل املراجعة األوىل لتنفيذ اتفاق االستعداد االئتماين) العراق، ٥٤٠/١٦يف ذلك البيان الصحفي رقم (

 ، املوقع اإللكتروين لصندوق النقد الدويل.٢٠١٦كانون األول/ ديسمرب 
 .٨١األموال على االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، مصدر سابق، ص سلمى غازي، أثار غسيل  )٧١(
 .٣١د. عباس نوري كحيط، دور اجلهاز املصريف العراقي يف مكافحة ظاهرة غسل األموال، مصدر سابق، ص  )٧٢(
 .https://aml.iq مجهورية العراق، جملس مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املوقع اإللكتروين: )٧٣(
 يف مكافحة جرمية غسل األموال. حتدد الدول واملناطق املتعاونة وغري املتعاونة مبوجبها اليت) معيار دويل ٢٥هناك ( )٧٤(
 .١٩، مصدر سابق، ص دراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة للعراقزياد عبد الكرمي رشيد، وأخر،  )٧٥(

  املصادر
 املصادر العربية: - أولًا 
ندر غطاس، مالمح التعاون القضائي اجلنائي فيما بني الدول واحملاكم اجلنائية الدولية، املعهد العريب د. اسك .١

  للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، بدون سنة نشر. 
  .٢٠٠٣القاهرة،  د.أشرف توفيق مشس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسيل األموال اجلديد، النهضة العربية .٢
  .٢٠٠١ف توفيق مشس الدين، جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة، دار النهضة العربية د. أشر .٣
  .٢٠١٠د. بديعة لشهب، ظاهرة غسيل األموال واثارها على االقتصاد العاملي واالقتصادات العربية، الرباط،  .٤
 ون، جامعة املستنصرية.د. متيم طاهر أمحد، املسؤولية اجلنائية عن جرائم غسيل األموال، كلية القان  .٥
 .٢٠٠٢د. رمزي جنيب القسوس، غسيل األموال، جرمية العصر، دراسة مقارنة، دار وائل، األردن،  .٦
صقر بن هالل املطريي، جرمية غسل األموال، دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق  .٧

 .٢٠٠٤ألمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، اجلهود الدولية ملواجهتها، جامعة نايف العربية للعلوم ا
 .٢٠٠٨د. طه حسني، غسيل االموال ظاهرة من مظاهر الفساد االداري، بغداد،  .٨
د. عباس نوار كحيط، دور اجلهاز املصريف العراقي يف مكافحة ظاهرة غسل األموال، جملة اإلدارة واالقتصاد،  .٩

  .٢٠٠٩)، ٧٤العدد (
 .٢٠٠٤مكافحة غسل األموال يف قطر، دار الثقافة للطباعة والنشر، الدوحة ، قطر،  د. عبد الفتاح سليمان،  .١٠
  .٢٠٠٣د. عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل األموال، دار عالء الدين، القاهرة،  .١١
  د. عدنان العوين، السياسة اجلنائية يف مواجهة جرائم غسل األموال، ، دار القلم، الرباط.   .١٢
شاكري، غسل األموال عرب األنترنيت، موقف السياسة اجلنائية، دار النهضة العربية،  د. عمر بن يونس، يوسف  .١٣

 .٢٠٠٤القاهرة ، 



  
  

 

)٣٢٣(  

 .١٩٩٩د. حممد فتحي عيد، اإلجرام املعاصر، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، .١٤
 .٢٠٠٠ربية، القاهرة، د. حممد مصباح، ظاهرة غسيل األموال ودور القانون اجلنائي يف احلد منها، النهضة الع .١٥
 .٢٠٠٥وعالقتها باجلهاز املصريف واالجراءات الدولية ملكافحتها،  األموالد. مصطفى كامل، ظاهرة غسيل  .١٦
)، ١د. نبيه صاحل، جرمية غسل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم واملخاطر املترتبة عليها، منشأة املعارف، الطبعة ( .١٧

 . ٢٠٠٦اإلسكندرية، 
) ، منشأة ٢وش، اجلرمية املنظمة القواعد املوضوعية واإلجرائية والتعاون الدويل، الطبعة (د. هدى حامد قشق .١٨

 .٢٠٠٦املعارف، اإلسكندرية، 
 االت والدوريات والبحوث: -ثانيا  
أمحد حسني اهلييت، ورفاه عدنان جنم، ظاهرة االقتصاد اخلفي وغسيل األموال، املصادر واألثار، دراسة موعة من  .١

  .٢٠١٠)، اجلامعة املستنصرية. ٨١بلدان املختارة، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد(ال
بالسم مجيل خلف، وقائع طاولة املدى املستديرة يف كردستان(االوىل)، ظاهـرة غسيل االمـوال وانعكاساا على  .٢

 AL-MADA Daily Newspaperاالقتصاد العراقي، البحث الثاين، جريدة املدى اإللكترونية: 
 زهري علي أكرب، مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب، مدير عام البنك املركزي العراقي فرع البصرة. .٣
زياد عبد الكرمي رشيد، عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر، دراسة حتليلية لظاهرة غسيل االموال مع اشارة خاصة  .٤

 .٢٠١٦لسياسات االقتصادية، بغداد، للعراق، وزارة املالية، الدائرة االقتصادية،  قسم ا
سلمى غازي، أثار ظاهرة غسيل األموال على االقتصاد العراقي وسبل معاجلتها، دراسة تطبيقية، الة العراقية  .٥

 .٢٠١٧)، السنة اخلامسة عشر، بغداد، ٥٥للعلوم االقتصادية، العدد(
)، جامعة حممد خيضر، ٥اد القضائي، العدد(صاحلة العمري، جرمية غسيل األموال وطرق مكافحتها، جملة االجته .٦

 اجلزائر، بدون سنة طبع.
علي عبد الرضا محود، مؤشرات احليطة الكلية وإمكانية التنبؤ املبكر باألزمات، دراسة تطبيقية، حالة العراق،  .٧

 املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، البحوث والدراسات، البنك املركزي العراقي.
، وضاح عايد عبد، األثار االقتصادية جلرمية غسيل األموال يف االقتصاد العراقي وسبل فيصل غازي فيصلد.  .٨

) العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الرابع، ٢)، اجلزء (١٦معاجلتها، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، الد (
  .٢٠٢٠ االقتصاد اخلفي وإدارة األزمات، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت،

وليد عيدي عبد النيب، تقرير توثيقي عن فروع املصارف اليت سيطر عليها داعش وإجراءات البنك املركزي  .٩
 .٢٠١٧العراقي إلعادة تأهيلها وتأمني عودا إىل العمل، البحوث والدراسات، البنك املركزي العراقي، بغداد ، 

 الرسائل واالطاريح العلمية: - ثالثًا 
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧يل األموال، اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة احلاج خضر، اجلزائر، دليلة مباركي، غس -١
علي مؤيد سعيد، مديونية العراق يف ضوء قرارات جملس األمن ودور البنك املركزي العراقي يف إدارا، رسالة  -٢

 .٢٠١١ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة املوصل، 
  القوانني والقرارات: -رابعا



 
 

 

)٣٢٤(  
 

  .٢٠٠٤) لسنة ٥٦قانون البنك املركزي العراقي رقم ( .١
 . ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون املصارف رقم (و. ٢٠١٥) لسنة ٤٣قانون املصارف اإلسالمية رقم ( .٢
جرمية غسل  املعدل مبوجب قانون مكافحة ٢٠٠٤) لسنة ٩٣قانون مكافحة جرمية غسل األموال العراقي رقم ( .٣

 .٢٠١٥سنة ) ل٣٩األموال ومتويل اإلرهاب رقم (
 .٢٠٠٢) لسنة ٨٠قانون مكافحة جرمية غسل األموال املصري رقم ( .٤
 قرارات جملس مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابو.١٩٩٧) لسنة ١٠قرار جملس قيادة الثورة (املنحل) رقم ( .٥

 االتفاقيات واملنظمات الدولية:  -خامسا 
  .٢٠٠٠املنظمة عرب الوطنية لعام  اتفاقية منظمة األمم املتحدة اخلاصة مبكافحة اجلرمية .١
 .١٩٨٨اتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام  .٢
 .٢٠١٢) املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، FATFتوصيات جمموعة العمل املايل (  .٣

 ومات العاملية (اإلنترنت):شبكة املعل جمموعة من مواقع –سادسا 
  املصادر باللغة اإلنكليزية والفرنسية: - بعاسا    

1. Arando raminez: european money laundering transactions in illicit drugs organized 
crime issues for a unified Europe. 1991. 

2.  H.M Treasury Anti-Money Laundering Strategy, London ,Oct. 2004 . 
3.   Jean Pradel, Les règles de fond sur la lute conte le crime organisé, P 01, www.ejcl.org. 

le 02 decembre 2007. 
4. Sue titus Reids: Crime and criminology, seventh, edition harceeur, florida U.S.A, 1994. 
5. The barrel statement on prevention of criminal use of the Banking system for the 

purpose of the money , laundering c Baset, Switzerland, 1988 http: www.imopin.org.   
6.  USAID ,2004,Funded Economic Governance Project Monetary Policy &Central Bank, 

Iraq, United Nation.                                             
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