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 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

 (42قرار رقم )

( 61)مرا   ال( مر  الأوالبنر  ) ألحكرامعلى ما اقرر  مجلرا النرواب اب را  بناءا  
 ( م  ال ستور 73والبن  )ثالثا( م  الما   )

 ال انو  اآلتي : إص ار، 27/10/2015يا الجمهورية بتاريخ قرر رئ

 2015( لسنـة 39رقـم )

 
 لوالفصل األ

 التعاريف

لمعاني المبينرة اهذا ال انو   ألغراضي ص  بالمصالحات التالية   -1-  الما 
 ها:ؤإزا

 المركزي العراقي.البنك   البنك: -ال  أو

 محافظ البنك المركزي العراقي. المحافظ: -ثانيا  

 اإلرهاب . فحة غسل األموال وتمويلمجلس مكا المجلس: -ثالثا  

 االرهاب. مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل المكتب: -رابعا  

 1 قانو  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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عليهووا بووسي وسوويلة كانوو   األموووال : االلووول او الممتلكووا  التووي يووت  الحلووول -خامسررا  

حسوووابا  كالعملوووة الوةنيوووة والعملوووة االجنبيوووة واالورال الماليوووة والتجاريوووة والو ا ووو  وال

يوة لكترونالجارية واالستثمارا  المالية واللكوك والمحررا  ايا كان شوكلها بموا فيهوا اال

و عقوار ا او الرقمية والمعا ن النفيسة واالحجار الكرمية والسول  وكول  ي قيموة ماليوة مون

 واء كانو سوالمتعلقة بها , وما يتستى من تلك االموال من فوا   واربوا  , منقول والحقول 

 اخوول العوورال ا  خارجووي . واي نووو  اخوور موون االموووال يقررهووا المجلووس الغوورا  هوو ا 

 .القانون , ببيان ينشر في الجري ة الرسمية

يور غ أولـــوـورة  مباشورة بالمتحلولة  أواألموال الناتجة  متحلال  الجريمة : -سا سا  

 جز ياً ، من ارتكاب أح ى الجرا   االللية . أومباشرة  كلياً 

 .حالجن أومن جرا   الجنايا   كل جريمة  في القانون العراقي الجريمة األللية: -سابعا  

ثووور مووون أك أونشووواة   لاويوووزمعنووووي  أوالمؤسسوووة الماليوووة: أي شوووخ  ةبيعوووي  –ثامنررا 

 : نيابة عني أوالعمليا  التالية للالح اح  العمالء  

تلقي الو ا و  وغيرهوا مون األمووال القابلوة للو ف  مون الجمهوور كالخو ما  الملورفية   –أ 

 الخالة.

 االقرا . –ب 

 التسجير التمويلي. -جـ

 القيمة. وأخ ما  تحويل األموال   - 
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الكمبيووواال  إ ارة وسووا ل الوو ف  كبةاقوووا  الخلوو  وبةاقووا  اال تمووان، و أو إلوو ار -هووـ

 واللكوك السياحية  والشيكا  واألموال اإللكترونية وغيرها.

 والضمانا  المالية. االلتزاما  –و 

 االتجار في ما يستي: أو الت اول –ز 

 ( أ وا  السول النق ي كالشيكا  والكمبياال  وشها ا  اإلي ا .1)

 شتقا  المالية .( الم2)

 ( اللرف األجنبي .3)

 . ( أ وا  لرف العملة، وأسعار الفا  ة، والمؤشرا  المالية4)

 . للت اولرال المالية القابلة و( األ5)

 ( العقو  المستقبلية للسل  األساسية .6)

قووو ي  الخووو ما  الماليوووة المتعلقوووة بهووو   رال الماليوووة وتواأل إلووو ارالمشووواركة فوووي  –  
 .ا  ل اراإل

 الجماعية. أوية إ ارة المحافظ الفر  –ة 

 إ ارتها. أوسيل بالنيابة عن الغير رال المالية القابلة للتواأل أوحفظ النق   –ي 

 تشغيلها بالنيابة عن الغير. أو ارتها إ أوالنقو   أواستثمار األموال  –ك 

لة باالسووتثمار وثووا ا التووسمين علووى الحيوواة وغيرهووا موون أنوووا  التووسمين المتلوو إلوو ار –ل 
 وسية لعق  التسمين. أوبلفة مؤمن 

 العمال . أوتب يل النقو   –  

عمليوة أخوورى يلو ر بتح يوو ها قورار موون  مجلوس الوووزراء، بنواء علووى  أوأي نشواة  –ن 

 . اقترا  المجلس وينشر في الجري ة الرسمية
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 والمهن غير المالية المح  ة وتشمل ما يستي : األعمال – تاسعا  

كالهمووا  أوشووراء عقووارا   أواللووين العقووارا ، متووى باشووروا معووامال  تتعلووا ببيوو    -أ

 للالح العمالء.

األحجوار الكريموة، متوى شواركوا فوي معوامال   أوغة و تجار المعوا ن النفيسوة اللا –ب 

 نق ية تح   قيمتها ببيان يل ر  ر يس المجلس وينشر في الجري ة الرسمية.

كوانوا شوركاء  أوهنوته  بشوكل حور مالمحاسبون، سوواء كوانوا يمارسوون  أوالمحامون  -جـ

قيوووامه   أوتنفيووو ه   أومووون العووواملين فوووي شوووركا  متخللوووة، و لوووك عنووو  إعووو ا ه   أو

 عامال  للالح عمال ه  فيما يتعلا بسي من األنشةة التالية:بم

 بي  العقارا . أو( شراء 1)

 ألولي األخرى. أوراقي المالية أو أو( إ ارة أموال العميل 2)

 رال المالية.وحسابا  األ أوحسابا  التوفير  أو( إ ارة الحسابا  الملرفية 3)

 ارة الشركا  .إ  أوتشغيل  أو( تنظي  المساهما  في إنشاء 4)

 الترتيبا  القانونية . أوإ ارة األشخا  المعنوية  أوتشغيل  أو( إنشاء 5)

 شراء الشركا  . أو( بي  6)

 لووك عنوو  خوو ما  الشووركا  واللوونا يا اال تمانيووة والشووركا  األخوورى، و امقوو مو –  

  :قيامه  بمعامال  للالح العميل على أساس تجاري، وتشمل ه   الخ ما أوإع ا ه  

 ( العمل بلفة وكيل مؤسس لألشخا  المعنوية.1)

شووريك فووي شووركة  أوالترتيووب لشووخ  لخوور للعموول بلووفة موو ير مفووو   أو( العموول 2)

 في موق  مشابي في شخ  معنوي  . أوتضامن 
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عنوووان  أوعنوووان بريوو  ،  أوعنوووان مراسوولة  أومقوور عموول  أو( توووفير مكتووب مسووجل 3)

 . ترتيب قانوني أوألي شخ  معنوي  أوا اري إلح ى الشركا   

القيووا   أوالترتيووب لشووخ  اخوور ليتلوورف كولووي للوون ول ا تموواني  أو( التلوورف 4)

 بعمل مماثل للالح ترتيب قانوني .

 الترتيب لشخ  اخر ليتلرف كمساه  اسمي. أو( التلرف 5)

ى مهنة أخرى يلو ر بضضوافتها، قورار مون  مجلوس الووزراء، بنواء علو أو(  أي نشاة  6)

 اقترا  المجلس ، وينشر في الجري ة الرسمية.

 أوشورة كل فعل يرتكبي أي شوخ  يقوو  بسيوة وسويلة كانو ، مبا تمويل اإلرهاب: -عاشرا  

 موون ملوو ر ، الشوورو  فووي  لووك أوجمعهووا  أو، بتوووفير األموووال  ، بضرا تووي غيوور مباشوورة

ً  أوشرعي   أو غير شرعي، بقل  استخ امها، م  علمي بوسن تلوك األمووال ستسوتخ  ، كليوا

لجريموة منظموة إرهابيوة ، سوواء وقعو  ا أومن  إرهابي  أوجز ياً في تنفي  عمل إرهابي، 

بي اإلرهوا يتواجو  فيهوا أوأ  ل  تق   وبلرف النظر عن ال ولة التي يق  فيها ه ا الفعول ، 

 المنظمة اإلرهابية . أو

 العمل اإلرهابي ويشمل: - ي عشرحا

 كل فعل مجر  في ه ا الولف في القانون العراقي. –أ 

ً  -ب للتعوواريف المنلووو  عليهووا فووي اتفاقيووة منوو  االسووتيالء  كوول فعوول يشووكل جريمووة وفقووا

( واتفاقيوة قموو  جوورا   االعتو اء علووى سووالمة 1970غيور القووانوني علوى الةووا را  لسوونة )

( واتفاقيوة منوو  ومعاقبوة الجورا   المرتكبوة ضو  االشووخا  1971الةيوران المو ني لسونة )

    المرتكبوة ضو  األشوخا  ( .  ومعاقبة الجورا1973المشمولين بالحماية ال ولية لسنة )

(  واتفاقيووة قموو  جوورا   االعتوو اء علووى سووالمة 1974المشوومولين بالحمايووة ال وليووة لسوونة )
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( 1979(. واالتفاقية ال ولية لمناهضة اخ  الرهوا ن لسونة )1975الةيران الم ني لسنة  )

مو  أعموال المتعلوا بق ( والبروتوكوول1980) الما ية للموا  النووية لسونة واتفاقية الحماية

العنف غير المشروعة في المةارا  التي تخ   الةيران الم ني الو ولي، المكمول التفاقيوة 

( 1988غيوور المشووروعة الموجهووة ضوو  سووالمة الةيووران الموو ني لسووونة ) األعمووالقموو  

غيوور المشوووروعة الموجهوووة ضووو  سووالمة المالحوووة البحريوووة لسووونة  األعموووالواتفاقيووة قمووو  

المشووروعة الموجهووة ضوو  سووالمة غيوور  األعمووالبقموو   ( والبروتوكووول المتعلووا1988)

واالتفاقيووة ال وليووة لقموو   (.1988الموجووو ة علووى الجوورف القوواري لسوونة ) الثابتووة  سالمنشوو

بروتوكوول  ي لوولة  أوأي اتفاقيوة أخورى  أو( 1997الهجموا  االرهابيوة بالقنابول لسونة )

 فيها . ة العرال ةرفابتمويل االرهاب تكون جمهوري

بوسي شوخ  لخور لويس  أوالمسواس بسوالمة بو نه   أو  منوي قتول مو نيين كول فعول يورا -جـ

ن هو ا موالع ا ية في حواال  النوزا  المسول ح، متوى كوان الغور   األعمالةرفاً ناشةاً في 

عمول منظموة  وليوة علوى القيوا  ب أوإجبوار حكوموة  أوالفعل ، تخويف مجموعة من النواس 

 بي . االمتنا  عن القيا   أومعي ن 

 بيوووة ، بولووفي فووواعالكوووب أعمووال إرهااإلرهوووابي: كوول شوووخ  ةبيعووي ارت -ثرراني عشررر

ثور ، حر  على ارتكابها ولو ل  يترتب علوى التحوري  ا أواشترك فيها ،  أوللجريمة ، 

ل مباشور اتفا على ارتكابها ، بسي وسيلة كان  ، سواء بشوك أوتواةئ على ارتكابها ،  أو

 شر  فيها . أوغير مباشر.  أو
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ر علوى ارتكواب أعموال إرهابيوة اكث أوالمنظمة اإلرهابية: هو اتفال شخلين  -ثالث عشر

غيور  أومعينوة  األعموالغيور مباشور ، سوواء اكانو   أو، بسية وسيلة كان  ، بشكل مباشر 

 ولو فوي نظماالرتكابها متى كان االتفال م المسهلة  أوعلى األفعال المجهزة لها  أومعينة 

 اي أولووو  تقووو  .  أوولوووو لمووو ة قلووويرة . سوووواء وقعووو  الجريموووة  مبووو أ تكوينوووي ، مسوووتمرا

 مجموعة من اإلرهابيين تقو  بسي فعل من األفعال األتية :

ير غ أو، بشكل مباشر  سي وسيلةب، عم اً،  ارتكاب أفعال إرهابية لةاومح أوارتكاب  -أ

 مباشر.

 .ؤ في تنفي  أفعال إرهابيةالتواة -ب

 ارتكابها. إلىتوجيي اآلخرين  أو، تنظي  أفعال إرهابية –جـ 

، موو  مجموعووة موون األشووخا  تعموول لغوور   مسوواهمة فووي ارتكوواب أفعووال إرهابيووةال - 

نيوة بمو  العلو   أومشترك ، حين تكون المساهمة متعم ة، وبه ف تعزيوز الفعول اإلرهوابي 

 المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي.

يموارس سويةرة نها يوة  أومتلوك الشوخ  الةبيعوي الو ي ي الحقيقوي : المستفي  -رابع عشر

يابوة عنوي  الشخ  الةبيعي ال ي تت  المعاملوة  ن أوغير مباشرة على العميل .  أومباشرة  

 ترتيب قانوني . أوك لك الشخ  ال ي يمارس سيةرة فعلية نها ية على شخ  معنوي 

 أومتحلووال  الجريمووة  أوال األمووو : الحظوور المؤقوو  علووى نقوولالحجررز -خرراما عشررر

جهوة  أو قرار لا ر من محكمة مختلة إلىالتلرف فيها  استنا اً  أوتب يلها  أوتحويلها 

 مختلة ولم ة سريان القرار .
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 تحويلهوا أو أولوسا ة األخورى ا أوالمع ا   أوحظر نقل االموال  التجمي : -سا ا عشر

ن يتحكموو أوكيانوا  محو  ة  أو ألشوخا تحريكها عن ما تكون مملوكة  أوالتلرف فيها 

  لجنوة تجميو أومختلوة  أ اريويجهوة  أورار لا ر من محكموة مختلوة قبناءاً على  بها،

ن التواب  إجوراءا  يتخو ها مجلوس األمو إلوى اسوتنا ابيين بموجب الية التجمي  اموال االرها

 القرار.ةبقاً لقراراتي ولم ة سريان  أولألم  المتح ة 

إجووازة المؤسسووا  الماليووة  أوالجهووة المختلووة بتوورخي   الرقابيووة:الجهووا   -سررابع عشررر

 التزامهوووا والتسكووو  موووناإلشوووراف عليهوووا  أو المحووو  ة،والمهووون غيووور الماليوووة  األعموووالو

وتشووومل وزارة  اإلرهووواب،بالمتةلبوووا  التوووي تسوووتلزمها مكافحوووة غسووول االمووووال وتمويووول 

ان رال الماليوووة و يووووواأل وهي وووةالعراقوووي التجوووارة ووزارة اللوووناعة والبنوووك المركوووزي 

جهووة اخوورى يلوو ر قوورار باختلالووها كجهووة رقابيووة بقوورار موون مجلووس  التووسمين وايووة

 الرسمية.الوزراء بناء على اقترا  المجلس وينشر في الجري ة 

كليووواً امووووال  أوتضووومن جز يووواً أي عمليوووة يعتقووو  انهوووا ت العمليوووة المشوووبوهة: -ثرررام  عشرررر

 . متحللة من جريمة اللية

اكثور بموا  أوموجوب عقو  بوين ةورفين بالعالقة التي تنشوس  الترتيبا  القانونية: -تاسع عشر

ا  غيرهووا موون الترتيبوو أوال ينووتع عنووي نشوووء شخلووية اعتباريووة كاللوونا يا اال تمانيووة 

 .المشابهة لها

منةقوة  ون ان  أومورخ  فوي بلو   أوالملورف اللووري : ملورف مسوجل  -عشررو 

بووة مجموعووة ماليووة خاضووعة للتنظووي  والرقا إلووى، وال ينتسووب  يكووون لووي وجووو  مووا ي فيهووا

 الملرفية الفعالة .

 أوشوركا  تابعوي لهوا  أواي مجموعة تتسلف من شركة  مالية:مجموعة  -حا ي وعشرو 

 لي. التابعةأي شخ  معنوي يمارس السيةرة على فروعي والشركا  
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التاليوة مو  أحو ى  األعموالي مون يشور  بوس أوأي شوخ  يقوو   العميول: -ثراني وعشررو 

 والمهن غير المالية المح  ة : األعمال أوالمؤسسا  المالية 

 لي . حساب أوعالقة عمل  أوتنفي  معاملة  أوفتح  أوترتيب   -أ

 حساب . أوعالقة عمل  أولمشاركة في التوقي  علـــــى معاملة ا -ب

 معاملة ما . التزاما  بموجب أوحقول  أوتحويل حساب  أوتخلي    -جـ

 على حساب . أوالسيةرة على عالقة عمل  وأاال ن  بسجراء معاملة  - 

 تربةووي عالقووة عموول  يتوقوو  معهووا العميوول الوو ي ال العميوول العووار  : -ثالررث وعشرررو 

 االستمرار .

والمهون  الاألعمو أوالعالقة التي تنشس بين المؤسسوة الماليوة  عالقة عمل: -رابع وعشرو 

توى موا موالخو ما  التوي تقو مها لوي  باألنشوةةير المالية المحو  ة وعميلهوا والتوي تتلول غ

 الزمن.توقع  المؤسسة المعنية ان تمت  العالقة لفترة من 

اال وا  النق يوووة فوووي شوووكل وثيقوووة  :لللتووو اواال وا  الماليوووة القابلوووة  -خررراما وعشررررو 

لسوون ا  بمووا فووي  لووك الشوويكا  وا للتوو اوللحاملهووا كالشوويكا  السووياحية واال وا  القابلووة 

مسوتفي  لوا رة ل أوهورة لوي مون  ون قيوو  مظ أوامر ال ف  التي تكوون لحاملهوا أوو األ ينة

 .لحاملهافي اي شكل اخر ينتقل معي االنتفا   أولوري 
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 الفصل الثاني
 جريمة غسل األموال

 لجريمة غسل أموال كل من قا  بسح  األفعال اآلتية: تكبايع  مر – 2-الما   

ان عليوي ان يعلو  أنهوا كو أومون شوخ  يعلو   اسوتب الها أو نقلهوا، أو األمووال،تحويل  -ال  أو

مسواع ة مرتكبهوا  أوتمويي مل رها غير المشورو   أوخفاء إلغر   جريمة.متحلال  

ة علوى ارتكواب الجريموة األلولي أومن ساه  في ارتكابها  أومرتكب الجريمة االللية  أو

 عنها.اإلفال  من المسؤولية 

ةريقوووة  أوحالتهوووا  أوانهوووا مك أوملووو رها  حقيقتهوووا أوتمويوووي  أوخفووواء األمووووال إ -ثانيرررا  

كان عليوي  أومن شخ  يعل   بها،الحقول المتعلقة  أوملكيتها  أوانتقالها  فيها أوالتلرف 

 ان يعل  أنها متحلال  من جريمة.

 كوان عليوي ان يعلو  أوخ  يعلو  استخ امها ، من شو أوحيازتها  أوكتساب األموال ا -ثالثا  

 وق  تلقيها أنها متحلال  جريمة.

 تتوقووف إ انووة المووته  عوون جريمووة غسوول األموووال علووى لوو ور حكوو  عوون ال -3 –المررا   

 الجريمة األللية التي نتج  عنها ه   األموال .

ً عون أيوو  الحكو  علووى المووته  ال يمنوو – 4-المرا    ، مون الحكوو  عوون  مون الجوورا   األلوولية ا

را   جريمة غسل األموال ال اتي التي نتجو  عون تلوك الجريموة . وتةبوا أحكوا  تعو   الجو

 والعقاب المنلو  عليها في قانون العقوبا  .
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 الفصل الثالث
 مجلا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

سوول األموووال غمجلووس مكافحووة البنووك مجلووس يسوومى )يؤسووس فووي  -الً وأ  – 5 –المررا   

 وتمويل اإلرهاب( من :

ً  –أ   . المحافظ ر يسا

 . سللر ي ونا با   مكتب مكافحة غسل األموال عضوام ير عا -ب

 مثل عن الجها  التالية ال تقل وظيفتي عن  رجة م ير عا  أعضاءم -ج

 . ( وزارة ال اخلية1)

 . ( وزارة المالية2)

 . الع ل( وزارة 3)

 . ( وزارة التجارة4)

 . ( وزارة الخارجية5)

 . ( األمانة العامة لمجلس الوزراء6)

 . ( جهاز المخابرا  الوةني7)

 . ( جهاز االمن الوةن8)

 . رال الماليةو( هي ة األ9)

 ( جهاز مكافحة االرهاب .10)

 اضي اليقل لنفي عن اللنف الثالث يرشحي مجلس القضاء االعلى .ق –  

 يحل نا ب الر يس محل الر يس عن  غيابي -ثانيا  
رأيوي  ون ان يكوون لوي حوا لر يس المجلس استضافة من يرى ضرورة االسوتعانة ب -ثالثا  

 التلوي .



 

12  

 

اعيوو  جلسوا  المجلووس وجوو ول للمجلووس ، يتوولى تبليوو  مو يسوومي المحوافظ مقووررا  -رابعرا  

قووة ، الجهووا   ا  العال إلووى أعمالووي ، وتوو وين محاضوور  ، وتحريوور مخاةباتووي ، وتبليغهووا

 ومتابعة تنفي  قرارا  المجلس .

لووو ر ر ووويس المجلوووس نظامووواً  اخليووواً يحووو   فيوووي سوووير عمووول المجلوووس ي – 6 –المرررا   

 .ي واكتمال نلابي واية أمور أخرى واجتماعات

 –تولى المجلس المها  اآلتية: ي  – 7 –الما   
تمويوول انتشووار ووتمويوول االرهوواب رسوو   سياسووا  وبوورامع مكافحووة غسوول األموووال  -ال  أو

 أسلحة ال مار الشامل ، وتةويرها ومتابعة تنفي ها .
فحووة غسوول ا  العالقووة بمكا اقتوورا  مشووروعا  القوووانين  واألنظمووة والتعليمووا   -ثانيررا  

 .األموال وتمويل االرهاب 

هوا وتمويول االرهواب ومتابعت تةوير وسا ل ومعايير اكتشاف أساليب غسول االمووال -ثالثا  

 .وأعمامها 
لغوور   للتوو اولك القابلووة ضوووابة تتضوومن حوو و  المبووال  النق يووة واللووكو إلوو ار -رابعرا  

 .لرسميةرهاب وتنشر في الجري ة اشمولها بمراقبة عمليا  غسل االموال  وتمــــويل اال

فحوة غسول االمووال بمكا رسو  ووضو  بورامع تو ريب مال موة للمووظفين المعنيوين -خامسا  

 .وتمويل االرهاب 

فووي جمهوريووة العوورال  تح يوو  وتقيووي  مخوواةر غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب -سا سررا  

 وتح يثها بشكل مستمر .
 ختلة .تسهيل تبا ل المعلوما  والتنسيا بين الجها  الم -سابعا  
فوووي فحوووة غسووول األمووووال  راسوووة التقوووارير المق موووة مووون المكتوووب عووون أنشوووةة مكا -ثامنررا  

 جمهورية العرال .
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ألموووال وتمويوول االرهوواب امتابعووة المسووتج ا  العالميووة فووي مجووال مكافحووة غسوول  -تاسررعا  

 واقترا  اإلجراءا  الالزمة في شسنها .

ن غسول األمووال وتمويوـل شوسالحكوموة فوي  إلوىرف  تقوارير وتقو ي  االستشوارا   -عاشرا  

 .االرهاب
الجها  المعنيوة االخورى فوي وة من المكتب ا ارة حفظ االحلا يا   المق م -حا ي عشر

 شان المعلوما  الخالة بغسل االموال وتمويل االرهاب في جمهورية العرال .

سووبة موو  حجوو  الخةوور فووي مواجهووة اتخووا  التوو ابير المضووا ة والفعالووة والمتنا -ثرراني عشررر

 ال ول التي ال تةبا المعايير ال ولية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .

افحووة غسوول االموووال وتمويوول متابعووة تنفيوو  الووـجها  المختلووة لسياسووا  مك -ثالررث عشررر

 االرهاب .
ألنشووةة المجلووس  عرضووا مجلووس الوووزراء يتضوومن إلووىنوي تقوو ي  تقريوور سوو -رابررع عشررر

 وجهوووو   المب ولوووي والتةوووورا  الوةنيوووة واالقليميوووة وال وليوووة فوووي مجوووال مكافحوووة غسووول

 اتي في شسن تفعيل أنظمة الرقابة .االموال وتمويل االرهاب ، ومقترح

  االلتووزا  بقوورارا  مجلووس متابعووة تنفيوو  العقوبووا   المفروضووة بسووبب عوو  -خرراما عشررر

اسوولحة  االموون التوواب  لالموو  المتحوو ة، فيمووا يتعلووا بتمويوول االرهوواب وقموو  وتعةيوول انتشووار

 ال مار الشامل .

 أوشووةة ماليووة اخضووا  ان مجلووس الوووزراء حووول إلووىتقوو ي  اقتراحووا   –سررا ا عشررر 

 اعمال ومهن غير مالية مح  ة لأللتزاما  المنلو  عليها في ه ا القانون .
 ا  تةبيا احكا  ه ا القانون .اقترا  تح ي  جها  رقابية معنية الغر –سابع عشر 
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 الفصل الرابع
 مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

 يؤسووس فووي البنووك مكتووب يسوومى ) مكتووب مكافحووة غسوول االموووال –ال  أو  – 8-المررا   

لموالي وتمويل االرهواب  ( بمسوتوى  ا ورة عاموة يتمتو  بالشخلوية المعنويوة واالسوتقالل ا

 من يخولي . أوواإل اري ، ويمثلي م ير عا  المكتب 

ليوة فوي االقول أو ة جامعيوة ي ير المكتب موظف بعنوان م ير عا  حالل على شوها -ثانيا  

( خموس عشورة سونة ، 15)ومن  وي الخبرة واالختلوا  ولوي خ موة  فعليوي التقول عون 

 للقانون . ويعين وفقا
 .م ير عا   معاونالم ير العا  موظف بعنوان  يعاون -ثالثا  

 تية  :اآل يتولى المكتب ، بلورة مركزية في ال ولة ، المها   – 9-الما   
هوا من العمليا  التوي يششوتبي بسنا الحلول عليه أوالمعلوما    أوا  اإلبالغتلقي  -أ  -ال  أو

 اإلبالغتمويل ارهاب مــــن جها   أول غسل أموا أومتحلال  جريمة اللية تتضمن 

يل ا اء مهاموي ان يحلول مون المعلوموا   ، وللمكتوب فوي سوب أوا  اإلبالغوتحليول   –ب 

لتووي اجووراء التحليوول ، خووالل الموو ة أيووة معلومووا  إضووافية يعوو ها مفيوو ة أل اإلبووالغجهووا  

 يح  ها ، ولي ان يحلل على  لك من أي جهة أخرى .

فوي  ،( سوبعة أيوا  عمول 7العمليوا  مو ة ال تزيو  علوى ) أوفي  العملية الماليوة ايقاف تن -جـ

 االضرار بسير التحليل . أوحالة الخشية من تهريب المتحلال  ، 

 أوي عمليووة غسوول اموووال ا  التووي تقووو  علووى اسووس معقولووة لالشووتبا  فوواإلبالغوواحالووة  - 

انونيوة فوي ر اسة اال عاء العا  التخوا  اإلجوراءا  الق إلىجرا   أللية   أوتمويل ارهاب 

 شسنها ، وأشعار الجها   ا  العالقة ب لك .
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شوواةا  المكتووب واألنشووةة المجلووس عوون ن إلووىعوو ا  وتقوو ي  تقريوور سوونوي يقوو    إ -ثانيررا  

 و اإلبووالغالمتعلقووة بعمليووا  غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب ، واحلوواءا  عوون تقووارير 

ت  نشور اتجاها  مكافحة غسول االمووال وتمويول االرهواب وللياتهوا وأسواليبها وحاالتهوا ويو

 التقرير بالليغة التي يعتم ها المجلس .

 وتمويول االرهواب مو  الجهوا  للة بمكافحة غسل االمووالتبا ل المعلوما   ا  ال -ثالثا  

 .  ا  العالقة في  وا ر ال ولة ، والقةا  العا  ، والتنسيا معها في ه ا الشسن

ل وليووة  والمووؤتمرا   ا  ااالشووتراك فووي تمثيوول جمهوريووة العوورال فووي المنظمووا   -رابعررا  

 العالقة في مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب .
  تعتمو  كمركوز وةنوي لجمو  انشاء قاع ة بيانا  لما يتووفر للمكتوب مون معلوموا -خامسا  

وتحليول واعمووا  تلووك المعلومووا  عمووا يحتموول وقوعووي موون غسوول االموووال وتمويوول ارهوواب 

لوة ووض  الوسا ل الكفيلة لتسهيل مهموة السولةا  القضوا ية وغيرهوا مون الجهوا  المخت

 بتةبيا احكا  ه ا القانون.

 مها  المكتب . وتحليل أحلاءا  شاملة عن االمور ال اخلي فيجم   -سا سا  
ة   بالمستج ا  في مجال جريمواع ا   ورا  ت ريبية للموظفين المعنيين ألحاةته -سابعا  

 غسل االموال وتمويل االرهاب.
 أوى بوسخالل اي مؤسسوة ماليوة الجها  المختلة االخور أوأشعار الجها  الرقابية  -ثامنا  

 غير مالية مح  ة بسحكا  ه ا القانون.اعمال ومهن 
ة اقيوا  والمعاهو ا   ا  اللولاالتف إلوىتقو ي  المشوورة الفنيوة فوي شوسن االنضوما   -تاسعا  

 ل االموال وتمويل االرهاب ـبغس
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 الفصل الخاما
 ((والمه  غير المالية المح     األعمال)) التزامات المؤسسات المالية و 

اليووة والمهوون غيوور الم األعمووالتتخوو  المؤسسووا  الماليووة والووحاب  -ال  وأ  – 10-المررا   

 المح  ة ت ابير العناية الواجبة التالية تجا  العمالء :

 أوبيانوا   أولتعرف والتحقا من هوية العميل والمستفي  الحقيقوي عون ةريوا وثوا ا ا –أ 

 معلوما  من ملا ر موثوقة ومستقلة .

لحساب العميل والتحقا منها ، والتسكو  مون على هوية اي شخ  يتلرف  التعرف –ب 

 ان ه ا الشخ  ل يي لالحية التلرف به   اللفة .

 ةبيعة عالقة العمل ، ويجوز ةلب معلوما  أضافية في ه ا الشسن.فه  الغر  و -جـ

التعووورف علوووى هيكووول الملكيوووة والسووويةرة بالنسوووبة لالشوووخا  المعنويوووة والترتيبوووا   –  

 القانونية .
لعموول وفحوو  اي معووامال  تجووري المسووتمرة فووي كوول مووا يتعلووا بعالقووة ا المتابعووة –هووـ 

ر ، لضمان توافقها م  ما يتوفر عن العميل من معلوموا  وانشوةة تجاريوة ونموة المخواة

 وعن ملا ر أموالي عن  اللزو  .

 نفذ ت ابير العناية الواجبة في الحاالت اآلتية :ت -ثانيا  
 أقامة عالقة العمل م  العميل . وأقبل وخالل فتح الحساب  -أ

ن ية لعميل عار  تزي  قيمتها عن المبل  ال ي يح    ر ويس المجلوس  ببيواالقيا  بعمل -ب

عوو ة  أويلوو ر  لهوو ا الغوور  وينشوور فووي الجريوو ة الرسوومية سووواء اكانوو  عمليووة واحوو ة 

 التسكو  كان  قيمة العملية غيور معروفوي وقو  تنفيو ها ، يجوب إ اعمليا  تب و مرتبةة . و

 لمقرر.عن  ولولي الح  ا أومن هوية العميل في اقرب وق  ت  تح ي  مبل  العملية فيي 

قيمتي عون المبلو  الو ي يحو     يزي  اويل الكتروني للالح عميل عار  بماجراء تح -جـ

 ر يس المجلس ببيان يل ر  له ا الغر  وينشر في الجري ة الرسمية.
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 تمويل ارهاب. أو في ارتكاب غسل اموال االشتبا  –  

عون  ل عليهوا مسوبقاالتعريفية التي ت  الحلوو كفاية البيانا  أو قة  أوالشك في لحة  -هـ

 هوية العميل.

يوة لمحو  ة تسجيول التحقوا مون هواوالمهون الماليوة غيور  األعمالللمؤسسا  المالية و -ثالثا  

سومي لهوا ما بعو  انشواء عالقوة العمول , و لوك ضومن موا تر إلىالمستفي  الحقيقي  أوالعميل 

 الجها  الرقابية.

ا  واجبوة تجوا  العموالء للمؤسسوتح   بتعليما  يلو رها المحوافظ قواعو  العنايوة ال -رابعا  

 المالية.

 ة المحو  ةوالمهون غيور الماليو األعمالتع ر على اي من المؤسسا  المالية و إ ا -خامسا  

ة العمول ء بعالقوالب  أولعناية الواجبة تجا  العمالء فال يجوز فتح الحساب االلتزا  بت ابير ا

الغ ا موة وابوأية عمليا  , ويتعين انهاء عالقة العمل في حوال كانو  ق أوتنفي  المعاملة  أو

 المكتب في شسن العميل .

  ة تو ابير والمهن غيور الماليوة المحو األعمالتةبا المؤسسا  المالية والحاب  -سا سا  

 قوا أوي فوالعناية الواجبة تجا  العموالء الحواليين علوى اسواس االهميوة النسوبية والمخواةر 

 ً   .مناسبة , م  مراعاة لالحية وم ى كفاية البيانا  التي ت  الحلول عليها سابقا

لماليوة المحو  ة والمهن غيور ا األعمالحتفظ المؤسسة المالية وألحاب ت  – 11 –الما   

لعالقوة ا( خموس سونوا  مون توسريت أنتهواء 5بالسجال  والوثا ا والمستن ا  التالية لم ة )

,  تنفيوو  معاملووة لعميوول عووار  , ايهمووا اةووول أوموون تووسريت غلووا الحسوواب  أوموو  العميوول 

 وتضمن اتاحتها للجها  المختلة بالسرعة الممكنة .

الواجبوة  حلول عليها من خوالل عمليوة العنايوةنست من جمي  السجال  التي يت  ال -ال  أو

 ين بمووا فووي  لووك الوثووا ا ال الووة علووى هويووا  عمووالء المسووتفيفووي التحقووا موون المعووامال  

 . الفعليين والملفا  المحاسبية ومراسال  العمل
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تووي كانوو  لا أوجميوو  سووجال  المعووامال  المحليووة وال وليووة سووواء المنفوو ة بالفعوول  -ثانيررا  

ا ة علووى ان تكووون تلووك السوجال  مفلوولة بالقوو ر الوو ي يسوومح بضعوو,لووة لتنفيوو ها واهنواك مح

 تمثيل خةوا  كل معاملة على ح ة .
( خموس 5) لغاية انقضاءالمكتب وما يتلل بها ,  إلىا  المرسلة اإلبالغنست من  -ثالثا  

هوا , بتواريت الحكو  البوا  فوي  عووى قضوا ية متعلقوة  أو اإلبوالغريت تقو ي  اسنوا  مون تو

 ز  تلك الم ة .واوان تج

 .تح يثي  وأ  ءاي معلوما  مقررة من اجرا أواةر السجال  المتعلقة بتقيي  المخ -رابعا  
والمهن غيور الماليوة المحو  ة  األعماللتز  المؤسسا  المالية والحاب ت – 12 –الما   

 :بما يستي

 :  وتنفي  برامع لمن  غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتضمنأع ا   -ال  أو

إجووراء تقيووي  لمخوواةر غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب التووي هووي عرضووة لهووا , بمووا  –أ 

ير هو ا للحو  منهوا وتووف ةه   المخاةر واتخوا  إجوراءا  فعالويتضمن تح ي   وتقوي  وفه  

 التقيي  للجها  الرقابية .

المفروضوة فوي  اإللتزاموا ةبيا يا بتضوابة  اخلية تلووض  سياسا  وإجراءا   –ب 

 الحوو  موون المخوواةر التووي إلووىمجووال مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب بمووا يووؤ ي 

 جرى تقييمها .

 ض  وتةبيا معايير نزاهة مال مة عن  اختيار موظفين .و –ج 

هو  مخواةر غسول لت ريب المستمر للمسؤولين والعاملين بما يكفل رف  ق راته  فوي فا –  

 أواالمووووال وتمويووول االرهووواب والتعووورف علوووى العمليوووا  والتلووورفا  غيووور االعتيا يوووة 

 المشبوهة وكيفية التعامل معها وتةبيا الت ابير الواجب اتباعها بفاعلية .

 الت قيا المستقل الختيار م ى فاعلية السياسا  واالجراءا  وم ى تةبيقها . – ـه
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 الحتفاظ بها .ا أوبسسماء وهمية  أوع   فتح حساب مجهول الهوية  -ثانيا  

ً أسووواء أكووانوا   ، عهوواالتقيوو  بمووا يوور  اليهووا موون اسووماء محظووور التعاموول م -ثالثررا    شخالووا

العالقوة  ال وليوة  ا  أوواللا رة بحقه  قرارا  من الجها  المحلية ، ةبيعية ا  معنوية 

 بغسل االموال وتمويل االرهاب .

يوور السوولةا  المختلووة خوور غلأي شووخ   أوالمسووتفي   أو  للزبووون عوو   االفلووا -رابعررا  

 أو  بتةبيووا احكووا  هوو ا القووانون عوون االجووراءا  القانونيووة التووي تتخوو  فووي شووسن المعووامال

 رهاب.إتمويل أوالمشتبي فيها غسل اموال العمليا  المالية 

 تمويولأوبسية عملية يشوتبي فوي انهوا تتضومن غسـوـل أمووال  وراً فإبالغ المكتب  -أ-خامسا  

لمكتوب الو ي يعو   ا اإلبوالغوعلوى وفوا نموو ج ، ارهاب سواء تم  ه   العملية ا  ل  تت  

 له ا الغر  .

مهوون يسووتثنى موون حكوو  الفقوورة )أ( موون هوو ا البنوو  المحووامون وغيووره  موون الووحاب ال -ب 

لوة ك المعامكان حلووله  علوى المعلوموا  المتعلقوة بتلو إ االقانونية والمحاسبية المستقلين 

 في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية
 سرعي .تزوي  المكتب بالمعلوما  والمستن ا  التي يةلبها ، وعلى وجي ال -سا سا  
 ة عن  ةلبها.المحاك  والجها  المختل إلىتق ي  السجال  كافة  -سابعا  
 أوعالقووا  عموول معهووا  الوو خول فووي أوالملووارف اللووورية  ، عوو   التعاموول موو   -ثامنررا  

باتي م  المؤسسا  مرسل اليها تسمح باسوتخ ا  حسوا أوعالقا    ملرفية مراسلة  معها 

 من ملارف لورية .

لمؤسسووا  الماليووة المحظووورة عوو   التعاموول موو  ايووة مؤسسووة ماليووة تقوو   خوو ماتها ل -تاسررعا  

 عالمياً .
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ماليووة بموجووب المترتبووة علووى المؤسسووا  ال اإللتزامووا تسووري  –أ  – ال  أو -13-المررا   

ي ة بموجبوواحكووا  هوو ا القووانون واالنظمووة والتعليمووا  واالنظمووة ال اخليووة والبيانووا  اللووا ر

توي على فرو  المؤسسا  التي تعمل خوارج جمهوريوة العورال والشوركا  التابعوة لهوا وال

هوا فوي بالحكوا  مو  التشوريعا  المعموول ل  تتعار  تلوك ا إ اتملك حلة االغلبية فيها , 

 ال ول المعنية .

علووى مسووتوى المجموعووة الماليووة وموون  اإللتزامووا ا  الماليووة هوو   تةبووا المؤسسوو –ب 

 ضمنها سياسة وأجراءا  تبا ل المعلوما  ضمن المجموعة المالية .

هوا حلوة شوركا  تابعوة لهوا في أوتلتز  المؤسسوا  الماليوة التوي يكوون لو يها فورو   -ثانيا  

 لرقابيووةالجهووة ا بضشووعاراغلبيووة فووي الوو ول التووي تمنوو  قوانينهووا تةبيووا احكووا  هوو ا القووانون 

 .ب لك

ستح ث في المؤسسا  المالية تشوكيل ا اري خوا  فوي مكافحوة غسول ي  – 14 –الما   

للووا رة ااالموووال وتمويوول االرهوواب  يتووولى متابعووة تنفيوو  احكووا  هوو ا القووانون والتعليمووا  

 بموجبي.
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 الفصل السا ا
  يلجنة تجمي  أموال االرهابي

شووكل فووي االمانووة العامووة لمجلووس الوووزراء لجنووة تسوومى ) لجنووة تجميوو  ت – 15 –المررا   

الو ين  غيرها من ألول األشوخا  أوأموال االرهابيين(  تتولى تجمي  أموال اإلرهابيين 

 إ امون ح  ته  لجنة العقوبا  التابعة لألمو  المتحو ة والمنشوسة بموجوب قورارا  مجلوس األ

ه  علوى الو ين تو  تلونيف أو ،الساب  من ميثال االم  المتحو ة  كان  تعمل بمقتضى الفلل

 :ن منقرارا  مجلس األم  إلى بناء على ةلب  ولة اخرى أستنا اً  أواللعي  الوةني ، 

ً نا ب محاف -ال  أو  . ظ البنك المركزي العراقي ـ ر يسا
 . للر يس رهاب ـ نا بااالموال وتمويل اال م ير عا  مكتب مكافحة غسل  -ثانيا  
ة  عميو  بالنسوب أون مو ير عوا  عوممثل عون الجهوا  التاليوة ال يقول عنوانوي الووظيفي  -ثالثا  

 للعسكرين

 المالية .وزارة  –أ 

 وزارة ال اخلية . -ب

 وزارة الخارجية . -جـ

 وزارة الع ل . -  

 وزارة التجارة . -هـ

 وزارة االتلاال  . -و 

 هي ة النزاهة . -ز 

 جهاز مكافحة االرهاب . -  

 جهاز المخابرا  الوةني . - ة
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 ي :تتولى اللجنة ما يأت – 16 –الما   
وقوو  االلكترونوووي عمووا   أسووماء االشوووخا  المجموو ة أموووواله  عنوو  نشوورها فوووي المإ -ال  أو

 الرسمي للجنة العقوبا  فـي مجلس االمون ، علوى الجهوا  المختلوة  ون توسخير لغور 

األلوووول األخوورى لألشووخا  المسووومين  أوأتخووا  اإلجووراءا  الالزموووة لتجميوو  األموووال 

ملولحته  ل أوأموال األشخا  والكيانوا  التوي تعمول بالنيابوة عونه   أووالكيانا  المسماة 

 المتولوو ة موون أو، ويضوومن  لووك األموووال واأللووول األخوورى المسووتم ة  بتوجيووي موونه  أو

 وأغيور مباشورة هوؤالء األشوخا   أويسويةر عليهوا بلوورة مباشورة  أوممتلكا  يمتلكها 

ا  زواج أي مون األشوخأل وفورو  ووللجنة تجمي  أمووال ألوو،  الكيانا  المرتبةة به 

 وج   ما يبرر  لك . إ االمسمين 

 ين ، الو والتنظيموا  اإلرهابيوة  بسسوماء األشوخا  اإلرهوابيين تنظي   قا مة محلية  -ثانيا  

  بنووواء علوووى المعلومووا  المق موووة مووون الجهوووا لووويه  المعوووايير الخالووة بالتجميووو تنةبووا ع

 المختلة .

الو ول األجنبيوة بخلوو  تجميو   وزارة الخارجيوة مون إلوىتلقي الةلبا  الووار ة   -ثالثا  

ر األموال واأللول األخرى ألشخا  مقيمين في جمهورية العورال ، والتحقوا مون توواف

 المعايير الخالة بالتجمي  وتل ر قرارها بناء على  لك .
 ة الووار ة قا موة الموحوتق   ةلبا  االعترا  على اال راج فوي ال  -ال  وأ – 17 –الما   

 اللجنة . إلى أوالجهة المختلة في مجلس االمن   إلىمن لجنة العقوبا  

 ال وليووة موون أوجميوو  المحليووة تقوو   ةلبووا  االعتوورا  علووى اال راج  فووي قوووا   الت -ثانيررا  

 يل تعو أويلوي تع  أورفعوي  أواللجنة للنظر فيها ، ولها االبقاء على االس   إلى وي العالقة 

ً ةال التن  للقانون . جمي  . ويجوز الةعن بالقرار وفقا

 نشر قوا   التجمي  في الجري ة الرسمية .ت  – 18 –الما   
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والمهن غير المالية المح  ة واي جهة  األعماللتز  المؤسسا  المالية وت – 19 –الما   

لجنوة اخرى بتجمي  االموال وااللول االخورى الووار ة بقورارا  التجميو  اللوا رة مون ال

 شسن .المبلغي منها . وإبالغ اللجنة فورا بما يتوافر ل يها من معلوما  به ا ال أو
ول علووى اللجنووة  للحلوو إلووىلكوول  ي ملوولحة تقوو ي  ةلووب خة ووي  -ال  وأ – 20 –المررا   

 بجزء منها لألسباب األتية: أوتلريح بالتلرف بكامل األموال المجم ة 

أي فوور  يعيلووي ، بمووا فووي  لووك  أوسوو ي  النفقووا  الضوورورية للشووخ  المجموو ة اموالووي ت -أ

ةبوي عوالج الالمبال  التوي تو ف  مقابول المووا  الغ ا يوة وبو ل اإليجوار والورهن واأل ويوة وال

 رسو  الخ ما  العامة  .والضرا ب وأقساة التسمين و

 .ةف  الرسو  ، وتس ي  نفقا  اال ارة والحفظ والليان  –ب 

 سباب انسانية لعا لة الشخ  المجم ة اموالي.ا  –ج 
ة وان ( مون هو   الموا اللجنة الموافقة على التلريح المنلو  عليي في البن  )اوالً  -ثانيا  

 . تفر  الشروة التي تراها مناسبة

ابعوة ا  المختلوة التموافقة اللجنة على التلوريح اال بعو  ابوالغ لجنوة العقوبوالتنف   -ثالثا

  مون ( ثالثوة ايوا  علوى تواريت االبوالغ و ون اعتورا3لالم  المتح ة ب لك وبعو  مورور )

 اللجنة المختلة.

 أووالمهون غيور الماليوة المحو  ة  األعموالمؤسسا  المالية والوحاب على ال -21-الما   
  ( مون هو الً أوقورار بتجميو ها بموجوب البنو  )أي شخ  لخر يحوز  األموال التي لو ر 

 الما ة ع   التلرف فيها وإبالغ الجهة التي وضع  التجمي  والمكتب ب لك.
نظ  لليوة تسول  وتوزيو  القووا   اللوا رة عون مجلوس األمون وإجوراءا  تو – 22 –المرا   

   اإلنسووانية وكوول مووا يتعلووال موو  الحوواالالشووةب موون القا مووة وتلووحيح االسوو  والتعاموو
االمون  جراءا  التجمي  بموجب القا مة الموح ة التي تر  من لجنة العقوبوا  فوي مجلوسضب

 ها التوي تعو القووا   ال وليوة أووالقوا   المحلية التوي تعو ها اللجنوة علوى المسوتوى الووةني 
  هووا ، بنظووا  يلوو ربنوواء علووى ةلبووا  الوو ول االخوورى ، وسووير عموول اللجنووة ، واجتماعات

 مجلس الوزراء .
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 الفصل السابع
 حجز االموال

 أوقيووا وللمحكمووة بنوواًء علووى ةلووب اال عوواء العووا  لقاضووي التح  -الً أو  – 23 –المررا   

ويول تم أوالمكتب ، وض  الحجز على األموال المتعلقوة بجريموة غسول امووال  أوالمحافظ 

 ارهاب . وال يحول  لك  ون وض  الحجوز مون السولةة القضوا ية المختلوة مباشورة عنو 

 االقتضاء ولو ل  يق   اليها ةلب ب لك .

 في اي مرحلوة أوعن  تق يمها  أواالخبار  أويجوز ةلب الحجز، قبل تق ي  الشكوى  -ثانيا  

 جة البتا  .من مراحل ال عوى الجزا ية، ما ل  يكتسب الحك  في القضية  ر

 المعو ة  لالسوتخ ا   أو مة تخض  للحجوز األمووال والمتحلوال  والوسوا ة المسوتخ -ثالثا  

 أو الجورا   االلولية ، أوجريموة تمويول اإلرهواب  أوفي ارتكواب  جريموة غسول األمووال 

، ا  أي  ممتلكا  معا لة من حيث القيموة. سوواءاً كانو  فوي حيوازة الموته  وتحو  تلورفي

 . تلرف الغير أويازة ح إلىانتقل  
بتوي، ان وضو  الحجوز قبول تقو ي  الشوكوى، فعلوى الجهوة التوي ةل إ ا -ال  وأ  -24 –الما   

 . ( ثالثة اشهر من تاريت قرار الحجز3تق   شكواها ض  المحجوزة اموالي ، خالل )

بووين ي يووي، ولموون يوو عي  للمووته  المحجوووز علووى اموالووي ، ولموون حجووز  األموووال -ثانيررا  

لتوي استحقال االموال المحجوزة ، ان يعتر  على قرار الحجوز لو ى السولةة القضوا ية ا

 علمي، بقرار الحجز . أو( ثمانية ايا  ، من تاريت تبلغي، 8ل ر عنها، خالل )

ل الموو ة لمحجوووز عليووي خووالالوو  تقوو   الجهووة التووي ةلبوو  الحجووز شووكواها علووى  إ ا -ثالثررا  

ونيوة ر القان( من ه   الما ة، يلغى قورار الحجوز، وتوزال جميو  االثواالأوالمح  ة في البن  )

 التي نجم  عني .
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 ، ( مون هو   الموا ةالأوبنو  ) ة المنلو  عليها فوي الق م  الشكوى ضمن الم إ ا -رابعا  

 أولحجوز، بقواء اإما إن تقرر، ، ا قضا ية التي تض  ي ها على ال عوى الجزا يةفللسلةة ال

   لها مون ق، ومما يكون ق   ، من وقا   القضية ، حسب ما يتراءى لها الغاؤ  أو،  تع يلي

 اعتراضا  على قرار الحجز .

،  ةيوااحتيايع  الحجوز الجواري وفقوا إلحكوا  هو ا الفلول ، حجوزا  -ال  وأ  – 25 –الما   

 ، واال عواء  ارة األمووال المحجووزة بموجبويإ، و تسري على وضعي واالعترا  عليويو

منلوو  ا  ال، فيموا ال يتعوار  مو  االحكو ، احكا  قانون المرافعا  الم نيوة باستحقاقها

 .عليها في ه ا القانون

، يبقوى  هوابول لو ور الحكو  في، ق ، الي سبب قوانوني انقض  ال عوى الجزا ية إ ا -ثانيا  

لحقول وعلووى الجهووة اإل اريووة المعنيووة اقامووة الوو عوى الم نيووة بووا،  الحجووز الجوواري قا مووا

لغهوا مون تواريت تب ( ثالثوين يوموا30الجزا يوة، خوالل )تتضومنها الو عوى  واالضرار التوي

، وتعوووا  االمووووال  ، يلغوووى قووورار الحجوووز ، وبخوووالف  لوووك بانقضووواء الووو عوى الجزا يوووة

 مستحقيها . إلىالمحجوزة 
 حجوز تنفيو ي إلوىموالوي ويتحوول ا، يبقى الحجز على  ل ر الحك  با انة المته  إ ا -ثالثا  

 ، عن ما يكتسب الحك   رجة البتا  .

، فوي  رفو  الشوكوى أوفراج إلا أوع   المسؤولية  أوبالبراءة يع  الحك  اللا ر  -رابعا  

 لوووىإ، واعوووا ة االمووووال المحجووووزة  لقووورار الحجوووز الغووواءً ، حالوووة اكتسوووابي  رجوووة البتوووا  

 ، ولو ل  ين  على  لك في قرار الحك  . المحجوز عليي
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 الفصل الثام 
 مهام  الجهات الرقابية

و  عليهووا مهامهووا المنلوو إلووى ضووافةً إتتووولى الجهووا  الرقابيووة ،  –ال  وأ – 26 –المرا   

 في القوانين االخرى  ما يستي  :

 األعموالووسا ل ومعايير متابعة التزا  المؤسسا  الماليوة ويش تةوير اجراءا  التفت –أ 

فقوواً والمهوون غيوور الماليووة المحوو  ة بالتزامووا  مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب و

 للقانون .

 األعموالاستخ ا  سلةاتها المقررة لها قانوناً في حاال  اخوالل المؤسسوا  الماليوة و –ب 

 ي  التزاماتها .والمهن غير المالية المح  ة في تنف

 ا القووانون وموو  هووتبووا ل المعلوموا  موو  الجهوا  المختلووة بتةبيوا احكووا   تعواونال –ج 

 الجها  االجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .

كاتها التابعوة لتسك  من تنفي  فرو  المؤسسوا  الماليوة خوارج جمهوريوة العورال وشورا –  

ظموة نلمنلوو  عليهوا فوي هو ا القوانون واألجوراءا  اغلبية فيهوا لإألالتي تمتلك حلة ا

بووي  اموور اللووا رة بموجبووي , بالقوو ر الوو ي تسوومحولتعليمووا  والبيانووا  والضوووابة واألوا

 الشركا  . أوتشريعا  ال ول التي تعمل فيها ه   الفرو  

والمهون غيور الماليوة التوي  األعمواللتحقا مون التوزا  المؤسسوا  الماليوة والوحاب ا – ـه

تسوتخ    المقوررة بموجوب هو ا القوانون . ولهوا ان اإللتزاموا رقابتها ب أوتخض  الشرافها 

 سلةاتها الرقابية في سبيل  لك .

 أوغسل امووال ي في للتها ببالغ المكتب فوراً عن اية معلوما  حول عمليا  يشتبإ –و 

 جرا   اللية . أورهاب إتمويل 
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 ارة واعضواء والخبورة والنزاهوة ألعضواء مجلوس اإلعايير الكفاءة والمال موة وض   م -ز

 . م را ها في المؤسسا  المالية أو شرافيةاإل أو ارة التنفي ية اإل

والمهون غيور الماليوة  األعمواللمؤسسوا  الماليوة ولظوروف التوي يجووز فيهوا تح ي  ال –  

القووة عنشوواء إمووا بعوو   إلووىالمسووتفي  الحقيقووي  أوالمحوو  ة تسجيوول التحقووا موون هويووة العميوول 

 العمل .

 أونشواء إالمشاركة بلورة مباشورة فوي  أورة ا ا أوالالزمة المتالك  وض  الشروة –ة 

 مهن غير المالية المح  ة . أوتشغيل مؤسسة مالية  أوإ ارة 

محو  ة لتنفيو   عمال ومهن غير ماليةأا ا  لمساع ة المؤسسا  المالية ورشإ إل ار –ي 

 المنلو  عليها في ه ا القانون . اإللتزاما 

 امور ، لتسوهيلأو أوضووابة  أو  تعليموا إلو ارعلوى للجهوة الرقابيوة ، للر يس األ  -ثانيا  

 تنفي  المها  المنلو  عليها في ه ا القانون .
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 الفصل التاسع
 ال ولي تعاو ال

جريمة غسل االموال وتمويل االرهاب من الجورا   التوي يجووز فيهوا ع  ت – 27 –الما   

كووا  ألح فقواوتسولي  المجوورمين و تعوواونا والاالنابوة القضووا ية والمسواع ة القانونيووة والتنسوي

 فيها .   التي تكون جمهورية العرال ةرفااالتفاقيا

 إلوى، اسوتنا اً  ةلوب المسواع ة القانونيوة أو ينف  ةلب تسولي  المجورمين ال – 28 –الما   

،  لعوورالاكانوو  قوووانين ال ولووة الةالبووة وقوووانين جمهوريووة  إ ا، إال   أحكووا  هوو ا القووانون

علووى جريمووة مماثلووة وتعوو  از واجيووة التجووري   أوتعاقووب علووى الجريمووة موضووو  الةلووب 

 ووة كانوو  قوووانين ال ولووة الةالبووة توو رج الجريمووة فووي ف إ ا، بغوو  النظوور عمووا  مسووتوفاة

 تسوووتخ   فوووي تسووومية الجريموووة  ا  الملوووةلح المسوووتخ   فوووي القوووانون أوالجووورا    اتهوووا 

لوة ، بشرة أن يكون فعل الجريمة موضو  الةلوب مجرمواً بمقتضوى قووانين ال و العراقي

 الةالبة .

، مو  أي وحو ة عن  الةلوب أولقا ياً للمكتب أن يتبا ل المعلوما  ت –ال  وأ – 29 –الما   

لنسوبة أجنبية نظيرة، تؤ ي وظا ف مماثلة لوظوا ف المكتوب ، وتخضو  لو ا  التزاماتهوا با

ة بالمثول ، مو  مراعواة مبو أ المعاملو ، بغ  النظر عن ةبيعة تلك الوح ة األجنبية للسرية

 . الثنا ية أووأحكا  االتفاقيا  ال ولية 

ال إ ( مون هو   الموا ة الً أوبنو  )ا  المنلو  عليها فوي الالمعلومال يجوز استخ ا   -ثانيا  

ألغووورا  مكافحوووة الجووورا   األلووولية وغسووول األمووووال وتمويووول اإلرهووواب، و ال يجووووز 

 اإلفلا  عنها ألي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي ق متها .

كثوور موو  أ أوجنبيووة واحوو ة أ أول المعلومووا  موون خووالل سوولةة محليووة للمكتووب تبووا  -ثالثررا  

 الوح ا  غير النظيرة لي والتي ال يمكن ان تق   المعلوما  بلورة مباشرة .
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موون جهووة قضووا ية ب ولووة علووى ةلووب  لسوولةا  القضووا ية المختلووة بنوواءً ل -30 –المررا   

عقوب تن تقورر أبشورة المعاملوة بالمثول  ،  أوقيوة تفاإخرى تربةها م  جمهوريوة العورال أ

 أو يورا ا  و الوسوا ة واال وا  المسوتخ مةلال  واإلضبة األموال والمتح أوحجز  أو

 أونهووا الجريمووة االلولية الناجمووة ع أوالمعو ة لالسووتخ ا  فوي تنفيوو  جريموة غسوول االمووال 

 مو  ،اقوي القيموة المقابلوة لهوا بموا ال يتعوار  مو  القوانون العر أوجريمة تمويل االرهواب 

 . (النية يحسن)ع   اإلخالل بحقول الغير 

ة اللوا رة حكا  الجزا ية الباتوسلةا  العراقية المختلة تنفي  األتولى الت – 31 –الما   

جورا    موال المتحللة عنبية المختلة المتعلقة بملا رة األجنعن الجها  القضا ية األ

 جووراءا  التووي تتضوومنهارهوواب وعا وو اتها وفووا القواعوو  واإلغسوول االموووال وتمويوول اال

 .ةراف التي يكون العرال ةرفاً فيها المتع  ة األ وأتفاقيا  الثنا ية اإل

متعو  ة االةوراف تونظ  كيفيوة التلورف فوي  أوجوز ابرا  اتفاقيا  ثنا ية ي -32 –الما   

حلوويلة االموووال المحكووو  بملووا رتها فووي جوورا   غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب موون 

ف اةورااجنبية تتضمن قواع  توزي  حلويلة تلوك االمووال بوين  أوجها  قضا ية عراقية 

 .االتفاقية وفقاً ألحكامها

لز  كل من اتلول علموي بةلبوا  المسواع ة القانونيوة المنلوو  عليهوا ي – 33 –الما   

ة وال يجوووز اإلفلووا  عنهووا ألي جهوو ,حافظووة علووى سوورية الةلبووا  فووي هوو ا القووانون  الم

 ق م  المعلوما  . اخرى ب ون موافقة الجهة التي
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 الفصل العاشر
 عبر الح و  للت اول وات ال ابلة موال واألن ل األ
نوو  مغا رتووي بالتلووريح ع أويلووز  كوول شووخ  عنوو   خولووي العوورال  -ال  وأ  -34 –المررا   

اليوة م وا  أعما يحملوي مون أمووال أو عموال  أو الةلب من ممثل الهي ة العامة للكمارك 

ة خ موو أوموون خوالل شوخ   ي اخوول العورال أو خارجو إلوىأو تنقول لحاملهووا  للتو اولقابلوة 

 أوويشوومل التلووريح قيمووة تلووك العمووال  بووسي وسوويلة اخوورى ،  أوخ مووة شووحن  أوبريوو  

 اال وا .

 أومووال ن الشخ  عن مل ر األما  إضافية مللهي ة العامة للكمارك ةلب معلو  -ثانيا  

 .املها و الغر  من استخ امها لح للت اول وا  المالية القابلة العمال  أو األ
ً المنلو  عليها في البن ين )أوالً  تحال المعلوما  -ثالثا   ة ، بموا ( مون هو   الموا ( و)ثانيوا

 المكتب . إلىفي  لك نسخة ةبا االلل من نمو ج التلريح 

العموال   أوموة للكموارك لوالحية الحجوز علوى االمووال للهي ة العا  -ال  وأ  -35 –الما   

علومووا  اعةوواء أيوة م أولحاملهووا فوي حالوة عوو   التلوريح عنهوا  للتو اولواال وا  القابلوة 

موون  فووي حالووة وجووو   ال وول  كافيووة لألشووتبا  فووي انهووا متحلوولة أوغيوور حقيقيووة فووي شووسنها 

 . ل لك ةمع  أوجريمة تمويل ارهاب  أوجريمة غسل اموال  أوجريمة أللية ، 
نلوو  عليهوا فوـي البنو  تولية برفو  الحجوز عون المحجووزا  الميل ر المكتب  -ثانيا  

بلغووي يووا  موون توواريت تأ( سووبعة 7القضوواء خووالل ) إلووىالتهووا اح أو( موون هوو   المووا ة الأو)

 بالقرار.
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 الفصل الحا ي عشر
 الع وبـات

سونة وبغراموة ال  ةعشور ( خموس 15سجن لم ة ال تزي  على ) عاقب بالي – 36 –الما   

تقل عن قيمة المال محل الجريمة وال تزي  علوى خمسوة اضوعاف كول مون ارتكوب جريموة 

 غسل اموال.
 عاقب بالسجن المؤب  كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب.ي – 37 –الما   

ا فوي يجب الحك  بملا رة االموال محل الجريمة المنلو  عليه -ال  وأ – 38 –الما   

معوو ة  التووي كانوو  أواالشووياء التووي اسووتعمل  فووي ارتكابهووا  أوهوو ا القووانون ، ومتحلووالتها 

هوا سووواء التنفيوو  علي أومووا يعا لهوا فووي القيموة فووي حوال تعوو ر ضوبةها  أوالسوتعمالها فيهوا  

 . (النية يحسن)خالل بحقول الغير اكان  في حوزة المته  ا  شخ  اخر ،  ون اال

ب  مون ملوا ر مشوروعة  الجريموة التوي تخوتلة بممتلكوا  اكتسو تخض  متحلال  -ثانيا  

 رة ( موون هوو   المووا ة فووي حوو و  القيمووة المقووالأوللملووا رة المنلووو  عليهووا فووي البنوو  )

 للمتحلال  وثمارها .

 رة األموووال المتحلوولة موون ال يحووول انقضوواء الوو عوى الجزا يووة  ون الحكوو  بملووا -ثالثررا  

 تمويل االرهاب . أوعمليا  غسل األموال 

،  أحو ه  أوأخورى ، علو  أةرافهوا  أي أ اة قانونيوة أواتفوال  أويق  باةالً كول عقو   -رابعا  

 ن ملووا رةكووان لوو يه  مووا يحملهوو  علووى االعتقووا  بووسن الغوور  منهووا هووو الحيلولووة  و أو

هوواب تمويول اإلر أومتحلوال  جريموة، المتعلقووة بغسول األمووال  أوالعا و ا   أوالوسوا ة 

 .( حسني النية)م  ع   اإلخالل بحقول الغير 
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 (25,000,000تعاقوووب المؤسسوووة الماليوووة بغراموووة ال تقووول عووون ) -ال  وأ – 39 –المرررا   

م توين وخمسوون مليوون ( 250,000,000خمسة وعشرين مليون  ينار وال تزيو  علوى )

  ينار في اح ى الحالتين االتيتين:
 وال وليوة ع   مسك السوجال  والمسوتن ا  لقيو  ماتجريوي مون العمليوا  الماليوة المحليوة -أ

ا و  عليهوتتضمن البيانا  الكافية للتعرف على ه   العمليا  واالحتفاظ بها للم ة المنل

 في ه ا القانون.

سووماء با أوو ا وو  مجهولووة الملوو ر  أوموووال أقبووول  أوقبووول و ا وو   أوفووتح حسوواب  –ب 

 وهمية. أولورية 

قووول عووون ت( ثوووالث سووونوا  و بغراموووة ال 3يعاقوووب بوووالحبس مووو ة التزيووو  علوووى ) -ثانيرررا  

( خمسووين 50,000,000( خمسووة عشوور مليووون  ينووار وال تزيوو  علووى )15,000,000)

 -هاتين العقوبتين كل من : بضح ى أومليون  ينار 

علوما  غيور مق    أو ،المكتب  إلىعن المعامال  المشبوهة  اإلبالغ ي  امتن  عن تق –أ 

 لحيحة عم اً .

كوا  هو ا حأالسلةا  والجها  المختلوة بتةبيوا لغير  أوالمستفي   أوافلح للزبون  –ب 

سن الفحو  التوي تتخو  فوي شو أوالتحوري  أو اإلبوالغالقانون عن أي اجراء مون اجوراءا  

بيانوا  عون ال أوتمويول ارهواب  أوالمعامال  المالية المشتبي في انها تتضمن غسل اموال 

 .المتعلقة بي

( م ووة مليووون  100,000,000عاقووب بووالحبس وبغرامووة ال تزيوو  علووى )ي – 40 –المررا   

هوواتين العقوووبتين كوول موون اخوول موون رؤسوواء مجووالس ا ارا  المؤسسووا   بضحوو ى أو ينووار 

ال جسوي  هموضب أوموظفيهوا بسووء قلو   أومو يريها  أومالكيها  أواح  اعضا ها  أوالمالية  

 .المنلو  عليها في ه ا القانون  اإللتزاما من  بسي  
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المعلوموا   عاقب بالحبس م ة ال تزي  على سنة كل من امتن  عون تقو ي ي – 41 –الما   

 ( سبعة أيا  .7المكتب بع  ان ار  لتق يمها خالل ) إلى
( ثووالث سوونوا  وبغراموة التقوول عوون 3عاقووب بوالحبس موو ة ال تقوول عون )ي – 42 –المرا   

مليووون  ما ووة( 100,000,000( عشوورة ماليووين  ينووار والتزيوو  علووى )10,000,000)

 ،فووي جمهوريووة العوورال  لووريااتين العقوووبتين كول موون أنشووس ملوورفا هوو بضحوو ى أو ينوار 

 لة في حك  الشرو  .واوتع  المح
( سونتين وبغراموة ال تقول عون قيموة 2عاقب بالحبس م ة ال تزيو  علوى )ي  – 43 –الما   

( ثالثة أضوعافها كول شوخ  لو  يلور  عنو   خولوي جمهوريوة 3االموال وال تزي  على )

 أومووال أللكمارك عما يحملوي مون مغا رتها عن  الةلب من ممثل الهي ة العامة  أوالعرال 

 أوال  اخوول جمهوريووة العوور إلووىتنقوول  أولحاملهووا  للتوو اولا وا  ماليووة قابلووة  أوعمووال  

قو    أوبوسي وسويلة اخورى ،  أوخ موة شوحن  أوخ موة بريو   أوخارجها من خالل شخ  

 معلوما  كا بة.

( مليووون  ينووار وال تزيوو  علووى 1عاقووب بووالحبس وبغرامووة التقوول عوون )ي – 44 –المررا   

هو ا  هاتين العقوبتين كل من خالف احكا  بضح ى أو( خمسة وعشرين مليون  ينار ، 25)

 ( .43( و)42( و)41( و)38( و)37القانون من غير  الموا  )

 أوالماليووة  تخوو  الجهووا  الرقابيووة  مووا يلووي فووي حالووة مخالفووة المؤسسووةت  – 45 –المررا   

 وأعليمووا  الت أواالنظموة  أوحكوا  هو ا القوانون األعموال والمهون غيور الماليوة المحو    ، أل

 زا ية :امر اللا رة بموجبي و ون االخالل بالعقوبا  الجواأل أوالضوابة  أوالبيانا  

 . المخالفة إلىامر بايقاف النشاة المؤ ي  إل ار -ال  أو
 . وفقاً للقانونسحب ترخي  العمل  -ثانيا  
 ة المخالفوة خووالل مو ة مناسووبةزالووإبضشووعار الجهوة المخالفووة بوجووب نوو ار ويكوون اإل -ثالثرا  

 يح  ها ل لك .
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 تح  ها الجهة الرقابية . من العمل في القةا   ي الللة لفترة شخا األمن   -رابعا  
 ةلب استب اله  . أوتقيي  لالحية الرؤساء  -خامسا  

خمسين الف  ينار وال يزيو  و ما تين( 250,000مبل  مالي ال يقل عن )ستيفاء ا -سا سا  

 ( خمسة ماليين  ينار عن كل مخالفة .5,000,000على )
لمنلوو  خالل بالمسؤولية الجزا ية للشخ  الةبيعوي ام  ع   اإل -ال  أو -46 –الما   

ا عليها في ه ا القانون ، يسوسل الشوخ  المعنووي عون الجورا   المنلوو  عليهوا فوي هو 

غرامووي وكووالؤ  لحسووابي وبسسوومي ويعاقووب بال أوموو يرو   أوالقووانون التووي يرتكبهووا ممثلووو  

 للقانون  . والملا رة  المقررة للجريمة وفقا

بموا يحكو  بوي مون عقوبوا   لشوخ  المعنووي مسوؤوالً بالتضوامن عون الوفواءيكون ا -ثانيا  

 . لالحي  العاملين ل يي وبسسمي ولكان  الجريمة ق  ارتكب  من اح إ امالية وتعويضا  

عفى من العقوبة المنلو  عليها في ه ا القانون  كل مون بوا ر بوابالغ ي – 47 –الما   

كواب جريموة غسول امووال وتمويول االرهواب اي سلةة مختلوة بوجوو  اتفوال جنوا ي ألرت

اء وعن المشتركين فيي قبول وقوو  الجريموة وقيوا  السولةا  المختلوة بالبحوث واالستقلو

عو  وقوو  حلول الوبالغ ب إ اتخفيفهوا  أول ك الجناة. وللمحكمة األعفواء مون العقوبوة أوعن 

 الجريمة بشرة ان يسهل القب  على  الجناة وضبة االموال محل الجريمة .
مون  يً أعون  اإلبالغكل من قا  بحسن نية ب انضباةيا أو يسسل جزا ياً  ال – 48 –الما   

 و  عنهوا ابيانو أوبتقو ي  معلوموا   أوالعمليا  المشتبي بها الخاضعة ألحكا  هو ا القوانون 

 .لو ثب  انها غير لحيحة 
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 الفصل الثاني عشر
 أحكام عامة وختامية

لتووي ترتكووب فووي القووانون علووى جوورا   غسوول األموووال اةبووا أحكووا  هوو ا ت – 49 –المررا   

عووي ن كانوو  الجوورا   األلوولية التووي نتجوو  عنهووا تلووك األموووال واقإجمهوريووة العوورال ، و

وانين عليهوا فوي قووانين تلوك ال ولوة وقو ة العرال ،  بشرة ان يكون معاقبواخارج جمهوري

 جمهورية العرال .

ى المحاكموة فوي جريموة ارتكبو  اثنواء  يجوز احالة موظوف المكتوب  علوال -50 –الما   

  ن من المحافظ .ضبسببها اال ب أوتا ية وظيفتي الرسمية 

ل  يكون لوي وجوو   إ ا يجوز تسسيس أي ملرف في جمهورية العرال  ال – 51 –الما   

لجهوا  ا ل  يكن تابعاً لمجموعة مالية منظمة خاضعة لإشراف الفعال مون  إ اما ي فيي و

 الرقابية المختلة.

 تحول أحكا  السرية المنلو  عليها في أي قانون  ون تةبيوا أحكوا  ال – 52-الما   

 ه ا القانون.

لومووا  المكتووب أفشواء المع أوال يجووز ألي موظووف فوي المجلوس  –ال  وأ – 53 –المرا   

 أوباشور معلو  بهوا بشوكل  أويعل  بها بحك  وظيفتي سوواء اةلو  عليهوا  أول  عليها التي ية

غورا  هو ا غير مباشر وال يجوز األفلا  عن ه   المعلوما  بوسي لوورة كانو  اال أل

 ما بع  انتهاء خ متي. إلىر خةالقانون، ويستمر ه ا ال

الوو ين يحلوولون علووى   األشووخا( موون هوو   المووا ة علووى الأويسووري حكوو  البنوو  ) -ثانيررا  

 المكتب. أوغير مباشر ، بمقتضى أتلاله  بالمجلس  أومعلوما  سواء بشكل مباشر 

شووكل فووي مجلووس القضوواء األعلووى محكمووة جنايووا  تخووت  فووي قضووايا ت  – 54 –المررا   

غسووول األمووووال ، ويجووووز عنووو  االقتضووواء تشوووكيل محووواك  اخووورى فوووي مراكوووز المنووواةا 

 ة.مجلس القضاء االعلى ، ينشر في الجري ة الرسمياالست نافية ببيان يل ر  ر يس 
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 2004( لسونة 93لوة ( رقوـ  )لغى أمر سلةة اال تالف المؤقتوة ) المنحي  – 55 –الما   

 قانون مكافحة غسل األموال ()
 – 56 –الما   

 . انظمة لتسهيل تنفي  أحكا  ه ا القانون إل اريجوز  -ال  أو 
 في  أحكا  ه ا القانون .تعليما  وانظمة  اخلية لتسهيل تن إل ارللمحافظ  -ثانيا  

 نف  ه ا القانون من تاريت نشر  في الجري ة الرسمية .ي  – 57 –الما   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معصومؤا  ف
 هوريةالجمرئيا 
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لغوور  الحوو  موون عمليووا  غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب التووي الووبح  متفاقمووة فووي  

 ح  كبير وتسار  التةوور التكنولووجي فوي العمول الملورفي وقةوا  إلىالعلر الحاضر 

 ار ضوارةاالموال وال ي اتا  التنو  فوي اسواليب االحتيوال الموالي ولموا يسوببي  لوك مون اثو

تج ة علووى االقتلووا  والمجتموو  ، ولمواجهووة االنشووةة االجراميووة ومكافحووة اسوواليبها المسوو

يووول لمكافحوووة غسووول االمووووال وتموتسسووويس مجلوووس ومكتوووب  إلوووىوللحاجوووة ، والحوو  منهوووا 

ريور ، ولتق االمووال وتمويول االرهواب رس المها   ا  الللة بمكافحة غسلماياالرهاب، 

 ون.شر  ه ا القان. عقوبا  لمرتكبي تلك الجرا  

 
 

 االسباب الموجبــــة
 



حظـةمال  

   

 

 

 

       

 تم تجميع هذه القوانين وطبعها بالصيغة التي نشرت في جريدة الوقائع العراقية     

 الدائرة القانونية
 البنك المركزي العرقي
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