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 2016البنؾ المركزم العراقي
الضوابط الرقابية لممصارؼ والمؤسسات المالية غير المصرفية بخصوص
مقدمة

مكافحة غسؿ األمواؿ  /تمويؿ اإلرىاب

تـ إصدار ىذه الضكابط الرقابية لممصارؼ بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ /تمكيؿ اإلرىاب ،كذلؾ في ضكء أحكاـ قانكف
مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ ( )99لسنة  5102كما كرد بو مف التزامات عمػ المؤسسػات الماليػة كأكليػا
المصارؼ العاممة في العراؽ كفركعيا في الخارج كفركع المصارؼ األجنبية العاممة في العراؽ.
كقد تـ األخذ بنظر االعتبار عند إصدار ىذه الضكابط الرقابية المستجدات العالمية بشػأف مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ ،التػي
اقترنػت بمكافحػة تمكيػؿ اإلرىػاب  ،بعػد تحػديث التكصػيات األربعػيف بشػأف مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب
الصػادرة عػف مجمكعػة العمػؿ المػالي  ، FATFمعتبػرةن ىػذه التكصػيات بمثابػة معػايير دكليػة فػي مجػاؿ مكافحػة ىػاتيف
الظاىرتيف يتعيف عم الدكؿ االلتزاـ بيا.

كقػد اسػتمزـ ذلػؾ إصػدار ىػذه الضػكابط الرقابيػة لممصػارؼ بشػأف مكافحػة ىػذه الظػاىرة ،حيػث ركعػي فييػا األخػذ بنظػر
االعتبار تمؾ المستجدات كترسيخ ما ىك قائـ بالفعؿ في الممارسة العمميػة فػي مجػاؿ فػت الحسػابات كمزاكلػة العمميػات
المصرفية كاجراءات مكافحة ىذه الظاىرة  ،مع تحسيف كتفعيؿ تمػؾ الجيػكد بمػا يتػكاءـ مػع المتغيػرات العالميػة فػي ىػذا
المجاؿ  ،بما يضمف االلتزاـ بيذه الضكابط بكؿ دقة مف قبؿ المصارؼ كفركع المصارؼ األجنبية العاممة في العراؽ.
كما تسرم الضكابط المشار إلييا أيضان عم الفركع كافة فػي الخػارج لممصػارؼ العاممػة فػي العػراؽ مػع م ارعػاة أنػو فػي
حالة اختالؼ االلتزامات الكاردة بيذه الضكابط عف تمؾ المفركضة بالدكلة المضيفة  ،يتـ تطبيػؽ االلت ازمػات األشػد بمػا
ال يتعارض مع التشريعات أك التعميمات الرقابية المطبقة بالدكلة المضيفة  ،مع مراعاة إبالغ البنؾ المركزم العراقي في
حالة عدـ القدرة عم تطبيؽ تدابير سميمة لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب نتيجة لتمؾ التشريعات أك التعميمات.
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الفصؿ األوؿ
المفاىيـ والتعاريؼ ومراحؿ غسؿ األمواؿ
المادة ( -: )1التعاريؼ
مع عدـ اإلخالؿ بالتعاريؼ الكاردة في القانكف رقـ ( )99لسنة  5102بشأف مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب
كالتعاريؼ الكاردة في الئحتو التنفيذية كألغراض ىذه الضكابط يقصد بالكممات كالعبارات في أدناه حيثما كردت المعاني
المبينة إزاء كؿ منيا.
 -0القانوف  :القانكف رقـ ) ( 99لسنة  5102بشأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 -5المكتب :مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في البنؾ المركزم.
 -9األمػواؿ  :األصػكؿ أيػان كػاف نكعيػا ماديػة كانػت أك معنكيػة أك إلكتركنيػة  ،منقكلػة أك ثابتػة  ،كالعمػالت بجميػع
أنكاعيا أجنبيػة أك محميػة كاألكراؽ الماليػة كالتجاريػة كالصػككؾ كالمسػتندات التػي تثبػت تممػؾ األمػكاؿ أك أم حػؽ
متعمؽ بيا  ،كغيرىا مف اإليرادات أك القيـ الناشئة أك التي تنتج مف ىذه األصكؿ.
 -4تمويؿ اإلرىاب :ىك الفعؿ المحدد في المادة (/0عاش انر) مف القانكف.
 -2المسػتفيد الحقيقػي :ىػك الشػخص الطبيعػي صػاحب الممكيػة أك السػيطرة الفعميػة عمػ العميػؿ أك الػذم تػتـ العمميػة
لحسابو أك لمصمحتو أك كفقان إلرادتو.
 -6األفػراد المعرضػوف لممخػاطر بحكػـ مناصػبيـ  -:األشػخاص الػذيف يشػغمكف أك شػغمكا كظيفػة عامػة عميػا فػي دكلػة
أجنبيػة مثػؿ رئػيس دكلػة أك حككمػة أك سياسػي بػارز أك قػاض أك عسػكرم أك منصػب حكػكمي رفيػع المسػتكل أك
شخصيات بارزة في حزب سياسي ،كيشمؿ ذلؾ أفراد عائالت ىؤالء األشخاص حت الدرجة الثالثة.
 -7تدابير العناية الواجبة :بذؿ الجيد لمتعرؼ عم ىكية العميؿ كالمستفيد الحقيقي كالتحقؽ منيا كالمتابعة المتكاصمة
لمعمميػات التػي تػتـ فػي إطػار عالقػة مسػتمرة باإلضػافة إلػ التعػرؼ عمػ طبيعػة العالقػة المسػتقبمية فػي مػا بػيف
المؤسسة المالية أك المؤسسة غير المالية أك الميف المعينة كالعميؿ كالغرض منيا.
 -8العميؿ العابر :ىك العميؿ الذم ال تربطو عالقة مستمرة مع المصرؼ.
 -9العالقة المستمرة :ىي العالقة المالية أك المصرفية التػي تنشػأ بػيف المصػرؼ كالعميػؿ كالتػي يتكقػع عنػد نشػأتيا أف
تمتد لمدة زمنية كأف تتضمف عمميات متعددة  ،كتشػمؿ العالقػة المسػتمرة أيػة عالقػة ماليػة أك مصػرفية ذات صػمة
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بأحد األنشػطة الػكاردة فػي تعريػؼ المؤسسػات الماليػة كالمؤسسػات غيػر الماليػة كتتصػؿ باألنشػطة كالخػدمات التػي
يقدميا المصرؼ لعمالئو مت تكقع المصرؼ أف تمتد العالقة لمدة مف الزمف.
-01المصػرؼ الػوىمي (الصػكرم) المصػرؼ الػذم لػيس لػو كجػكد مػادم فػي الدكلػة التػي تأسػس فييػا كحصػؿ عمػ
ترخيصو منيا ،كالذم ال يتبع أم مجمكعة خدمات مالية خاضعة إلشراؼ كرقابة مقسـ فعالة.
-00الوجود المادي :يتكفر الكجكد المادم لممصرؼ مف خالؿ:
 كجكد مقر عمؿ ثابت السػتقباؿ العمػالء كممارسػة النشػاط فعميػان ،كال يكفػي بمجػرد ككيػؿ محمػي أك مػكظفيف
مف مستكل منخفض.

 كجكد إدارة فعمية

 االحتفاظ بسجالت العمميات

 الخضػكع لمتفتػيش مػف قبػؿ الجيػات الرقابيػة ك اإلشػرافية سػكاء فػي البمػد الػذم تأسػس فيػو أك فػي البمػد الػذم
يمارس نشاطو فيو.

-05العالقة المصرفية بالمراسمة :تقديـ خدمات مصرفية مف قبؿ المصرؼ إل مصرؼ آخر مراسؿ.
-09المنظمة غير اليادفة لمربح :أم شخص اعتبارم منشأ كفقان ألحكاـ القكانيف النافذة يككف غرضو األساسي تقديـ
خدمات اجتماعية أك تطكعية مف دكف أف يستيدؼ مف نشاطو جني الرب أك اقتسامو أك تحقيؽ منفعة شخصية ،
كيقكـ بجمع أك صرؼ أمكاؿ ألغراض خيرية أك دينية أك ثقافية أك تعميمية أك اجتماعية.
-04العميؿ غير المقيـ :الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم يقيـ أك مقره عادة خارج الجميكريػة أك الػذم لػـ يكمػؿ
مدة سنة مف إقامتو داخؿ الجميكرية بغض النظر عف جنسية ىذا الشخص كال ينطبؽ ذلؾ عم األفراد الذيف ليـ
نشاط اقتصادم دائـ كسكف دائـ داخؿ الجميكرية العراقية حت كلك أقامكا بيا بشكؿ متقطع.
المادة ( -: )2مراحؿ غسؿ األمواؿ
تمر عممية غسؿ األمكاؿ بثالث مراحؿ رئيسية متداخمة في ما بينيا كما يأتي-:
 -0المرحمة األولى :مرحمة اإليداع

تتمثؿ ىذه المرحمة في إيداع األمكاؿ غير المشركعة التي غالبان مػا تكػكف نقديػة فػي عػدد مػف الحسػابات المصػرفية

لدل المصارؼ أك تكظيفيا في مشاريع استثمارية مشركعة أك شراء أسيـ كعقارات.
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 -2المرحمة الثانية :مرحمة التغطية أك التمكيو
تتجسػػد ىػػذه المرحمػػة فػػي القيػػاـ بعمميػػات إبعػػاد األمػكاؿ غيػػر المشػػركعة كنقميػػا محميػان أك خارجيػان (فػػي الغالػػب إلػ
البمػػداف المتشػػددة فػػي تطبيػػؽ ق ػكانيف الس ػرية المص ػرفية )  ،كغالب ػان مػػا تتسػػـ ىػػذه العمميػػات بالتعقيػػد ليصػػعب تتبػػع
مصػػدر األم ػكاؿ غيػػر المشػػركعة  ،كذلػػؾ عبػػر اسػػتخداـ العمميػػات المص ػرفية المتاحػػة كحسػػابات الشػػركات الكىميػػة
التي ال تمارس أم نشاط حقيقي سكل تمقي التحكيالت المالية ثـ إعادة إرساليا إل جيات أخرل .
 -3المرحمة الثالثة -:مرحمة الدمج
تػػنـ فػػي ىػػذه المرحمػػة إعػػادة ضػػخ األمػكاؿ غيػػر المشػػركعة إلػ االقتصػػاد المحمػػي كالعػػالمي كػػأمكاؿ مشػػركعة كذلػػؾ
عبػػر شػراء األسػػيـ كالسػػندات كالعقػػارات كغيرىػػا كتأسػػيس مشػػاريع اسػػتثمارية ....الػػخ  ،أم عمػ صػػكرة اسػػتثمارات
مشػػركعة ( خصكص ػان فػػي البمػػداف الناميػػة) ،كبالتػػالي يكػػكف قػػد تػػـ طمػػس الق ػرائف كافػػو التػػي يمكػػف أف تػػدؿ عم ػ
المصػػدر الحقيقػػي غيػػر المشػػركع لام ػكاؿ فتبػػدك كػػأمكاؿ ناتجػػة عػػف نشػػاطات مشػػركعة ،كبالتػػالي يػػتمكف غاسػػمك
األمكاؿ مف استخداـ ىذه األمكاؿ كاالستفادة منيا .
المادة ( -: )3مفيوـ تمويؿ اإلرىاب
إف الطرؽ المختمفة التي تستخدـ في غسؿ األمػكاؿ تتفػؽ بصػكرة أساسػية مػع تمػؾ األسػاليب كالطػرؽ المسػتخدمة إلخفػاء
مصػػادر تمكيػػؿ اإلرىػػاب كاسػػتخداماتو حيػػث نجػػد أف األم ػكاؿ التػػي تسػػتخدـ فػػي مسػػاندة اإلرىػػاب يمكػػف أف تنشػػأ عػػف
مصادر مشركعة أك أنشػطة إجراميػة أك كمييمػا إال أف تمكيػو مصػدر تمكيػؿ اإلرىػابي يتسػـ باألىميػة بغػض النظػر عمػا
اذا كاف مصدره مف منشأ مشركع أك غير مشركع.
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الفصؿ الثاني

المبادئ األساسية لمكافحة غسؿ األمواؿ  /تمويؿ اإلرىاب
المادة ( -: )1مبدأ اعرؼ عميمؾ ()KYC
يجب عم المصارؼ كفقان ليذا المبدأ التعرؼ عم جميع عمالئيا بما يتناسب مػع درجػات المخػاطر المتعمقػة بيػـ كمػا
يأتي :
 -0األفراد  -:ينبغي عم المصرؼ اتباع اإلجراءات اآلتية عم األقؿ لمتعرؼ عم ىكية العميؿ:
أ -التأكد مف استيفاء العميؿ لنمكذج طمب فت الحسابات بأنكاعيا كافة المعد مف قبؿ المصرؼ ،عم أف تككف
النمػاذج مقسػمة عمػ مسػتكل المركػز الرئيسػي كالفػركع كأف تتضػمف تمػؾ النمػاذج كحػد أدنػ جميػع البيانػات
الكاردة في إالعمامات الخاصة باستمارات فت الحساب.

ب -يجػب عمػ

المصػرؼ اسػتيفاء الكثػائؽ األتيػة (صػكرة مػف البطاقػة الشخصػية أك العائميػة أك جػكاز السػفر

المستمسكات التعريفية األخرل)  ،اما بالنسبة لغير العراقييف (صكرة مف جكاز السفر) ،شريطة أف تككف لديو

إقامة سارية المفعكؿ في الجميكرية العراقية.

ج -الحصكؿ عم أسماء كبيانات األشخاص المصرح ليػـ بالتعامػؿ عمػ الحسػاب كجنسػياتيـ كاالحتفػاظ بصػكرة
مف المستندات الدالة عم ذلؾ.

د -الحصكؿ عم أسماء كعناكيف الممثميف القانكنييف لاشخاص عديمي األىمية كاالحتفاظ بصكرة مف المستندات
الدالة عم ذلؾ أك أية كثائؽ أخرل لـ يتـ ذكرىا كالتي قد يراىا المصرؼ ضركرية.

ق -عم المصرؼ التأكد مف قياـ المكظؼ المتخصص بػاالطالع عمػ الكثػائؽ األصػمية كالتكقيػع عمػ

الصػكر

المحتفظ بيا بما يفيد أنيا صكر طبؽ األصؿ.

ك -الحصكؿ عم المعمكمات الدقيقة عف الشخص طالب فت الحساب كنشاطو كمينتو.
ز -اتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة لمتأكد مف المستفيد الحقيقي مف الحساب.

ح -اتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة لمتأكد مف أف العميؿ شخص معرض لممخاطر بحكـ منصبو.

ط -استيفاء تعيد مف العميؿ بتحديث بياناتو فكر حدكث أية تغيرات بيا أك عند طمب المصرؼ لذلؾ.
م -عمػ المصػرؼ التأكػد مػف صػحة البيانػات المتػكفرة عػف العميػؿ ،كذلػؾ بػاالطالع عمػ المسػتندات األصػمية
المقدمة منو.

ؾ -استيفاء أية بيانات أخرل لـ يتـ ذكرىا ،كقد يراىا المصرؼ ضركرية.
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 -5الشخص المعنوي (االعتباري)  -:إذا كاف العميؿ شخصان اعتباريان فيتـ استيفاء البيانات كالكثائؽ المثبتة لطبيعة
الشػخص  ،ككيانػو القػانكني  ،كاسػمو  ،كمكطنػو كتككينػو المػالي كأكجػو نشػاطو  ،كبيانػات األشػخاص المفكضػيف
بالتعامػؿ عمػ الحسػاب بمكجػب تفػكيض رسػمي ككػذلؾ أسػماء كعنػاكيف المسػاىميف الرئيسػييف كأعضػاء مجمػس
اإلدارة كذلؾ باتباع اإلجراءات اآلتية عم األقؿ-:
أ -التأكد مػف اسػتيفاء العميػؿ لنمػكذج طمػب فػت الحسػابات بأنكاعيػا كافػة كالمعػدة مػف قبػؿ المصػرؼ ،عمػ أف

تكػكف النمػاذج مقسػمة عمػ مسػتكل المركػز الرئيسػي ك الفػركع كأف تتضػمف تمػؾ النمػاذج كحػد أدنػ البيانػات

كافة الكاردة في اإلعمامات كافة الخاصة باستمارات فت الحسابات كالتكقيع عميو أماـ المكظؼ المختص.
ب -يجب عم المصرؼ استيفاء الكثائؽ المدرجة في أدناه-:

ج -صكرة طبؽ األصؿ مف عقد التأسيس كشيادة التأسيس الصادرة عف مسجؿ الشركات.

د -صكرة طبؽ األصؿ مف السجؿ التجارم.

ق -أسـ كعنكاف المالؾ كأسماء كعناكيف الشركاء أك المساىميف الذيف تزيد ممكيات كؿ منيـ عم ( )%01فأكثر
مف رأسماؿ المنظمة أك الشركة.

ك -أسماء كعناكيف المدراء المفكضيف بالتكقيع عف المنظمة أك الشركة .
ز -نماذج التكقيع لاشخاص المصرح ليـ بالتعامؿ عم الحساب .

ح -إقرار خطي مف العميؿ يبيف فيو ىكية المستفيد الحقيقػي مػف الحسػاب أك صػاحب الحػؽ االقتصػادم لمعمميػة
المنكم إجراؤىا ،كيتضمف اسمو الكامؿ كلقبو كشيرتو كمحؿ إقامتو ،كبيانات عف كضعو المالي.

ط -قرار رئيس مجمس إدارة الشركة بفت الحساب كمف لو الحؽ في التعامؿ عمػ الحسػاب مػع التعػرؼ عميػو أك
عمييـ.

م -صكرة مف البطاقة الشخصية أك العائمية أك جكاز السفر لصاحب المنظمة أك الشركة.
ؾ -المتضامنكف أك الشركاء الذيف تككف حصتيـ في رأس مػاؿ الشػركة ( )%01فػأكثر كالمخكلػكف بػالتكقيع عػف
الشركة.

ؿ -المسػتندات الدالػة عمػ

كجػكد تخكيػؿ مػف المنظمػة أك الشػركة لمشػخص أك األشػخاص الطبيعيػيف الػذيف

يمثمكنيا.

ـ -أية كثائؽ أخرل لـ يتـ ذكرىا كالتي قد يراىا المصرؼ ضركرية.
ف -عم المصرؼ التأكد مف قياـ المكظؼ المتخصص بػاالطالع عمػ الكثػائؽ األصػمية كالتكقيػع عمػ الصػكر
المحتفظ بيا ،بما يفيد أنيا صكر طبؽ األصؿ.
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س -الغرض مف التعامؿ عم الحساب كالغرض مف إقامة عالقة العمؿ.
ع -بالنسػبة لمشػركات المسػاىمة باإلضػافة إلػ اسػتيفاء الكثػائؽ كالمتطمبػات الػكاردة أعػاله يجػب اسػتيفاء أسػماء
كعناكيف رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ كالمدير المالي.

ؼ-

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتأكد مف المستفيد الحقيقي مف الحساب.

ص -اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتأكد مف أف العميؿ شخص معرض لممخاطر بحكـ منصبو.

ؽ -يجػب عمػ المصػرؼ إيػالء عنايػة خاصػة لاشػخاص االعتبػارييف كالتأكػد مػف كجكدىػا الفعمػي ،كذلػؾ عػف
طريػؽ الحصػكؿ عمػ نسػخة عػف آخػر تقريػر مػالي لمشػركة أك بياناتيػا الماليػة  ،أك التأكػد مػف خػالؿ أيػة
مصادر أخرل متاحة.

ر -استيفاء تعيد مف العميؿ بتحديث بياناتو فكر حدكث أية تغيرات بيا أك عند طمب المصرؼ لذلؾ.
ش-

التأكد مف صحة البيانات المتكفرة عف العميؿ مع االطالع عم المستندات األصمية المقدمة منو.

ت -استيفاء أية بيانات أخرل لـ يتـ ذكرىا كقد يراىا المصرؼ ضركرية.

 -9المنظمات غير اليادفة لمربح -:يجب عم المصرؼ عدـ فت أية حسابات لممنظمات غير اليادفة لمرب إال بعد
استيفاء الكثائؽ كالبيانات اآلتية:

أ -خطػاب صػادر مػف الجيػة المنظمػة لعمػؿ ىػذه المنظمػات يؤكػد شخصػيتيا كالسػماح ليػا بفػت
المصرفية.

الحسػابات

ب -صكرة طبؽ األصؿ مف النظاـ األساسي.
ج -صكرة طبؽ األصؿ مف قرار الترخيص.

د -اسـ المنظمة كشكميا القانكني.
ق -عنكاف المقر الرئيسي كالفركع.

ك -رقـ الياتؼ مع  mailػ ػ ػ  eإف كجد.
ز -الغرض مف التعامؿ كمصادر أمكاليا كاستخداماتو كأية بيانات أخرل تطمبيا السمطات المتخصصة.
ح -أسماء المفكضيف بالتكقيع عف المنظمة كعناكينيـ.

ط -نماذج تكقيعات األشخاص المصرح ليػـ بالتعامػؿ مػع الحسػاب  ،باإلضػافة إلػ ضػركرة التعػرؼ عمػ ىكيػة
المخكليف بالتعامؿ طبقان إلجراءات التعرؼ عم ىكية العميؿ السالفة الذكر.

م -التأكػد مػف اسػتيفاء بيانػات النمػكذج الخػاص المعػد مػف قبػؿ المصػرؼ كالخػاص بػالتحقؽ مػف ىكيػة العمػالء
لممؤسسات غير اليادفة لمرب عند فت الحسابات بكؿ أنكاعيا.
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ؾ -يجب عم المصرؼ إيالء عناية خاصػة فػي مػا يتعمػؽ بالمنظمػات كالجمعيػات التػي ال تيػدؼ لمػرب كالتأكػد
مف كجكدىا الفعمي كمف أف طالبي فت الحسابات ىـ المسؤكلكف الحقيقيكف عف المنظمة أك الجمعية.

 -4التأكد مف صحة البيانات المتكفرة عف العميؿ مف خالؿ االطالع عم المستندات األصمية المقدمة منو كالحصكؿ
عم صكرة منيا  ،كتكقيع المكظؼ المتخصص عم كؿ منيا بعد مطابقتيا مع األصؿ بما يفيد أنيا صكرة طبؽ

األصؿ.

 -2في حالة تعامؿ شخص مع المصرؼ بالككالة عف العميؿ سكاء كاف العميؿ شخصان طبيعيان أك شخصان اعتباريان

يجػب عمػ المصػرؼ التأكػد مػف كجػكد ككالػة قانكنيػة أك تخكيػؿ قػانكني معتمػد مػف الجيػات المتخصصػة مػع

ضركرة االحتفاظ بالككالػة كبالتخكيػؿ أك بنسػخة طبػؽ األصػؿ باإلضػافة إلػ ضػركرة التعػرؼ عمػ ىكيػة الككيػؿ
كالمككؿ كالتحقؽ منيا طبقا إلجراءات التعرؼ عم ىكية العميؿ السالفة الذكر.

 -6إجػراءات العنايػة الكاجبػة لمتعػرؼ عمػ

اليكيػة بالنسػبة لممصػارؼ أك المؤسسػات الماليػة الم ارسػمة يجػب عمػ

المصرؼ عند بدء عالقة عمؿ مع مؤسسة مالية أك مصرؼ مراسؿ تطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة لمتعرؼ عم
ىكية العمالء السالؼ ذكرىا بالنسبة لاشخاص االعتبارييف باإلضافة إل القياـ بما يأتي:

أ -الحصكؿ عم مكافقة اإلدارة التنفيذية العميا لممصرؼ قبؿ إقامة العالقة مع المصارؼ المراسمة.

ب -جمػع معمكمػات كافيػة عػف المصػرؼ الم ارسػؿ  ،ككػذلؾ حػكؿ ىيكػؿ الممكيػة كاإلدارة لتحقيػؽ معرفػة كاممػة

لطبيعة عممو كالقياـ مف خالؿ المعمكمات المعمنة بتحديد نكع السمعة التي يتمتع بيا كنكعية الرقابة التي تتـ

ضا معرفة ما إذا كاف المصرؼ المراسؿ أك أم مف أعضاء مجمس إدارتو أك مالكي
عميو  ،كيتضمف ذلؾ أي ن
الحصة المسيطرة عمية قد خضعكا لمتحقيقات بشأف جرائـ غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب أك أية جزاءات أك
تدابير إدارية.

ج -استيفاء البيانات التي تكض مكقؼ المصػرؼ الم ارسػؿ مػف االمتثػاؿ بالتشػريعات كالضػكابط الرقابيػة المحميػة
الخاصػة بػو  ،كمعػايير العنايػة الكاجبػة المطبقػة عمػ عمالئػو  ،كجيػكده فػي مجػاؿ مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ

كتمكيػؿ اإلرىػاب كمػدل تػكافر سياسػات كاجػراءات داخميػة فعالػة لػدل المصػرؼ الم ارسػؿ فػي ىػذا الشػأف مػف

خالؿ اسػتبياف أك استقصػاء تمتػزـ المصػارؼ الم ارسػمة أك المؤسسػات الماليػة باإلجابػة عمػ األسػئمة المدرجػة

فيو كالتي تكض مكقفيا مف االمتثاؿ بالتشريعات كالضكابط الرقابية المحمية الخاصة بيا كمعايير كاجراءات
التحقؽ مف اليكية المطبقة عم عمالئيا كجيكدىا في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب كمػدل
تكافر سياسات كاجراءات داخمية فعالة لدييا.

د -تحديػد مسػؤكلية كػؿ مػف المؤسسػة الماليػة أك المصػرؼ الم ارسػؿ عػف مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب
كتابيان.
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ق -التأكد مف المؤسسة الماليػة أك المصػرؼ الم ارسػؿ بػأف يكػكف خاضػعان إلشػراؼ رقػابي فعػاؿ مػف قبػؿ السػمطات
المتخصصة.

ك -تكثيؽ مػا يػتـ الحصػكؿ عميػو مػف معمكمػات كمسػتندات كاتفاقيػات مكتكبػة مػف المؤسسػة الماليػة أك المصػرؼ
المراسؿ كاتاحتيا لمسمطات المتخصصة عند المزكـ.

ز -يجػب عمػ المصػرؼ التأكػد مػف أف المؤسسػات الماليػة أك المصػارؼ الم ارسػمة التػي تحػتفظ بحسػابات الػدفع

المراسمة لديو تقكـ بتطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة عم عمالئيا الذيف يحؽ ليـ الكصكؿ إل تمؾ الحسابات
كأف تككف قادرة عم تػكفير الكثػائؽ كالبيانػات كالمعمكمػات المتعمقػة بتػدابير العنايػة الكاجبػة كالرقابػة المسػتمرة
عند الطمب خالؿ مدة زمنية مقبكلة أك دكف تأخير.

ح -المراجعػة الدكريػة لمعمميػات التػي تػتـ عمػ حسػاب المصػرؼ الم ارسػؿ لمتأكػد مػف تناسػب تمػؾ العمميػات مػع
الغرض مف فت الحساب.

ط -يجب عم المصرؼ عند قيامو بػإجراءات العنايػة الكاجبػة لمتعػرؼ عمػ اليكيػة الخاصػة بالمصػرؼ الم ارسػؿ
تحديد درجة مخاطره استرشادان بالمعمكمات المتكفرة لديو  ،كمنيا ما يأتي:

 كجكد أية تحفظات رقابية عم نظـ المصرؼ الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب أك نظػـ
إدارة المخاطر التي قد تنجـ عنيما.

 ما إذا كاف مكقع المركز الرئيسي لممصرؼ المراسؿ في دكلة ذات مخاطر مرتفعة أـ منخفضة.
 مدل تقديـ المصرؼ المراسؿ لخدمات مصرفية خاصة.

 مدل كجكد حسابات ألشخاص ذكم مخاطر بحكـ مناصبيـ العامة لدل المصرؼ المراسؿ.

 عدـ الدخكؿ في عالقة مراسمة مػع المصػارؼ/المؤسسػات الماليػة الكىميػة ،أك مػع المؤسسػات التػي تقػدـ
خدمات المراسمة لبنكؾ كىمية.
المادة ( -: )2مبدأ النيج المستند إلى المخاطر
 -0يجػب عمػ المصػرؼ تطػكير أسػمكب مرتكػز عمػ المخػاطر لعمميػة المراقبػة بمػا يتناسػب مػع عممػو كعػدد عمالئػو
كأنكاع المعامالت.

 -5يجب عم المصرؼ تصنيؼ عمالئو كمنتجاتو بحسب درجة مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 -9يجب عم المصرؼ بذؿ عناية خاصة في التعامؿ مع الحاالت التي تمثؿ درجة مخاطر مرتفعة .

 -4يجب عم المصرؼ كضع اإلجراءات الالزمة لمتعامؿ مع ىذه المخاطر بما يتناسب مع تمؾ الدرجات.
 -2يجب عم المصرؼ تصنيؼ درجات المخاطر إل صنفيف ( مرتفعة ،كمنخفضة).
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 -6يجػب عمػ المصػرؼ مراجعػة تصػنيؼ العمػالء كفقػان لػدرجات المخػاطر مػرة عمػ األقػؿ كػؿ سػنتيف أك فػي حالػة
حدكث تغيرات الحقو خالؿ السنتيف تستدعي ذلؾ.

 -7يجػب عمػ المصػرؼ عنػد تصػنيؼ المخػاطر فػي عالقػة العمػؿ التػي تػربط المصػرؼ بالعميػؿ أف يتحقػؽ مػف إف
النظاـ المكضػكع إلدارة المخػاطر يتضػمف سياسػات كاجػراءات تقػكـ عمػ تحديػد المخػاطر كتقييميػا كالرقابػة عمييػا
كاإلبالغ عنيا ،عم أف يتناكؿ ذلؾ النظاـ مجاالت المخاطر كافة.

 -8عند إجراء تكصيؼ لممخاطر في عالقة العمؿ التي تربط المصرؼ بالعميؿ عم المصرؼ أف ينظر في عناصر
المخػاطر األربعػة اآلتيػة كحػد أدنػ (مخػاطر العمػالء ،مخػاطر المنػتج ،مخػاطر تقػديـ قنػكات الخدمػة ،المخػاطر
المتعمقة بمناطؽ جغرافية عم النحك اآلتي:
أ -مخاطر العمالء -:
 يجػب عمػ المصػرؼ تقيػيـ كتكثيػؽ مخػاطر غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب كغيرىػا مػف األنشػطة غيػر
المشػركعة التػي يشػكميا مختمػؼ العمػالء ،كمػا يجػب أف تكػكف شػدة العنايػة الكاجبػة كالمراقبػة المسػتمرة

المطمكبة لنكع محدد مػف العمػالء متناسػبة مػع درجػة المخػاطر الظػاىرة أك المحتممػة التػي تشػكميا عالقػة
العمؿ مع العميؿ ،كما يتعيف عم المصرؼ أف يمتمؾ السياسات كاإلجراءات لمعالجة ىذه المخاطر.

 يجػب عمػ المصػرؼ ضػماف كجػكد إجػراءات العنايػة الكاجبػة المشػددة كالمراقبػة المسػتمرة فػي حػاؿ كػاف
ىنػاؾ اشػتباه بػأف أحػد العمػالء ىػك فػرد أك جمعيػة خيريػة أك منظمػة غيػر ىادفػة لمػرب تػرتبط بأعمػاؿ

إرىابيػة أك بتمكيػؿ اإلرىػاب أك منظمػة إرىابيػة ليػا صػمة بيػا ،أك فػي حػاؿ كػاف الفػرد أك الكيػاف خاضػعان
لعقكبات أك اسمو ضػمف القػكائـ التػي تعمػـ عمػ المصػارؼ أك كػاف معرضػان لممخػاطر بحكػـ منصػبو أك
بمسائؿ متعمقة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 عػدـ اتخػاذ قػرار بالػدخكؿ فػي عالقػة عمػؿ مػع منظمػات غيػر ىادفػة لمػرب أك عمػالء يتطمبػكف تػدابير
العنايػة الكاجبػة المشػددة إال بعػد الحصػكؿ عمػ

مكافقػة اإلدارة التنفيذيػة العميػا بعػد اسػتكماؿ التػدابير

المشددة ،كفي ما يأتي بعض العكامؿ التي يتـ االسترشاد بيا لدل تحديد المصرؼ لتمؾ المخاطر:

 بالنسػبة لممخػاطر المتعمقػة بػالعمالء :العمػالء الػذيف يصػعب التعػرؼ عمػ
تعامالتيـ ،عم سبيؿ المثاؿ :
 بسبب تعقد ىيكؿ الممكية الخاص بيـ في حالة األشخاص االعتبارية.
 العمالء الذيف يكجد ما يشكب سمعتيـ أك تعامالتيـ السابقة .
 العمالء غير المقيميف .
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 العمالء الذيف يعدكف مف األشخاص ذكم المخاطر بحكـ مناصبيـ العامة أك الذيف ليػـ ارتبػاط بيػـ
كالعمالء األجانب.

 بالنسبة لممخاطر المتعمقة بتعامالت العمالء:
 عدـ تناسب التعامالت مع الغرض المعمف مف التعامؿ .

 عدـ تناسب الخدمات المطمكبة مف قبؿ العمالء مع طبيعة نشاطيـ .
 القياـ بعمميات معقدة أك ضخمة مف دكف مبرر كاض .

 التعامؿ مع مقر مؤسسة بعيد عف مقر إقامة العميؿ أك مكاف عممو مف دكف مبرر كاض
 تعدد حسابات /أك عالقة عمؿ العمالء لدل المصػرؼ ،أك فػي اكثػر مػف مؤسسػة تقػع فػي نفػس
المنطقة ،كذلؾ مف دكف غرض كاض .

 التعامؿ بمبػالغ نقديػة كبيػرة عمػ الػرغـ مػف عػدـ انتمػاء نشػاط العميػؿ إلػ األنشػطة التػي تتميػز
بكثافة التعامؿ النقدم.

 العمالء الذيف يط أر تغير كاض في نمط تعامالتيـ مع المصرؼ مف دكف مبرر كاض  ،أك ترد
لممصرؼ معمكمات عف تكرطيـ في أنشطة غير مشركعة.

 االستخداـ غير المبرر لمكسطاء في المعامالت.

 طمب العميؿ إحاطة بعض العمميات بقدر مبالغ فيو مف السرية .
 العمميات غير المباشرة ،كتمؾ التي تتـ باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة .

 بالنسبة لممخاطر المتعمقة بقطاعات األنشطة التي يمارسيا العمػالء :األنشػطة التػي تتميػز بكثافػة
التعامػؿ النقػدم ،بمػا يشػمؿ األنشػطة المتعمقػة بتقػديـ خػدمات ماليػة ،مثػؿ شػركات تحكيػؿ األمػكاؿ
كشػركات الصػرافة .الجمعيػات الخيريػة كغيرىػا مػف الجيػات األخػرل التػي ال تيػدؼ لمػرب كتجػارة

المعادف النفيسة كاألحجار الكريمة كالتحؼ كاألعماؿ الفنية كسماسرة العقارات كالشركات العقارية.

ب -مخاطر المنتج -:

 عم المصرؼ تقييـ كتكثيؽ مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كغيرىا مف األنشطة غير المشػركعة
الناشئة عف المنتجات التي يقدميا المصػرؼ أك يقتػرح تقػديميا لعمالئػو ،كقػد تشػتمؿ ىػذه المنتجػات عمػ

حسابات التكفير كمنتجات التحكيالت المالية كحسابات الػدفع الم ارسػمة كالحػكاالت البرقيػة كمػا إلػ ذلػؾ،

كما يجب أف يككف لدل المصرؼ منيجيػة يػتـ عمػ أساسػيا تصػنيؼ عالقػة العمػؿ التػي تربطػو بعمالئػو

استنادان إل األنكاع المختمفة مف المنتجات التي يقدميا أك يقترح تقديميا إلييـ .
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 تتضمف المخاطر المتعمقة بالمنتجات التي تتسـ بإمكانية استغالليا في غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب،
بمػا يشػمؿ المنتجػات أك الخػدمات الجديػدة أك المبتكػرة سػكاء التػي يقػدميا المصػرؼ أك يكػكف طرفػان فييػا
كمػف ىػذه الخػدمات الخػدمات التػي ال تتػي اإلفصػاح عػف قػدر كبيػر مػف المعمكمػات المتعمقػة بيكيػة

مسػتخدمييا ،أك تمػؾ التػي تتسػـ بالطػابع الػدكلي ،مثػؿ الخػدمات المصػرفية المقدمػة مػف خػالؿ شػبكة
المعمكمات الدكلية ،كالبطاقات ذات القيمة المختزنة ،كالتحكيالت اإللكتركنية الدكلية.

ج -مخاطر قنوات تقديـ الخدمة ( المخاطر البينية) -:

 يجػب عمػ المصػرؼ أف يقػيـ كيكثػؽ مخػاطر غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب كغيرىػا مػف األنشػطة غيػر
المشػركعة التػي تشػكميا المعػامالت اإللكتركنيػة التػي يػتـ مػف خالليػا بػدء عالقػة العمػؿ كمزاكلتيػا

كاالستمرار فييا ،كما يجب أف تكػكف إجػراءات تػدابير العنايػة الكاجبػة المشػددة كالمراقبػة المسػتمرة فػي مػا

يتعمؽ بقناة تقديـ الخدمة محددة كمالئمة كمتناسبة مع درجة المخاطر الظاىرة كالمحتممة التي قد تشكميا
ىذه القناة.

 يجب عم المصػرؼ كضػع السياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة كالضػكابط لمعالجػة مخػاطر غسػؿ األمػكاؿ
كتمكيػؿ اإلرىػاب أك أم أنشػطة أخػرل غيػر مشػركعة يشػكميا مختمػؼ أنػكاع القنػكات/الكاجيػات البينيػة

كالتطكرات التكنكلكجيػة التػي يػتـ مػف خالليػا بػدء عالقػة العمػؿ كمزاكلتيػا كاالسػتمرار فييػا بحيػث تشػتمؿ

ىػذه السياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة تػدابير تيػدؼ إلػ منػع سػكء اسػتخداـ التطػكرات التكنكلكجيػة فػي

عمميػات غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ،ككػذلؾ إدارة المخػاطر المرتبطػة بعالقػة العمػؿ أك المعػامالت

التي ال تتـ كجيان لكجو.

 يجػب أف يضػمف المصػرؼ فػي منيجيػة إجراءاتػو كيفيػة تصػنيؼ العمػالء فػي مػا يتعمػؽ بقنػكات تقػديـ
الخدمة التي يتـ مف خالليا بدء عالقة العمؿ كمزاكلتيا كاستمرارىا.

د -المخاطر المتعمقة بالمناطؽ الجغرافية -:

 يجب عم المصرؼ أف يقيـ كيكثؽ مخػاطر التػكرط بأنشػطة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب كغيرىػا مػف
األنشطة غير المشركعة التي تشكميا مناطؽ جغرافية مختمفة يتبع ليا أك قد يتبع ليا عمػالؤه كقػد تكػكف

مثؿ ىذه التبعية مرتبطة بمكاف إقامة العميؿ أك عممو في دكؿ أجنبية كمصدر ككجية العمميات التي تتـ

لمصمحتو ،كيمكف لممصرؼ لدل تحديده لممناطؽ الجغرافية ذات المخاطر المرتفعة االسترشاد بما يأتي:
 الدكؿ التي تخضع لعقكبات أك لحظر التعامؿ أك إلجراءات أخرل مماثمة مف قبؿ األمـ المتحدة.

 الدكؿ التي ال تتكفر لدييا تشريعات أك نظـ مناسبة لمكافحة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ،أك ال
تطبؽ تكصيات مجمكعة العمؿ المالي ،أك ال تطبقيا بالكفاءة المطمكبة.
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 الدكؿ التي تقكـ بتمكيؿ أك دعـ األنشطة اإلرىابية.
 الػدكؿ التػي تشػتير بانتشػار مسػتكل عػاؿ مػف الفسػاد أك األنشػطة األخػرل غيػر المشػركعة ،مثػؿ
اإلتجار في المخدرات كزراعتيا كتيريب األسمحة كغيرىا.

 يجػب أف يممػؾ المصػرؼ السياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة كالضػكابط لمعالجػة المخػاطر المحػددة لغسػؿ
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كغيرىا مف األنشطة غير المشركعة التي تشكميا تمؾ الدكؿ المختمفة التي يتبع

ليا أك قد يتبع ليا عمالؤه.

 بيػدؼ تقيػيـ فعاليػة أنظمػة مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب فػي دكؿ أخػرل عمػ المصػرؼ أف
ينظر في العكامؿ الثالثة اآلتية كحد أدن -:

 إطار العمؿ القانكني في ىذه الدكؿ.
 فرض العقكبات كاإلشراؼ.
 التعاكف الدكلي.

المادة ( -: )3مبدأ اإلخطار (اإلبالغ)
يجب عم المصارؼ كضع آلية فعالة لعممية اإلبالغ الداخمي كالخارجي في أم كقت يتـ فيو الكشؼ عف عممية اشتباه
في ارتباطيا بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب مف خالؿ ما يأتي:
 -0يجػب عمػ المصػرؼ إعػداد السياسػات كاإلجػراءات كالضػكابط الفعالػة مػف اجػؿ اإلخطػار عػف جميػع العمميػات

المشتبو في أنيا تتضمف غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب ،بما فػي ذلػؾ محػاكالت إجػراء تمػؾ العمميػات ،كذلػؾ بغػض

النظر عف حجـ العممية إل مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كاف تمكف ىذه السياسات كاإلجراءات

المصرؼ مف االمتثػاؿ بالقػانكف كالئحتػو التنفيذيػة كىػذه الضػكابط فػي مػا يتعمػؽ برفػع تقػارير عػف العمميػات المشػتبو
بيا إل المكتب عم كجو السرعة باإلضافة إل التعاكف الفعاؿ مع جيات إنفاذ القانكف.

 -5يجب أف يتضػمف اإلخطػار تفصػيالن لاسػباب كالػدكاعي التػي اسػتند إلييػا المصػرؼ فػي تقريػره أف العمميػة مشػتبو
فييا ككذلؾ الحقائؽ أك الظركؼ التي ارتكز الييا المصرؼ في االشتباه.

 -9يجػب أف يػتـ اإلخطػار عمػ كفػؽ النمػكذج المعػد مػف قبػؿ مكتػب مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ليػذا

الغرض كالذم تـ إعمامو مف قبؿ المكتب إل المصارؼ مرفقان بو تعميمات استيفائو ،كأف ترفؽ بو البيانات كصكر

المستندات المتعمقة بالعممية المشتبو فييا كافة ،مع مراعاة االلتزاـ بتعميمات استيفاء النمكذج المشار إليو.
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 -4يجب عم المصرؼ التأكد مف أف لديو السياسات كاإلجػراءات الفعالػة بالنسػبة إلػ اإلبػالغ الػداخمي عػف عمميػات
غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب المشػتبو بيػا كافػة كاف تمكػف ىػذه السياسػات كاإلجػراءات المصػرؼ مػف االمتثػاؿ

بالقانكف كالئحتو التنفيذية كىذه الضكابط كأف تتي رفع التقارير الداخمية حكؿ العمميات المشتبو بيا بصكرة سريعة

إل مسؤكؿ قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ في المصرؼ.

 -2يجػب عمػ المصػرؼ أف يتأكػد بػأف المسػؤكليف كالمػكظفيف فيػو كافػة يمكػنيـ االتصػاؿ المباشػر مػع مسػؤكؿ قسػـ
مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كأف آليػة التبميػغ التػي تػربط بينيمػا قصػيرة  ،كػذلؾ أف المسػؤكليف كالمػكظفيف كافػة ممزمػكف
بػاإلبالغ حػيف تكػكف لػدييـ أسػباب معقكلػة تػدفعيـ إلػ الشػؾ أك االشػتباه بػاف األمػكاؿ التػي يػتـ تمريرىػا عبػر

المصرؼ ىي مف متحصالت نشاط إجرامي أك غير مشركع أك مرتبطة بتمكيؿ اإلرىػاب أك أنيػا ستسػتخدـ لمقيػاـ
بأعماؿ إرىابية أك مف قبؿ منظمة إرىابية.

 -6يجب عم المسؤكليف كالمكظفيف داخؿ المصرؼ القياـ عم كجو السرعة برفع تقرير داخمي بالعممية المشتبو بيا
إلػ مسػؤكؿ قسػـ مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ بحيػث يضػمف ىػذا التقريػر كػؿ تفاصػيؿ المعػامالت الالحقػة الخاصػة

بالعميؿ ،كعم مسؤكؿ قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ القياـ بتكثيؽ التقرير بصكرة مالئمػة كمناسػبة كتسػميـ المكظػؼ

ار خطيان بالتقرير باإلضافة إل تنبييو باألحكاـ المتعمقة بالسػرية كباإلفصػاح أك التممػي لمعميػؿ أك بػأم شػكؿ،
إقر ان

كما يجب عم مسؤكؿ قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ النظر في ىذا التقرير عم ضكء المعمكمات كافة المتاحة لدل

المصرؼ كاتخاذ قرار ما اذا كانت المعاممة مشتبو بيا كاعطاء المكظؼ بالغان خطيان بذلؾ.

 -7يحظر اإلفصاح لمعميؿ أك المستفيد أك لغير السمطات كالجيات المتخصصة بتطبيؽ أحكاـ القانكف كالالئحة عػف
أم إجراء مف إجراءات اإلخطار التي تتخذ في شأف المعامالت الماليػة المشػتبو فػي أنيػا تتضػمف غسػؿ أمػكاؿ أك
تمكيؿ إرىاب ،أك عف البيانات المتعمقة بيا.

 -8يتـ تدريب مكظفي المصرؼ عم مؤشرات االشتباه لمعمميات التػي قػد تتضػمف غسػؿ أمػكاؿ أك تمكيػؿ إرىػاب بمػا
فييا مؤشرات االشتباه األساسية الخاصة بغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

المادة ( -: )4مبدأ التحري والفحص عمى وفؽ المعايير الفعالة والتدريب المستمر لمعامميف
يجػب عمػ المصػارؼ كضػع إجػراءات لمفحػص لضػماف ارتفػاع معػايير الكفػاءة عنػد تعيػيف أك تكظيػؼ مسػؤكليف أك

نامج مستمر لتدريب المسؤكليف كالمكظفيف لدييا عم أساليب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيػؿ
مكظفيف ،ككذلؾ كضع بر ن
اإلرىاب ،كما يأتي :
 -0يجب عم المصرؼ كضع خطط كبرامج تدريبية مستمرة كمالئمة سنكيان عم األقؿ لتدريب المسؤكليف ك العامميف
فييا عم مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
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 -5يجب أف يشمؿ برنامج التدريب الخاص بالمصرؼ تدريبان مستم انر لضماف محافظة المسؤكليف كالمكظفيف فيو عم

معارفيـ كمياراتيـ كقدراتيـ بيدؼ زيادة كفاءتيـ في االمتثاؿ الدقيؽ بالقكاعد كالنظـ المقررة لمكافحة غسؿ
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كضماف اطالعيـ عم

التطكرات الجديدة المتعمقة باألساليب كاالتجاىات العامة

لعمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كنظـ مكافحتيا ،كالمستجدات المحمية كاإلقميمية كالعالمية في ىذا الشأف.
المصرؼ إجراء مراجعة دكرية لحاجات التدريب بانتظاـ كدراسة ىذه االحتياجات ،كالنظر في مسائؿ

 -9عم

الخبرات كالميارات كالقدرات القائمة ،كالكظائؼ كاألدكار المطمكبة ،كحجـ المصرؼ كتصنيؼ مخاطر المصرؼ
كنتيجة التدريب المسبؽ كالحاجات المتصكرة كما يجب عم

االعتبار.

مجمس اإلدارة أف يأخذ نتيجة كؿ مراجعة بعيف

 -4التخطيط ليذه البرامج كتنفيذىا بالتنسيؽ بيف المصارؼ كبيف مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كالبنؾ المركزم
العراقي ،عم أف يراع ما يأتي:

أ -أف يككف التدريب شامالن لكحدات المصرؼ كالمسؤكليف كالمكظفيف فيو.

ب -االستعانة في تنفيذ البرامج التدريبية بالمعاىد المتخصصة التي تنشأ ليذا الغرض أك يككف التدريب في مجاؿ
مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مف بيف أغراضيا ،محمية كانت أك خارجية ،مع االستفادة بالخبرات
المحمية كالدكلية في ىذا الخصكص.

ج -أف يتـ التنسيؽ مع مسؤكؿ االمتثاؿ في ما يتعمؽ باختيار العامميف الذيف يتـ ترشيحيـ لحضكر برامج تدريبية
في ىذا المجاؿ.

الفصؿ الثالث
مسؤولية مجمس اإلدارة ومدير قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمواؿ
ومراقبي الحسابات الخارجييف
المادة ( -: )1مسؤولية مجمس اإلدارة
يجػب عمػ مجمػس اإلدارة كاإلدارة التنفيذيػة العميػا فػي المصػارؼ التأكػد مػف مكاءمػة السياسػات كالضػكابط كاإلجػراءات
كاألنظمة الداخمية لممصرؼ مع قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كالئحتو التنفيذية كىذه الضكابط مف خالؿ
ما يأتي -:
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 -0كضػع سياسػات كاجػراءات كضػكابط داخميػة مناسػبة مكتكبػة لمتطبيػؽ السػميـ لمقػانكف كالالئحػة التنفيذيػة كالتعميمػات
الصادرة عف البنؾ المركزم العراقي المتعمقة بمكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 -5يكػكف مجمػس اإلدارة المسػؤكؿ األكؿ عػف فعاليػة السياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة كالضػكابط الداخميػة الخاصػة
بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 -9إجراء الفحص كالتحرم كتطبيؽ أفضؿ المعايير عند تعييف أك تكظيؼ المسؤكليف أك المكظفيف داخؿ المصرؼ.

 -4كجكد برنامج تدريب مناسب كمستمر لممسؤكليف كالمكظفيف عم أساليب كتقنيػات مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ
اإلرىاب.

 -2إنشاء قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمكاؿ يتػابع الفػركع كافػة تنفيػذان لممػادة ( )04مػف قػانكف مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ رقػـ
( )99لسنة .5102

 -6تعيػيف مسػؤكؿ قسػـ اإلبػالغ عػف غسػؿ األمػكاؿ كنائبػو داخػؿ المصػرؼ كضػماف منحػو الصػالحيات كاالسػتقاللية
الكاممة.

 -7تحديد كظيفة مراجعة داخمية مستقمة مزكدة بمكارد كافية الختبار مػدل االمتثػاؿ بالسياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة
كالضكابط الخاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 -8كجكد منيجيات محدده حكؿ إدارة المخاطر داخؿ المصرؼ في ما يتعمؽ بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 -9قياـ المصرؼ بتكثيؽ السياسات كالمنيجيات ذات الصمة بإدارة المخاطر.

 -01اتخػاذ التػدابير الالزمػة لمتأكػد مػف م ارعػاة مخػاطر غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب عنػد تطبيػؽ ىػذه التػدابير فػي
المعامالت اليكمية أك تطكير منتجات جديدة كقبكؿ عمالء جدد.

 -00مراجعة إجراءات مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب عم العمالء الحالييف.
المادة ( -: )2مدير (مسؤوؿ) قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب:
يككف المدير المسؤكؿ عف االلتزاـ بالمصرؼ ىك المسؤكؿ عف قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب  ،كيػتـ
تحديد مف يحؿ محمو أثناء غيابو  ،مع إخطار مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كىذه المديرية في حالة تغيير أم منيما.
 -1ضوابط تعييف مدير قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمواؿ ومعاونو
أ -يكػػكف مػػدير قسػػـ اإلبػػالغ عػػف غسػػؿ األم ػكاؿ كمعاكنػػو حاصػػميف عم ػ شػػيادة جامعيػػة أكليػػة فػػي القػػانكف أك اإلدارة
الماليػػة أك المحاسػػبة أك العمػػكـ الماليػػة كالمصػرفية  ،كيجػػكز أف يكػػكف التحصػػيؿ الد ارسػػي لمعػػاكف مػػدير مكتػػب اإلبػػالغ
عف غسؿ األمكاؿ شيادة الدبمكـ في االختصاصات أعاله .
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ب -يككف مدير قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمكاؿ كمعاكنو قد اجتا از عدة دكرات في مجاؿ مكافحة غسػؿ األمػكاؿ داخػؿ
العػراؽ أك خارجػػو ،عمػ أف يتعيػػد المصػػرؼ بإدخاليمػا دكرات تدريبيػػة دكليػػة فػػي مجػػاؿ مكافحػػة غسػػؿ األمػكاؿ خػػالؿ
سنتيف مف تأريخ تعيينيما .كبخالفو تمغ المكافقة عم تعيينيما .
ج -أف يمتمػػؾ مػػدير قسػػـ اإلبػػالغ عػػف غسػػؿ األمػكاؿ خبػرة كممارسػػة مصػرفية ال تقػػؿ عػػف ( )2سػػنكات مػػع إلمػػاـ جيػػد
بالمغة اإلنكميزية كأف يمتمؾ معاكنو خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف (  )9سنكات.
د -أف يككنػػا مقيمػػيف فػػي الع ػراؽ كمتفػػرغيف ليػػذا المنصػػب ك أف ال يككنػػا مػػكظفيف فػػي مصػػرؼ أك شػػركة أك مؤسسػػة
مالية أخرل.
ق -أف ال يككنا محككميف بجناية أك جنحة مخممػة بالشػرؼ كعػدـ صػدكر قػرار بحقيمػا مػف سػمطة متخصصػة ينػتقص
مف ممارستيما أم كظيفة قيادية (مصرؼ أك شركة) .
ك -يككف تعييف مدير قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بمكافقة البنؾ المركزم العراقي ،كال يجكز إقالتو
إال بمكافقػة ىػػذا البنػػؾ ،كمػػا يجػكز لمبنػػؾ المركػػزم الع ارقػػي طمػب االسػػتغناء عػػف خدماتػػو إذا ثبػت عػػدـ قدرتػػو عمػ أداء
ىذه الميمة.
كيراع في تحديد المدير المسؤكؿ كمف يحؿ محمو عند غيابو المعػايير اآلتيػة ،كأف تكػكف لػو الضػمانات كالصػالحيات
كالمياـ المبينة في ما يأتي:
 -2ضمانات وصالحيات المدير المسؤوؿ عف قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمواؿ  /تمويؿ اإلرىاب
يتعيف أف يتمتع المدير المسؤكؿ عف ىذا القسـ باالستقالؿ في أداء ميامو كأف تييأ لو الكسائؿ الكفيمة لمقياـ بيذه
المياـ عم نحك يحقؽ الغرض منو  ،كيستمزـ ذلؾ ما يأتي:
مدير مسؤكالن عف قسـ المكافحة.
أ -عدـ إسناد أية أعماؿ إليو تتعارض مع ميامو باعتباره نا

ب -أف يكػكف لػو الحػؽ فػي الحصػكؿ عمػ المعمكمػات كافػة كاالطػالع عمػ السػجالت أك المسػتندات كافػة التػي
ي ارىػا الزمػة لمباشػرة ميامػو فػي فحػص تقػارير العمميػات غيػر العاديػة كتقػارير االشػتباه التػي تقػدـ إليػو،
كاالتصاؿ بمف يمزـ مف العامميف بالمصرؼ لتنفيذ تمؾ المياـ.
ج -أف يككف لو الحؽ في تقديـ تقارير إل مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا في المصرؼ ،بما يساعد في زيادة كفاءة
كفاعمية نظـ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كالتزاـ العامميف بيا.
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د -أف تكفؿ السرية التامة جميع إجراءات تمقيو تقارير العمميات غير العادية كتقارير االشتباه المشار إلييا  ،كما
يتـ في شأنيا مف فحص كاخطار مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ.
 -3مياـ المدير المسؤوؿ عف قسـ اإلبالغ عف غسؿ األمواؿ  /تمويؿ اإلرىاب
تتحدد مياـ المدير المسػؤكؿ عػف قسػـ اإلبػالغ عػف غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب فػي كػؿ مصػرؼ كفقػان لحجػـ
المصرؼ كمكارده كالنظـ المطبقة بو ،كبصفة عامة يتعيف أف تككؿ إليو المياـ اآلتية:
أ -فحص العمميات غير العادية التي تتي أنظمة المصرؼ الداخمية تكفيرىا لو كفحػص العمميػات المشػتبو فييػا
التي ترد إليو مف العامميف بالمصرؼ مشفكعة باألسباب المبررة ليا ،أك التي ترد إليو مف أم جية أخرل.
ب -القيػاـ بإخطػار مكتػب مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ بالعمميػات التػي تتضػمف شػبية غسػؿ أمػكاؿ أك تمكيػؿ إرىػاب،
كذلؾ كفقان لمنماذج المعمكؿ بيا في ىذا الشأف.
ج -اتخػاذ القػ اررات بشػأف حفػظ العمميػات التػي يتبػيف لػو عػدـ كجػكد أم شػبية بشػأنيا ،كيجػب أف يتضػمف القػرار
األسباب التي استند إلييا في الحفظ.
د -اقتراح ما يراه الزمان مف تطكير كتحديث لسياسة المصرؼ في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب
 ،كالػنظـ كاإلجػراءات المتبعػة بالمصػرؼ فػي ىػذا المجػاؿ ،كذلػؾ بيػدؼ زيػادة فاعميتيػا ككفاءتيػا ،كمكاكبتيػا
المستجدات المحمية كالعالمية.
ق -اإلشػراؼ العػاـ مكتبيػان كميػدانيان عمػ التػزاـ جميػع فػركع المصػرؼ بتطبيػؽ أحكػاـ القػكانيف كالضػكابط الرقابيػة
كالنظـ الداخمية بالمصرؼ في شأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
ك -التعاكف كالتنسيؽ مع اإلدارة المتخصصة بالمصرؼ في شأف كضػع خطػط التػدريب لمعػامميف بالمصػرؼ فػي
مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كاقتراح البرامج التدريبية الالزمػة لتنفيػذ ىػذه الخطػط ،كمتابعػة
التنفيذ.
ز -إعػداد تقريػر دكرم فصػمي عػف نشػاط مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب بالمصػرؼ  ،كعرضػو عمػ
مجمس اإلدارة إلبداء ما يراه مف مالحظات  ،كاتخػاذ مػا يقػرره مػف إجػراءات فػي شػأنو  ،كارسػاؿ ىػذا التقريػر
إل المديرية العامة لمراقبة الصيرفة كاالئتماف كنسخة منو إل مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب
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مشفكعان بمالحظات كق اررات مجمػس إدارة المصػرؼ المشػار إلييػا  ،كي ارعػ أف يتضػمف ىػذا التقريػر – كحػد
أدن  -ما يأتي:
 الجيكد التي تمت خالؿ المدة التي يتناكليا التقرير بشأف العمميات غير العادية كالعمميات المشتبو فييا ،
كما اتخذ في شأنيا.
 ما تسفر عنو المراجعة الدكرية لنظـ كاجراءات مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب المتبعة بالمصرؼ
مف نقاط ضػعؼ كمقترحػات تالفييػا  ،بمػا فػي ذلػؾ التقػارير التػي تتيحيػا أنظمػة المصػرؼ الداخميػة عػف
العمميات غير العادية.
 ما تـ إجراؤه مف تعديالت عم السياسات أك النظـ الداخميػة أك اإلجػراءات بالمصػرؼ فػي شػأف مكافحػة
غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب خالؿ المدة التي يتناكليا التقرير.
 بيػاف مػدل االلتػزاـ بتنفيػذ الخطػط المكضػكعة خػالؿ مػدة التقريػر لإلشػراؼ العػاـ مكتبيػان كميػدانيان عمػ
مختمؼ فركع المصرؼ لمتحقؽ مف التزاميا بتطبيؽ أحكاـ القكانيف كالضكابط الرقابية كالنظـ الداخمية في
شأف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 عرض الخطة المكضكعة لإلشراؼ العاـ مكتبيان كميدانيان عم فركع المصرؼ خالؿ المدة التالية لمتقرير.
 بيػاف تفصػيمي بػالبرامج التدريبيػة التػي تػـ عقػدىا لمعػامميف بالمصػرؼ فػي مجػاؿ مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ
كتمكيؿ اإلرىاب خالؿ المدة المشار إلييا.
المادة ( -: )3المتطمبات اإلضافية مف مراقبي الحسابات الخارجييف
 -1التقارير اإلضافية الخاصة

أ -عم ػ مراقبػػي الحسػػابات مكافػػاة البنػػؾ المركػػزم الع ارقػػي بكتػػاب المالحظػػات س ػكاء تػػـ الػػرد عميػػة مػػف قبػػؿ إدارة
المصرؼ اـ لـ يرد.

ب -تقريػػر بالمخالفػػات كالتج ػاكزات لمق ػكانيف كالتعميمػػات المنظمػػة لمعمػػؿ المص ػرفي كمػػدل تقيػػد المصػػرؼ بالقكاعػػد
كاألسس المحاسبية المعتمدة كتعميمات البنؾ المركزم العراقي بشكؿ أساسي في ما يتعمؽ بما يأتي-:
 التركزات االئتمانية كمدل التزاـ المصرؼ بالحدكد القصكل لمخاطر التسييالت االئتمانية.

 التعام ػ ػػؿ م ػ ػػع األطػ ػ ػراؼ ذات العالق ػ ػػة (أعض ػ ػػاء مجم ػ ػػس اإلدارة كالمؤسس ػ ػػات ذات العالق ػ ػػة بي ػ ػػـ-كب ػ ػػار
المساىميف-الكحدات التابعة لممصرؼ-كمدل التزاـ المصرؼ بالحدكد القصكل).
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 التعرض لمخاطر النقد األجنبي.
 مدل صحة احتساب المصرؼ لنسبة كفاية رأس الماؿ كنسبة السيكلة كفقان لمتعميمات.
د -تقريػػر خػػاص حػػكؿ تصػػنيؼ الػػديكف مػػع ضػػركرة إبػػداء الػػرأم بكضػػكح بشػػأف كفاي ػة أك عػػدـ كفايػة مخصصػػات
الديكف المصنفة مع تقدير المخصصات الكاجب تككينيا فػي حػاؿ تطمػب األمػر ذلػؾ ،عممػان أنػو فػي حػاؿ عػدـ
إب ػداء رأم ص ػري بيػػذا المعن ػ فإنػػو يسػػتنتج منػػو بػػأف المخصصػػات المككنػػة مػػف قبػػؿ المصػػرؼ كافيػػة بػػرأم
مراقبي الحسابات الخارجي كفقان لتعميمات البنؾ المركزم العراقي في ىذا الجانب.
ق -تقرير حكؿ مدل تقيد المصرؼ بأنظمة الرقابة الداخميػة كرأم الم ارقػب الخػارجي كتكصػيتو ككجيػة نظػر اإلدارة
حكؿ نقاط الضعؼ.
ك -عمػ الم ارقػػب الخػػارجي أف يعيػػر أىميػػة خاصػػة إلػ مػػدل تقيػد المصػػرؼ بػإجراءات الرقابػػة الداخميػػة المطمكبػػة
كمنيا عم سبيؿ المثاؿ-:
 التنظيـ اإلدارم كفصؿ المسؤكليات كالصالحيات.
 تنظيـ ممفات القركض كالتسييالت.
 أعماؿ إدارة المراجعة الداخمية.
 كشكفات مطابقة حسابات المصارؼ المراسمة.
 حسابات اإليرادات كالمصركفات.
 الحسابات النظامية (االلتزامات العرضية -بنكد خارج الميزانية).
ز -تقرير حكؿ مدل تقيد المصػرؼ بنظػاـ مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب كتكضػي آليػة عمػؿ المصػرؼ
بمبدأ (اعرؼ زبكنؾ).
س -تقريػػر عػػف العمميػػات الماليػػة المص ػرفية بالكسػػائؿ اإللكتركنيػػة (عػػدد الصػػرافات اآلليػػة كنقػػاط البيػػع) كمػػا ىػػي
المشاكؿ التي تكاجو تمؾ العمميات إف كجدت.
ط -عم مراقب الحسابات بذؿ عناية مينية خاصة في ما يتعمؽ باألمكر اآلتية-:
 التحقؽ مف أرصدة حسابات المصرؼ لدل المصارؼ كىؿ ىي أمكاؿ سائمة كحػرة فعػالن كغيػر مقيػدة بأيػة
التزامات ،كما أف المطابقات ال تظير أية مبالغ مكقكفة مع ضركرة اإلشػارة إلػ حجػـ األرصػدة المكقكفػة
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كالمكجكدة لدل أم مصرؼ كتكضي الغاية مف ربطيا كتجميدىا ككػذلؾ أيػة مبػالغ معمقػة فػي المطابقػات
مع تقدير حجـ الخسائر التي قد تترتب عم تمؾ المبالغ في حاؿ كجكدىا.
 التحقػػؽ مػػف صػػحة أرصػػدة حسػػابات المصػػرؼ الدائنػػة كالمدينػػة مػػع المركػػز الرئيسػػي كالمؤسسػػات الماليػػة
الشػػقيقة كالتابعػػة كاظيػػار حجػػـ تمػػؾ المبػػالغ بالتفصػػيؿ فػػي بنػػد مسػػتقؿ كضػػركرة اإلشػػارة إلػ حجػػـ المبػػالغ
المقيدة كتكضي الغاية مف ربطيا كتجميدىا كضركرة إبراز أية مبالغ معمقة مع تقدير حجـ الخسائر التي
قد تترتب عم تمؾ المبالغ في حاؿ كجكدىا.
 التحقؽ مف صحة احتساب كقيد الفكائد المقبكضة كالمدفكعة في تكاريخ استحقاقيا كالتأكد مػف أنيػا تحػكؿ
إل حساب األرباح كالخسائر بالعممة في تاريخ االستحقاؽ كذلؾ فػي مػا يخػص المصػرؼ مػع المصػارؼ
كال سيما المركز الرئيسي كالفركع كالمصػارؼ كالمؤسسػات الماليػة الشػقيقة التابعػة  ،كضػركرة اإلشػارة إلػ
أية إجراءات تخالؼ القكاعد المحاسبية كاألعراؼ المصرفية المتبعة في ىذا الشأف.
 التحقػػؽ كاإلفػػادة عػػف صػػحة أرصػػدة االلت ازمػػات العرضػػية كحسػػابات التسػػكية بمػػا فييػػا حسػػابات المركػػز
كالفركع كالتحقؽ مف أنيا ال تشمؿ أيػة بنػكد معمقػة منػذ فتػرة غيػر معقكلػة أك أيػة بنػكد غيػر طبيعيػة كغيػر

مؤقتة تخفي تعرض المصرؼ لمخاطر التعامؿ بالنقد األجنبػي أك ترتػب أيػة خسػائر عمػ المركػز المػالي
لممصرؼ.

 -2أمور أخرى يجب االلتزاـ بيا
أ -فػػي حالػػة اسػػتقالة م ارقػػب الحسػػابات الخػػارجي أك تعرضػػو لإلقالػػة يتكجػػب عميػػة تزكيػػد البنػػؾ المركػػزم بكتػػاب
تكضيحي يشرح فيو أسباب كمالبسات االستقالة أك اإلقالة.

ب -عم مراقبي الحسابات إبالغ البنؾ المركزم العراقي فك انر عف-:

 أية صعكبات أك ضغكطات تعترضيـ خالؿ قياميـ بكاجباتيـ.
 أية مخالفات يقتضي اإلبالغ عنيا فك انر بمكجب القكانيف كاألنظمػة كاإلعمامػات كالمنشػكرات الدكريػة كتمػؾ
التي يعتقد مراقب الحسابات أف كاجبو الميني يفرض عمية إبالغ البنؾ المركزم العراقي عنيا.

ج -عمػ ػ م ارق ػػب الحس ػػابات التقي ػػد بمع ػػايير الت ػػدقيؽ الدكلي ػػة كتعميم ػػات البن ػػؾ المرك ػػزم الع ارق ػػي م ػػع التكفي ػػؽ ب ػػيف
اإلمكانات البشرية كالمادية كالتقنية المتكفرة لديو خاصة في ما يتعمؽ بعدد الشركاء ككفاءتيـ كالخبرة المكتسػبة
مف عمميـ في مراجعة بيانات المصارؼ كعدد المصارؼ المتعاقد معيا كحجميا.
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د -عم مراقب الحسابات تقيػيـ النظػاـ اآللػي ك درجػة األمػاف كاألعمػاؿ التػي تقػكـ بيػا اإلدارة المتخصصػة كابػداء
رأم صري بذلؾ.

 -9عمػ م ارقػػب الحسػػابات إعػػداد التقػارير المػػذككرة أعػػاله كارفاقيػػا مػػع الميزانيػػة السػػنكية أك تسػػميميا بشػػكؿ منفػػرد إلػ
البنػػؾ المركػػزم الع ارقػػي دفعػػة كاحػػدة فػػي مكعػػدىا المحػػدد كفػػي الحػػاالت االسػػتثنائية التػػي ال يمكػػف لمم ارجػػع االلتػزاـ

بمكعػػد تسػػميـ التقػػارير يتكجػػب عميػػة التقػػدـ بطمػػب مكافقػػة البنػػؾ المركػػزم الع ارقػػي لتمديػػد ميمػػة تقػػديـ التقػػارير معمػالن

األسباب كمدة التمديد المطمكبة.
المادة ( )4مراقب اإلمتثاؿ

األساس القانوني -:

لقد نصت المادة(/08الفقرة  )9مف قانكف المصارؼ رقـ  94لسنة  5114عم -:
يحدد المصرؼ المحمي مكظؼ مراقب االمتثاؿ لممصرؼ-:

كما نصت الفقرات األخرل عم أف تتكفر في ىذا الشخص الشركط التالية-:
 -0أف تككف لديو أىمية قانكنية كأف يككف شخصان الئقان صالحان.

 -5أف تككف لديو الكفاءة كالخبرة المصرفية التي تتطمبيا العمميات المصرفية.

 -9أف ال يككف شخصان إداريان أك مكظفان لدل مصرؼ آخر أك مدي انر مفكضان لمصرؼ آخر.
 -4أف يككف مقيمان في العراؽ كأف يككف متفرغان لعمؿ المصرؼ.
المياـ الممقاة عمى مراقب االمتثاؿ -:
مف الضركرم تحديد مياـ كمسؤكلية مراقب االمتثاؿ كالبد لإلدارة العميا لممصرؼ أف تكض ذلؾ بشكؿ كامؿ
كمكتكب  ،إضافة إل

تكضي

عالقة مراقب االمتثاؿ باإلدارة العميا كاإلدارات المختمفة في المصرؼ ،

كتتضمف كظيفة مراقب االمتثاؿ بشكؿ عاـ المياـ التالية -:

 -0مراجعة السياسات كاإلجراءات كق اررات اإلدارة العميا المتعمقة بنشاط المصرؼ كتحديد مدل انسجاميا مع
القكانيف كالمكائ كالتعميمات التنظيمية المختصة كتقديـ المالحظات بشأنيا .

 -5اقت ارح السياسات كاإلجراءات الالزمة لمعمميات المصرفية الجديدة أك تحديث السياسات كاإلجراءات
بناء عم
السابقة لمعمميات المصرفية القائمة  ،ن
كاقرارىا مف مجمس إدارة المصرؼ .

متطمبات النشاط المصرفي كتطكر أعمالو كعالقاتو ،

( )55 - 53

 2016البنؾ المركزم العراقي
 -9مراجعة اإلجراءات التي تتبعيا األقساـ كالشعب المختمفة في المصرؼ كالتأكد مف انسجاميا مع القكانيف
كاألنظمة المختصة  ،كتقييـ مدل مالئمة اإلجراءات كالتكجييات الداخمية  ،كمتابعة االنحرافات كتقديـ

المقترحات لمعالجتيا كتحسينيا .

 -4رفع تقارير دكرية إل اإلدارة العميا يفضؿ أف تككف شيرية حكؿ االنحرافات المكتشفة تتضمف االقتراحات

كاإلجراءات الالزمة لمتصحي مف اجؿ تالفي تكرارىا في المستقبؿ  ،كاالحتفاظ بنسخة منيا في ممفاتو ،
خاضعة لمراجعة البنؾ المركزم عند طمبيا .

 -2اقتراح دكرات تدريبية حكؿ السياسات المكضكعة كاإلجراءات التي يجب أف تتبع كالتأكيد عم ضركرة
االلتزاـ مف قبؿ العامميف بشكؿ عاـ  ،كالجدد بشكؿ خاص .

 -6التعرؼ عم جميع القكانيف كالمكائ التنظيمية كالتعميمات المتعمقة بالنشاط المصرفي كمف الضركرم أف
يشمؿ ذلؾ متطمبات قد ال تظير عالقاتيا المباشرة بالنشاط المصرفي كالعمميات المصرفية كيستطيع

القسـ القانكني في المصرؼ تقديـ مساندة ميمة في تطكير ىذه الميمة1

 -7تحضير قائمة بالمنتجات كالخدمات المصرفية كمجاالت العمؿ كسيساعد ىذا في تحديد جميع مجاالت
العمؿ التي لـ تغطيا سابقان كذلؾ باستشارة جميع رؤساء قطاعات العمؿ المختمفة في المصرؼ1

 -8تنظيـ النشاطات المصرفية (المنتجات كالخدمات) بما يقابميا مف المتطمبات القانكنية كالمكائ التنظيمية

المتعمقة بيا كمف الممكف اف يتـ ذلؾ عف طريؽ تحديد القانكف المطبؽ اكال كمف ثـ كضع األعماؿ

كالخدمات المصرفية التي تندمج تحت ىذا القانكف 1
 -9تكزيع المعمكمات المتعمقة باالمتثاؿ إل

المسؤكليف عف تطبيقيا  ،كالتي تساعد عم

مراجعة الصيغ

كاإلجراءات عند كجكد متطمبات لمتغيير كتحديد اإلجراءات المتعمقة بالمنتجات الجديدة كالمساعدة في حؿ

المشاكؿ كمتابعة األعماؿ التصحيحية1

اف الكثير مف مراقبي االمتثاؿ حسبما بينت التجربة العالمية  ،يقكمكف بتنظيـ عمميـ عم

ضكء نتائج

التفتيش األخيرة التي يتـ تغطيتيا مف قبؿ المفتشيف كىذه غير عممية ،الف المفتشيف عادة ما يقكمكف
بتغيير مكاضيع اىتماميـ مف تفتيش إل

اخر  ،كلذلؾ عم

أكليات مرحمية كليست كأساس لييكمة أعمالو اليكمية1

مراقب االمتثاؿ اف يأخذ النتائج باعتبارىا

المؤىالت المطموبة مف مراقب االمتثاؿ -:

اف مراقب االمتثاؿ ىك الشخص المسؤكؿ عف متابعة االلتزاـ بالسياسات كاإلجراءات المقرة بمكجب القكانيف

كالمكائ التنظيمية التي يصدرىا البنؾ المركزم كق اررات مجمس إدارة المصرؼ .كلذلؾ البد اف تنطبؽ مؤىالتو
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مع المكاصفات التي نص عمييا قانكف المصارؼ التي ذكرت في االساس القانكني ليذه التعميمات  ،كاضافة
إل ذلؾ -:

 يجب اف تككف لو خبرة كافية في العمؿ المصرفي في جميع المجاالت (ال تقؿ عف عشر سنكات )
 يجب اف ككف لديو اطالع كتفيـ متكامؿ لمقكانيف كالمكائ التنظيمية كالتعميمات التي يصدرىا البنؾ
المركزم كالقكانيف ذات العالقة غير المباشرة ،كال يشترط اف يككف قانكنيان.

 يجب اف يككف لديو اطالع عم

الخدمات المصرفية الدكلية التي يمكف تطبيقيا في العراؽ كفقان

لمتطمبات تطكر النشاط المصرفي في العراؽ كانسجامان مع متطمبات االقتصاد العراقي المتطكرة .
الوصؼ الوظيفي لمراقب االمتثاؿ -:

مف الضركرم كضع كصؼ كظيفي متكامؿ كمكتكب لمراقب االمتثاؿ عم اف يتضمف -:
 -0تكضي المسؤكليات العامة لمجاالت العمؿ كالمنتجات كالخدمات المصرفية التي تشتمؿ عمييا.

 -5كضع قائمة باألعماؿ التي سيقكـ بيا مراقب االمتثاؿ مف اجؿ تأدية عممو ،بتعميمات تصدر الحقان.

 -9تحديد صالحياتو كعالقتو بالدكائر األخرل لممصرؼ كيفضؿ اف يككف بمستكل خبير أك معاكف مدير
عاـ أك معاكف مدير مفكض ،كيشترؾ في اجتماع مجمس اإلدارة بصفتو مراقب.

 -4المساعدة عؿ حؿ المشاكؿ كمتابعة األعماؿ التصحيحية كتدريب العامميف

 -2العمؿ مع المدققيف كالمفتشيف لممساعدة في تطكير كسائؿ السيطرة المناسبة لتجنب المشاكؿ في
المستقبؿ .

كمف أجؿ أ ف يككف مراقب االمتثاؿ اكثر فاعمية فأنو يحتاج إل مصادر مختمفة لمعمكماتو كاىـ ىذه

المصادر ىك المكتبة التي يقكـ بإنشائيا كالتي يجب أف تحتكم عم معمكمات متكاممة حكؿ القكانيف
كالمكائ التنظيمية كالمنتجات المصرفية التي يككف مراقب االمتثاؿ مسؤكال عنيا .كفي نفس الكقت ،كال

يقؿ ذلؾ أىمية عف المكتبة ،تككيف عالقات عمؿ متينة داخؿ المصرؼ كيفضؿ أف يككف ذلؾ عف

طريؽ تككيف لجنة مراقبة االمتثاؿ برئاسة مراقب االمتثاؿ كىذه العممية ستساعد في اتجاىيف-:
أ -الحصكؿ عم قنكات مختمفة لمصادر المعمكمات الالزمة.

ب -تككيف نكاة يستطيع أعضاءىا مف تحديد المشاكؿ كالمكاضيع مف أجؿ حميا كالمقترحات
المتعمقة بتنفيذ المكائ التنظيمية كمدل تأثيرىا عم

لنقميا إل الجيات التي أصدرتيا.
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نشاط مراقب االمتثال في مكافحة غسل األموال:
يتعيف عم

مراقب االمتثاؿ أف يعد تقرير دكرم مرة عم

األمكاؿ  ،كأرساؿ ىذا التقرير إل

األقؿ كؿ ثالثة اشير عف نشاط مكافحة غسؿ

ىذا البنؾ مشفكعان بمالحظات كق اررات مجمس أدارة المؤسسة المالية ،

كيتضمف ىذا التقرير كحد ادن ما يأتي :

 الجيكد التي تمت خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير بشأف العمميات غير العادية كالعمميات المشتبو فييا ،كمااتخذ في شأنيا.

 ما تسفر عنو المراجعة الدكرية لنظـ كاجراءات مكافحة غسؿ األمكاؿ المتبعة بالمؤسسة مف نقاط ضعؼكمقترحات تالفييا ،بما في ذلؾ التقارير التي تتيحيا األنظمة الداخمية بالمؤسسة المالية عف العمميات غير

العادية.

 ما تـ أجراؤه مف تعديالت عم السياسات أك النظـ الداخمية أك اإلجراءات بالمؤسسة المالية في شأف مكافحةغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب خالؿ الفترة التي يتناكليا التقرير.

 بياف مدل االلتزاـ بتنفيذ الخطط المكضكعة خالؿ فترة التقرير لاشراؼ العاـ مكتبيان كميدانيان عم مختمؼفركع المؤسسة المالية لمتحقؽ مف التزاميا بتطبيؽ أحكاـ القكانيف كالضكابط الرقابية كالنظـ الداخمية في شأف

مكافحة غسؿ األمكاؿ.

 عرض الخطة المكضكعة لاشراؼ العاـ مكتبيان كميدانيان عملمتقرير.

فركع المؤسسة المالية خالؿ الفترة التالية

 بياف تفصيمي بالبرامج التدريبية التي تـ عقدىا لمعامميف بالمؤسسة المالية في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.

 الكسائؿ التي يكفرىا البنؾ لتأدية ميامو باستقاللية . -نتائج مراجعتو ألنظمة مكافحة غسؿ األمكاؿ المطبقة بالمصرؼ كمدل التزاـ العامميف بيذه األنظمة.

 الدكر الذم يمعبو مجمس إدارة المصرؼ في الرقابة عم أنظمة مكافحة غسؿ األمكاؿ كمعالجة ما بيا مفأكجو قصكر.

 وصؼ وظيفة مراقب االمتثاؿ -: أف مراقبة االمتثاؿ ىي كظيفة مستقمة في كؿ مصرؼ تعمؿ عمعممياتو المصرفية اليكمية لمتطمبات القكانيف المختصة كالمكائ

التأكد مف مدل التزاـ المصرؼ في

التنظيمية التي يصدرىا البنؾ المركزم

ككذلؾ السياسات كاإلجراءات مع القكانيف كالتعميمات المختصة  ،كذلؾ بغرض التأكد مف صحة ىذه

السياسات كاإلجراءات كتجنب األخطاء كالمخالفات التي مف شأنيا أف تعرض المصرؼ إل
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المختمفة كذلؾ بالتعاكف مع الدكائر التنفيذية في المصرؼ ،يجب عم مراقبي االمتثاؿ إرساؿ تقاريرىـ إل
ىذا البنؾ كنسخ منيا إل إلداراتيـ كال يجكز أف يتـ رفعيا بكاسطة إدارة مصارفيـ.
 -المادة ( )5إدارة المخاطر

تكمف أىمية إدارة المخاطر في فيـ الجكانب اإليجابية كالسمبية المحتممة لكؿ الخدمات المصرفية التي قد تؤثر
عم المؤسسة  ،فيي تزيد مف احتماؿ النجاح كتخفض كالن مف احتماؿ الفشؿ كعدـ التأكد مف تحقيؽ

األىداؼ العامة لممؤسسة .

أوالً :أىـ اإلجراءات الواجب عمى المصرؼ االلتزاـ بيا في مجاؿ إدارة المخاطر:

 -0إنشاء قسـ إلدارة المخاطر.

 -5إعداد سياسة عامة لممصرؼ تتضمف عؿ األقؿ تحديد سقكؼ لممخاطر بجميع أنكاعيا.

 -9تحديد اإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر بشكؿ كاض كتتفؽ مع حجـ كدرجة تعقيد عممياتو.
 -4تحديد أنكاع األدكات المالية كالعمميات المسمكح التعامؿ بيا كتحديد مستكل المخاطر بشكؿ دقيؽ ليذه األدكات
كالمحافظ االستثمارية.

 -2المراجعة الدكرية لمسياسات كاإلجراءات المتبعة كالعمؿ عم تعديميا بما يتناسب كنشاط المصرؼ كمخاطره.
 -6تحديد المخاطر الناتجة عف استخداـ األدكات المالية كاألنشطة الجديدة كقبؿ التعامؿ بيا .

 -7كضع اإلجراءات العممية كاألنظمة الداخمية الخاصة بكؿ أداة مالية جديدة أك نشاط جديد قبؿ التعامؿ بيما.
 -8يككف ىذا القسـ تحت إشراؼ مجمس إدارة المصرؼ المباشر أك لجنة إدارة المخاطر العميا في المصرؼ.

 -9أتخاذ التدابير الالزمة لتحسيف أنظمة إدارة المخاطر بما ينسجـ مع مالحظات كاقتراحات المدقؽ الداخمي كمدقؽ
حسابات المصرؼ كالبنؾ المركزم.

 -01التكصية بالتخمي عف األنشطة التي تسبب مخاطر لممصرؼ ليس لو القدرة عم مكاجيتيا.

 -00تحديد حدكد لممخاطر التي يمكف لممصرؼ تحمميا عم أف ال يؤثر ذلؾ عم كفاية أمكاؿ المصرؼ الخاصة كنتائج
أعمالو.

 -05تعاكف الجيات المختصة في المصرؼ بإدارة المخاطر كبشكؿ دائـ عم مراجعة جميع نشاطات المصرؼ كتقييـ
المخاطر التي يمكف أف تنتج عنيا كالتأكد مف إف نظاـ الضبط الداخمي لممصرؼ الداخمي قاد انر عم متابعة ىذه

المخاطر كتحديد اإلجراءات الالزمة إلدارتيا كتجنبيا.

 -09أعداد التقارير عف الخطر كتقديميا لمجمس اإلدارة.
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 -04التنسيؽ بيف أنشطة مختمؼ الكظائؼ التي تقدـ النصيحة فيما يخص نكاحي أداره الخطر داخؿ المؤسسة.

 -02بناء الكعي الثقافي لمخطر داخؿ المؤسسة كيشمؿ التعميـ المالئـ كالتدريب المستمر.
ثانياً :خطػوات إدارة المخػاطر:

 -1تحديد المخاطر:
لكي يتمكن المصرف من إدارة المخاطر ال بد عليه أوالا أن يحددها فكل منتج أو خدمة يقدمها
المصرف تتضمن عدد من المخاطر وهي (خطر سعر الفائدة ،خطر اإلقراض ،خطر السيولة،
خطر التشغيل).
 -2قياس الخطر:
إن العملية الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياسها ،حيث إن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر
إليه بثالثة أبعاد (حجمه ،مدته ،احتمالية الحدوث لهذه المخاطر) و يعتبر الوقت ذا أهمية بالغة
األثر على القرارات بالنسبة إلدارة المخاطر.
-3ضبط المخاطر:
هناك ثالث أساليب أساسية لضبط المخاطر وهي (تجنب بعض النشاطات  ،تقليل المخاطر ،
الغاء اثر هذه المخاطر).
 -4مراقبة المخاطر:
إن وضع أنظمة مراقبة و تحكم في مخاطر القروض وفي معدالت الفائدة ،ومعدالت الصرف،
السيولة و التسوية التي تبين الحدود كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم في
مخاطر العمليات المصرفية و المخاطر القانونية.
الفصؿ الرابع

أنظمة الضبط الداخمي واالحتفاظ بالسجالت
المادة ( -: )1أنظمة الضبط الداخمي
يتعػيف عمػ

المصػرؼ كضػع الػنظـ الداخميػة المناسػبة لمتطبيػؽ السػميـ لمتشػريع كالضػكابط الرقابيػة بمػا يشػتمؿ عمػ

السياسات كاإلجراءات الكاجب تكافرىا لمكافحة عمميات غسؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ،مػع مراجعػة ىػذه الػنظـ بصػفة
دكرية لمكقكؼ عم مدل االلتزاـ بتطبيقيا كاكتشاؼ مكاطف الضعؼ أك القصكر فييا كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفييا
 ،مع مراعاة ما يأتي:
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 -0كضػع سياسػة كاضػحة لمكافحػة عمميػات غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب معتمػدة مػف مجمػس اإلدارة أك المػدير
اإلقميمي لفركع المصارؼ األجنبية بغرض التطبيؽ السميـ لمتشريع كالضكابط الرقابية الصادرة في ىذا الشأف ،مػع
مراعاة تحديثيا بصفة مستمرة.
 -5كضػع إجػراءات تفصػيمية مكتكبػة لمكافحػة عمميػات غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ي ارعػ فييػا التحديػد الػدقيؽ
لمكاجبات كالمسؤكليات بما يتفؽ مع السياسة المقررة في ىذا الشأف.
 -9قدرة النظـ الداخمية كالسياسات كاإلجراءات المتبعة عم اكتشاؼ العمميات غير العادية  ،أك التي تػتـ مػع عمػالء
مشتبو بيـ ككضعيا تحت نظر المدير المسؤكؿ عف قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
 -4كضػع آليػة مناسػبة لمتحقػؽ مػف االلتػزاـ بػالنظـ الداخميػة المكضػكعة لمكافحػة عمميػات غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ
اإلرىاب.
 -2كضػع الػنظـ التػي تكفػؿ قيػاـ كظيفػة المراجعػة الداخميػة ،بالتنسػيؽ مػع المػدير المسػؤكؿ عػف قسػـ مكافحػة غسػؿ
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،بفحص النظـ المكضكعة لمتأكد مف كفاءتيا كفعاليتيا في مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ
كتمكيؿ اإلرىاب ،كاقتراح ما يمزـ الستكماؿ ما يككف بيا مف نقص أك ما تحتاج اليو مف تحديث كتطكير.
المادة ( -: )2االحتفاظ بالسجالت والمستندات
يجب عم المصارؼ حفظ بيانات العمالء كفقان لقانكف مكافحة غسؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب رقػـ ( )99لسػنة 5102
كالمدة المحددة فيو.
 -1أنواع السجالت والمستندات الواجب االحتفاظ بيا
يتعيف عم المصرؼ االحتفاظ بما يأتي:
أ -سجالت كمستندات العمالء كالمستفيديف الحقيقييف ،عم أف تتضمف طمبات فت الحسابات كصكر مسػتندات
تحقيؽ الشخصية الخاصة بيـ سكاء كانكا أشخاصان طبيعييف أك شخصية اعتباريػة ،ككػذلؾ صػكر الم ارسػالت
التي تتـ معيـ.
ب -السجالت كالمستندات المتعمقة بالعمميات التي تتـ مػع العمػالء ،عمػ أف تتضػمف بيانػات كافيػة لمتعػرؼ عمػ
تفاصيؿ كؿ عممية عم حدة.
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ج -تقارير العمميات غير العادية ،كما يفيد مراجعة ىذه التقارير.
د -السجالت الخاصة بالعمميات المشتبو بيا ،عم أف تتضمف صكر اإلخطارات عف العمميػات التػي تػـ إرسػاليا
إل قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ كالبيانات كالمستندات المتعمقة بيا.
ق -سػجالت كمسػتندات التقػارير التػي تػـ اتخػاذ قػرار بحفظيػا مػف قبػؿ المػدير المسػؤكؿ عػف قسػـ مكافحػة غسػؿ
األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.
ك -السجالت الخاصة بالبرامج التدريبية ،عم أف تشتمؿ عم بيانات البرامج كافة التي يحصؿ عمييا العاممكف
بالمصػرؼ فػي مجػاؿ مكافحػة غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ،كأسػماء المتػدربيف ،كاألقسػاـ  /اإلدارات التػي
يعممكف بيا ،كمحتكل البرنامج التدريبي  ،كمدتو  ،كالجية التي قامت بالتدريب سكاء بالداخؿ أك بالخارج.
 -2الشروط الواجب اتباعيا لدى االحتفاظ
يتعػيف عمػ المصػرؼ م ارعػاة الشػركط اآلتيػة لػدل االحتفػاظ بالسػجالت كالمسػتندات المنصػكص عمييػا فػي البنػد
السابؽ:
أ -االحتفاظ بالسجالت كالمستندات كالتقارير كافة بطريقة آمنة  ،كاالحتفاظ بنسخ احتياطية منيا في مكاف آخر.
ب -أف تتسـ طريقة الحفظ بسػيكلة كسػرعة اسػترجاع السػجالت كالمسػتندات المحػتفظ بيػا  ،بحيػث يػتـ تػكفير أيػة
بيانات أك معمكمات يتـ طمبيا بشكؿ كاؼ دكف تأخير.
 -3مدة االحتفاظ
يككف االحتفاظ بالسجالت كالمستندات لمدة خمس سػنكات عمػ األقػؿ ،كيختمػؼ تػاريخ حسػاب بػدء مػدة االحتفػاظ
بيا حسب أنكاعيا كفقا لما يأتي:
أ -سجالت ومستندات العمالء والمستفيديف الحقيقييف
يتـ االحتفاظ بيا لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات مف تاريخ إقفاؿ الحساب ،أك مف تاريخ انتياء العممية بالنسبة
لمعمميات التي يتـ تنفيذىا لعمالء ليس لدييـ حسابات.

( )55 - 31

 2016البنؾ المركزم العراقي
ب -السجالت والمستندات المتعمقة بالعمميات التي تتـ مع العمالء
يتـ االحتفاظ بيا لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات مف تاريخ إقفاؿ الحساب ،أك مف تاريخ انتياء العممية بالنسبة
لمعمميات التي يتـ تنفيذىا لعمالء ليس لدييـ حسابات.
د -السجالت والمستندات األخرى
يراع أف يتـ االحتفاظ لمدة خمس سنكات عم األقؿ بكؿ مما يأتي:
 تقارير العمميات غير العادية كذلؾ مف تاريخ صدكر التقرير.
 السجالت الخاصة بالعمميات المشتبو بيا التي تـ إرساليا إل قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ كذلؾ مف تاريخ
إرساليا  ،أك إل حيف صدكر قرار أك حكـ نيائي بشأف العممية أييما أطكؿ.
 سجالت كمستندات تقارير االشتباه التي تـ اتخاذ قرار بحفظيا مف قبؿ المدير المسؤكؿ عف قسـ مكافحة
غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كذلؾ مف تاريخ اتخاذ القرار بحفظيا.
 السجالت الخاصة بالبرامج التدريبية  ،كذلؾ مف تاريخ انتياء البرنامج التدريبي.
الفصؿ الخامس
بذؿ العناية الواجبة
المادة ( -: )1تدابير العناية الواجبة
 -1سياسة قبوؿ العميؿ
يجػب عمػ المصػارؼ كضػع سياسػات كاجػراءات كاضػحة لشػركط قبػكؿ عمالئيػا مػع األخػذ فػي االعتبػار جميػع
العكامػؿ المتصػمة بػالعمالء كأنشػطتيـ كجنسػياتيـ  ،كالعمميػات كالحسػابات المرتبطػة بيػـ  ،كأيػة مؤشػرات أخػرل
مرتبطػة بمخػاطر العمػالء بحيػث تشػمؿ ىػذه السياسػات كصػفان مفصػال عػف كػؿ عميػؿ كفقػان لػدرجات المخػاطر

كاألسػاس الػذم سػكؼ تصػنؼ عمػ أساسػو عالقػة العمػؿ مػع العمػالء ،كمػا يجػب أف ي ارعػ بالنسػبة لمعمػالء ذكم

المخاطر العالية المرتبطة بيـ ما يأتي:

أ -يكلي المصرؼ عناية خاصة لدل اتخاذ إجراءات التعرؼ عم ىكية ىؤالء العمالء كأكضاعيـ القانكنية.

ب -تتضمف السياسات كاإلجراءات كصفان لفئات ىؤالء العمالء.

ج -يجب أف تدكف ىذه السياسات كاإلجراءات خطيان كاف تعتمد مف قبؿ مجمس اإلدارة في المصرؼ.
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 -2متطمبات أساسية في تدابير العناية الواجبة
أ -يجب عم المصرؼ عػدـ إقامػة عالقػة عمػؿ مػع العميػؿ مػا لػـ يػتـ تحديػد ىكيػة ىػذا العميػؿ كذكم العالقػة بػو
كالمستفيد الحقيقي ،كالتحقؽ مف اليكية.

ب -يجب عدـ تقديـ خدمات كمنتجات أك االستمرار في التعامؿ مع أشخاص مف دكف التأكد مف الكثائؽ الخاصة
بيـ كحفظ صكرة منيا ككذلؾ عدـ الدخكؿ بعالقة عمؿ بأسماء مجيكلة كصكرية أك كىمية.

ج -يجػب عمػ المصػرؼ تقيػيـ األعمػاؿ االعتياديػة التػي يقػكـ بيػا العميػؿ بصػفة دكريػة كذلػؾ عمػ أسػاس الػنمط
المتكقع ألنشطتو ،كاف يتـ فحص أم نشاط غير متكقع لتحديد ما إذا كاف ىناؾ أم اشتباه بأف يككف مرتبطا
بغسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب ،كمػف تقيػيـ األنشػطة غيػر المتكقعػة  ،عمػ المصػرؼ أف يحصػؿ كيحػتفظ
بمعمكمات حكؿ -:

 طبيعة األعماؿ المحتمؿ القياـ بيا.
 نمط المعامالت.

 الغرض مف التعامؿ أك مف فت الحساب.
 طبيعة النشاط.

 األشخاص الذيف ليـ الحؽ بالتصرؼ عف العميؿ أك المكقعيف عم الحساب.

 فػي حػاؿ لػـ يحصػؿ المصػرؼ عمػ إثبػات مػرض حػكؿ اليكيػة قبػؿ إقامػة عالقػة العمػؿ فينبغػي النظػر فػي
إمكانية رفع تقرير بشأف المعامالت المشتبو بيا إل مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 يجػب عمػ المصػرؼ كضػع أنظمػة خاصػة لمتعػرؼ عمػ اليكيػة كاألكضػاع القانكنيػة لمعمػالء كالمسػتفيديف
الحقيقييف مف األشخاص الطبيعييف كاألشخاص االعتبارييف في الحاالت اآلتية:

 عند إقامة عالقة عمؿ مستمرة سكاء عند فت الحساب أك بدء التعامؿ بأم صكرة.

 عند ظيكر شككؾ بشأنو في أم مرحمة مف مراحؿ التعامؿ مع العميؿ أك المسػتفيد الحقيقػي ،عمػ أف
يتضمف التعرؼ في جميع األحكاؿ الكقكؼ عم أكجو نشاط العميؿ كالمستفيد الحقيقي.

إجرء أم عممية مف العمميات العرضية كتشمؿ (العمميات المتعددة التي تبدك مرتبطة مع بعضيا
 عند آ
البعض) إذا تجاكزت قيمتيا ( )05مميكف دينار عراقي أك ما يعادليا بالعمالت األخرل.

 عنػد إجػراء عمميػات عرضػية فػي صػكرة تحػكيالت برقيػة تزيػد قيمتيػا ( )05مميػكف دينػار ع ارقػي أك مػا
يعادليا بالعمالت األخرل كيطبؽ نفس اإلجراء عم المستفيديف مف التحكيؿ كيراع في كػؿ األحػكاؿ

أخذ البيانات كاممة.

 عند كجكد اشتباه أك شؾ بحدكث عممية غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب.
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 عند كجكد شككؾ بشأف مدل دقة أك كفاية البيانػات التػي تػـ الحصػكؿ عمييػا مسػبقان بخصػكص تحديػد
ىكية العمالء.

د -عم المصارؼ في حاؿ تحديد ىكية المستفيد الحقيقي اتخاذ اآلتي:
 يجػب التعػرؼ عمػ ىكيػة العميػؿ كالمسػتفيد الحقيقػي كالتحقػؽ منيػا سػكاء كػاف العميػؿ فػردان أك شخصػية
اعتبارية كفقان لمنمكذج المعد مف قبؿ البنؾ المركزم العراقي.

 يجب عم المصرؼ أف يحدد بالنسبة لجميػع العمػالء مػا إذا كػاف العميػؿ يتصػرؼ بالنيابػة عػف شػخص
آخر كما يجب اخذ الخطكات الالزمة كافة لمحصكؿ عم بيانات تحديد اليكية الكافية لمتحقؽ مف ىكية

ذلؾ الشخص اآلخر.

ق -في ما يتعمؽ بالعمالء الذيف يمثمكف شخصيات اعتبارية فيجب عم المصرؼ اف يتخذ الخطكات اليادفة إل :
 فيـ ىيكؿ الممكية كالسيطرة لدل العميؿ .

 تحديد الفرد أك األفراد الذيف يممككف أك يسيطركف في النياية عم العميؿ.
 يجب عم المصرؼ الحصكؿ عم معمكمات تتعمؽ بالغرض مف عالقة العمؿ كطبيعتيا.

 يجب عم المصرؼ أف يقرر مدل تطبيؽ تدابير العناية الكاجبة عم أساس حساسية المخاطر.
 يجب عم المصرؼ أف يككف قاد ار عم أف يثبت لقطاع الرقابة عم المصارؼ بأف تدابير العناية الكاجبة
مالئـ كمتناسب مع مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 يجػب عمػ المصػرؼ أال يقبػؿ مػف الككيػؿ كالمحػامي أك المحاسػب أك الكسػيط المػالي ،كمػف فػي حكميػـ
التذرع بالسرية المينية عند استيفاء بيانات التعرؼ عم اليكية.

 يتعػيف عمػ المصػرؼ الػذم يتبػع مجمكعػة ماليػة أف يأخػذ فػي االعتبػار نشػاط العميػؿ مػع مختمػؼ فػركع
المجمكعة عند تطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة في التعرؼ عم ىكية العمالء.

 ينبغي عم المصرؼ تطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة عم عمالئو الحالييف عم أساس قكة األدلة المادية
كالمخػاطر كاتخػاذ تػدابير العنايػة الكاجبػة فػي األكقػات المناسػبة لعالقػات العمػؿ القائمػة ،كمػف أمثمػة الكقػت

المناسب لتنفيذ ىذه التدابير ما يأتي :

 عند تنفيذ معاممة مالية كبيرة.

 عندما يحدث تغير كبير في معايير كثائؽ العميؿ.

 عندما يحدث تغير مادم في طريقة العمؿ كادارة الحساب.

 كجكد عمميات غير عادية أك مخالفة لػنمط التػداكؿ العػادم لمعميػؿ حسػب المعمكمػات المتػكفرة عنػو لػدل
المصرؼ.
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 طمب عميؿ حالي إقامة عالقة جديدة أك إجراء تغيير جكىرم عم طبيعة العالقة الحالية.
 عندما يدرؾ المصرؼ أنو ال تتكفر لديو معمكمات كافية عف عميؿ حالي.

 كما ينبغي التحقؽ مف ىكية العميؿ بالرجكع إل كثائؽ إثبات اليكية كتكاقيعو المحتفظ بيا لدل المصرؼ
كفي حاؿ كانت غير مستكفاة فيطمب مف العميؿ استيفاءىا  ،كما يتـ التحقؽ مف ىكية العمالء الحالييف
كالسيما في الحاالت اآلتية-:

 فت الحسابات بجميع أنكاعيا سكاء كانت دائنة أك مدينة.
 عمميات القركض كالتسييالت االئتمانية بأنكاعيا كافة.
 خطابات الضماف بأنكاعيا كافة.
 عقكد بطاقات االئتماف كالدفع.

 -3االعتماد عمى طرؼ ثالث

أ -عنػدما يقػرر المصػرؼ االسػتعانة بمصػرؼ أك بمؤسسػة ماليػة أخػرل فػي تطبيػؽ إجػراءات التعػرؼ عمػ ىكيػة

العميؿ سكاء الستيفاء البيانات الالزمة أك التحقؽ مما تـ تقديمو مف بيانات أك االعتماد عم كسيط آخر ،كىما
طػرؼ ثالػث أك تعتمػد عمييمػا فػي ذلػؾ تبقػ المسػؤكلية النيائيػة لتمبيػة متطمبػات العنايػة الكاجبػة مترتبػة عمػ

المصرؼ المعني كليس عم الطرؼ الثالث.

ب -يجب عم المصرؼ أف يقبؿ فقط العمالء الذيف تـ تعريفيـ إليو مف قبؿ مؤسسات مالية أخػرل أك كسػطاء قػد
خضعكا لتدابير العناية الكاجبة المكازية لإلجراءات المعتمدة مف مجمكعة العمؿ المالي.

ج -عنػدما يعتمػد المصػرؼ عمػ أطػراؼ ثالثػة لتأديػة بعػض إجػراءات تػدابير العنايػة الكاجبػة عميػو أف يحصػؿ مػف
الطػرؼ الثالػث عمػ الكثػائؽ كالمعمكمػات الالزمػة بأكجػو عمميػة العنايػة الكاجبػة كأف يتخػذ الخطػكات المالئمػة

لمتأكػد مػف أف بيانػات تحديػد اليكيػة كغيرىػا مػف الكثػائؽ المطمكبػة فػي إطػار عمميػة العنايػة الكاجبػة تتكافػؽ مػع
إجراءات تحديد ىكية العميؿ.

د -يجػب أف يطمػئف المصػرؼ إلػ

أف الطػرؼ الثالػث يخضػع لرقابػة كاشػراؼ كلديػو إجػراءات مالئمػة خاصػة

بمتطمبات التعرؼ عم ىكية العمالء كاالحتفاظ بالسجالت.

ق -في حالة كجكد الطرؼ الثالث الذم تتـ االستعانة بو في دكلة أخرل ،أك في حالة أف تككف لممصرؼ فركع أك
شركات تابعة في دكؿ أخرل عميو أف يأخذ في االعتبار في أم مػف الػدكؿ يمكنػو أف يعتمػد عمػ طػرؼ ثالػث
بالنسبة إل التعريؼ بالعميػؿ كذلػؾ اسػتنادان إلػ المعمكمػات المتػكفرة لديػو حػكؿ مػا إذا كانػت ىػذه الػدكؿ تطبػؽ

تكصيات مجمكعة العمؿ المالي بصكرة كافية.
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ك -يجب عم المصارؼ التي تعتمد عم طرؼ ثالث بالتعريؼ بالعميؿ الحصكؿ عم إثبػات خطػي مػف الطػرؼ
الثالػث بػأف جميػع تػدابير العنايػة الكاجبػة التػي تتطمبيػا تكصػيات مجمكعػة العمػؿ المػالي قػد اتبعػت كتػـ تحديػد

اليكية كالتحقؽ منيا.

ز -يجب عم المصرؼ أف ينشئ قناة اتصاؿ مباشػرة مػع العميػؿ بعػد طمػب الكثػائؽ كالمعمكمػات كالتكصػيات مػف
الطرؼ الثالث.

ح -يجػب عمػ المصػرؼ أف يػزكد بتفاصػيؿ األطػراؼ الثالثػة التػي اعتمػد عمييػا ألغػراض تػدابير العنايػة الكاجبػة
كاخطار قطاع الرقابة عم المصارؼ بذلؾ.

ط -عندما ال يكػكف المصػرؼ ارضػيان عػف مػدل امتثػاؿ الجيػة المعرفػة بمتطمبػات تكصػيات مجمكعػة العمػؿ المػالي

عميو أف يقكـ بنفسو بتدابير العناية الكاجبة في شأف عالقة العمؿ الخاصة بالتعريؼ بالعميؿ ،كما يجكز لو أال

يقبؿ أية تعريفات الحقة مف الجية المعرفة كالنظػر فػي إمكانيػة التكقػؼ عػف االعتمػاد عمػ الجيػة المػذككرة فػي

ما يتعمؽ بتطبيؽ تدابير العناية الكاجبة.

م -عند اإلخفاؽ في استكماؿ تدابير العناية الكاجبة بالشكؿ المقبكؿ عندما يتعذر عم المصػرؼ الكفػاء بالتزاماتػو
المتعمقة بإجراءات التحقؽ مف ىكية العمالء كبذؿ العناية الكاجبة يجب عميو اتخاذ ما يأتي:
 عدـ فت حساب لمعميؿ أك مباشرة أم عالقة عمؿ معو.

 عند االقتضاء يتـ إخطار مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

 -4استكماؿ تدابير العناية الواجبة عقب إقامة عالقة العمؿ

أ -يمكػف اسػتكماؿ التحقػؽ مػف ىكيػة العمػالء ألغػراض تػدابير العنايػة الكاجبػة لمتحقػؽ مػف ىكيػة العمػالء
كالمستفيديف الحقيقييف عقب إقامة عالقة العمؿ مع العميؿ شريطة تكفر ما يأتي-:

 أف تككف مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب منعدمة بحيث يمكف السيطرة عمييا بفاعمية .
 استكماؿ إجراءات التحقؽ بأسرع كقت ممكف خالؿ مدة أقصاىا أسبكع كاحد.

ب -عند عدـ استكماؿ إجراءات التحقؽ مف ىكية العميؿ أك المستفيد الحقيقي خالؿ المدة المشار إلييا أعاله فإف
عم المصرؼ القياـ بما يأتي:

 عدـ فت الحساب أك البدء في العالقة مع العميؿ أك تنفيذ أم عممية لو.
 إخطار مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بذلؾ فك انر.
 مراقبة إدارة المخاطر المتعمقة بمثؿ ىؤالء العمالء.

 إجراءات العناية الكاجبة لمتعرؼ عم ىكية العمالء.
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المادة ( : )2تدابير العناية الواجبة المشددة لمعمالء أو العمميات المالية والخدمات المالية مرتفعة المخاطر
 -0يجػب عمػ المصػرؼ اتخػاذ تػدابير مشػددة لمعنايػة الكاجبػة كتشػديد المراقبػة المسػتمرة عنػد إدراؾ درجػة كبيػرة مػف
مخاطر غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب مع اعتبار أف ىذه اإلجراءات تعد إجراءات إضافية يتـ اتخاذىا باإلضافة

إل إجراءات العناية الكاجبة المطبقة عم العمالء كافة السالؼ ذكرىا.

 -5يجب عم المصرؼ كضع إجراءات مشددة عم الفئات ذات المخاطر العالية كتتمثؿ ىذه الفئات باآلتي :

أ -عمػالء غيػر مقيمػيف كتشػمؿ فئػة العمػالء غيػر المقيمػيف العمػالء سػكاء كػانكا أشخاصػان طبيعيػيف أك أشخاصػان

اعتبارييف الذيف ال يكجد ليـ محؿ إقامة أك عنكاف دائـ بالجميكرية العراقية  ،كيجب مراعاة ما يأتي عند القياـ
بإجراءات التعرؼ عم ىؤالء العمالء كأكضاعيـ القانكنية:

ب -معرفة الغرض مف التعامؿ.

ج -معرفة سرياف اإلقامة في الجميكرية العراقية عند بدء التعامؿ.

د -الحصكؿ عم نسخة مف كثيقة اليكية كجكاز السفر.

ق -الحصكؿ عم عقد التأسيس لمشخصية االعتبارية مصادؽ عمييا مف قبؿ السمطات المتخصصة في البمد األـ
أك مف سفارة البمد في الجميكرية العراقية.

ك -الحصكؿ عم نسخة مف كثيقة الترخيص لمزاكلة العمؿ أك السجؿ التجارم مف البمد األـ مكقعة كمختكمة مف
الجية المتخصصة في ذلؾ البمد كمصادؽ عمييا مف سفارة ذلؾ البمد في الجميكرية العراقية.

ز -أشخاص معرضكف لممخاطر بحكـ مناصبيـ يجب استيفاء ما يأتي:

 يجب عم المصرؼ باإلضافة إل اتخػاذ تػدابير العنايػة الكاجبػة السػابقة فػي ىػذه التعميمػات كضػع نظػـ
مناسػبة إلدارة المخػاطر لتحديػد مػا إذا كػاف العميػؿ المسػتقبمي أك العميػؿ أك المسػتفيد الحقيقػي شخصػان

معرضان لممخاطر بحكـ منصبو ،مثؿ الحصكؿ عم معمكمات مف العميػؿ أك الرجػكع إلػ أيػة معمكمػات
متاحػة لمجميػكر أك إلػ
مناصبيـ.

قكاعػد بيانػات تجاريػة إلكتركنيػة عػف األشػخاص المعرضػيف لممخػاطر بحكػـ

 الحصكؿ عم مكافقة اإلدارة التنفيذية العميا عند البدء بإقامة عالقة العمؿ.
 الحصكؿ عم مكافقة اإلدارة التنفيذية العميا عم مكاصمة عالقة العمؿ في حاؿ ما تبيف أف أحد العمالء
الحالييف شخص معرض لممخاطر بحكـ منصبو.

 اتخػاذ تػدابير معقكلػة لتحديػد مصػدر ثػركة كأمػكاؿ العمػالء كالمسػتفيديف الحقيقيػيف الػذيف تػـ تحديػدىـ
كأشخاص معرضيف لممخاطر بحكـ مناصبيـ.
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 يجب عم المصرؼ مراقبة عالقة العمػؿ مػع الشػخص المعػرض لممخػاطر بحكػـ منصػبو بصػكرة مكثفػة
كمستمرة.

 يجب عم المصرؼ االحتفاظ بكؿ اإلجراءات كالتدابير السابقة عف العميؿ المعػرض بحكػـ منصػبو فػي
الممؼ الخاص بو.

 المراجعػة الدكريػة لسياسػات كاجػراءات إدارة مخػاطر حػكؿ ىػذه الفئػة مػف العمػالء  ،كاتخػاذ مػا يمػزـ مػف
إجراءات تصحيحية إذا لزـ األمر.

 يجب عم المصػرؼ تطبيػؽ ىػذه األحكػاـ عمػ األشػخاص المعرضػيف لممخػاطر بحكػـ مناصػبيـ كعمػ
أقربائيـ حت الدرجة الثالثة.

 العمالء الذيف ينتمكف إل بمداف ال تطبؽ تكصيات مجمكعة العمؿ المالي بالشكؿ المناسب.

ح -يجػب عمػ المصػرؼ اتخػاذ اإلجػراءات المناسػبة لبػذؿ عنايػة خاصػة لمعمميػات التػي تػتـ مػع األشػخاص الػذيف
ينتمػكف إلػ دكؿ ال تطبػؽ تكصػيات مجمكعػة العمػؿ المػالي أك ال تطبقيػا بالشػكؿ المطمػكب بمػا فػي ذلػؾ

األشخاص االعتبارييف كالمؤسسات المالية األخرل كاتخاذ إجراءات مشددة حياليا ،كمف أمثمة تمؾ اإلجراءات
ما يأتي:

 المراقبة الدقيقة لمعمميػات الخاصػة بيػؤالء العمػالء ،كالتعػرؼ عمػ الغػرض منيػا ،كاخطػار مكتػب مكافحػة
غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في حالة عدـ تكافر غرض اقتصادم كاض أك تكافر أية شككؾ بشأنيا.

 الحد مف عالقات العمؿ أك المعامالت المالية مع الدكؿ المشار إلييا أك األشخاص الذيف ينتمكف إل أك
يتكاجدكف في تمؾ الدكؿ.

ط -األعماؿ التي ال تتـ كجيان لكجو كاستخداـ التقنيات الحديثة.

 يجب عم المصرؼ كضع السياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة الداخميػة الالزمػة لتجنػب المخػاطر المتعمقػة
باالسػتغالؿ السػيئ لمتطػكرات التكنكلكجيػة فػي مجػاؿ غسػؿ األمػكاؿ أك تمكيػؿ اإلرىػاب كعالقػات العمػؿ

التي تتـ مف خالؿ شبكات االتصاؿ اإللكتركنية أك بكسائؿ أخرل ،مثؿ خدمات البريد كالمعامالت عم

شبكة اإلنترنػت كخػدمات الكمبيػكتر كالمعػامالت المصػرفية  ATM ،التفاعميػة األخػرل  ،كاسػتخداـ آالت

الصػرؼ اآللػي عبػر اليػاتؼ  ،كنقػؿ اإلرشػادات أك التطبيقػات عبػر الفػاكس أك كسػائؿ مماثمػة كتسػديد
مدفكعات كتمقي سحكبات نقدية كجزء مف معاممة إلكتركنيػة إلحػدل نقػاط البيػع باسػتخداـ بطاقػات الػدفع

المسػبؽ أك بطاقػات إعػادة السػحب كبطاقػات تخػزيف القيمػة المرتبطػة بحسػاب مصػرفي ،كمػف أمثمػة تمػؾ

السياسػات كالتػدابير التحقػؽ مػف الكثػائؽ المقدمػة  ،كطمػب كثػائؽ إضػافية مكممػة لمكثػائؽ المطمكبػة عػف

العمػالء غيػر المباشػريف  ،كانشػاء اتصػاالت مسػتقمة مػع العميػؿ  ،كاالعتمػاد عمػ كسػاطة طػرؼ ثالػث
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كاشػتراط سػداد الدفعػة األكلػ مػف خػالؿ حسػاب باسػـ العميػؿ لػدل مصػرؼ آخػر يخضػع لػنفس معػايير
العناية الكاجبة كغيره مف التدابير.

 يجب عم المصرؼ أف تككف لديو تدابير عناية كاجبة محػددة كفعالػة تطبػؽ عمػ العمػالء الػذيف ال يػتـ
التعامؿ معيـ كجيان لكجو ،ككضع التدابير الالزمة لمتأكػد مػف أف العميػؿ ىػك الشػخص نفسػو ككػذلؾ مػف

أف العنػكاف الػذم تػـ الحصػكؿ عميػو ىػك عنكانػو فعػالن ،كمػف ىػذه التػدابير عمػ سػبيؿ المثػاؿ  ،االتصػاؿ

الياتفي بالعميؿ عم األرقاـ التي تـ الحصكؿ عمييا مسبقان مف العميؿ ،مثؿ رقـ المكبايؿ أك الكظيفة أك
مكاف العمؿ ،ككذلؾ االتصاؿ برب العمؿ أك المسؤكؿ عنو في مكاف عممو ،كذلؾ بعػد مكافقػة العميػؿ ،

كالحصػكؿ عمػ معمكمػات تفصػيمية عػف ال ارتػب بطريقػة رسػمية كغيرىػا مػف الكسػائؿ األخػرل أك المتاحػة

مثؿ فكاتير الياتؼ أك الكيرباء ....الخ لمتأكد مف صحة عنكاف العميؿ.

 يجب عم المصرؼ الذم يسػم بإتمػاـ عمميػات الػدفع مػف خػالؿ خػدمات الشػبكة اإللكتركنيػة أف يتأكػد
مف أف المراقبة عم ىذه المعامالت ىي ذاتيا المتبعة في خدماتو األخرل كاف لديو منيجية مرتكزة عم

المخاطر لتقييـ مخاطر غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الناشئة عف مثؿ ىذه الخدمات.
م  -الخدمات المصرفية الخاصة

 يجػب عمػ المصػرؼ الػذم يقػدـ الخػدمات المصػرفية الخاصػة رسػـ السياسػات كالػنظـ المالئمػة لتحديػد
كتقيػيـ المخػاطر التػي تنػتج عػف تقػديـ ىػذه الخػدمات ،مػع األخػذ فػي االعتبػار طبيعػة ىػذه الخػدمات

المشتممة عم :

 تحديد الغرض مف تطبيؽ الخدمات المصػرفية الخاصػة متضػمنة حجػـ كنػكع الخػدمات التػي سػتقدـ
لمعميؿ كالنشاط المحتمؿ لحساب العميؿ.

 تطكر عالقة العمؿ بيف المصرؼ كالعميؿ المتمقي لمخدمة .

 تتمثؿ الخدمات المالية الخاصػة فػي األنشػطة التػي يقػكـ المصػرؼ مػف خالليػا بتػكفير خػدمات شخصػية
لكبار العمالء ،كيتـ أداؤىا عادة مف خالؿ مسؤكؿ اتصاؿ مركزم بيف العميؿ كالمصرؼ  ،كيتػكل ىػذا

المسػؤكؿ تسػييؿ اسػتخداـ العميػؿ لمخػدمات كالمنتجػات الماليػة الخاصػة التػي يقػدميا المصػرؼ  ،كالتػي
تتضمف ما يأتي:

 التعامؿ عم الحسابات بمختمؼ أشكاليا.
 تحكيؿ األمكاؿ .

 إدارة األصكؿ كتقديـ الخدمات االستشارية .
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( اإلقراض( كيشمؿ ذلؾ البطاقات االئتمانية  ،كالقركض الشخصية .
 فػت االعتمػادات المسػتندية كاصػدار خطابػات الضػماف كتحصػيؿ المسػتندات  ،كمنيػا حفػظ األكراؽ
المالية لمعمالء .

 الخدمات األخرل المتنكعة لمعمالء ،سكاء كانت مصرفية أك مالية أك غيرىا .

ؾ -حاالت أخرل

 المنتجات بأسماء كىمية أك رقمية أك مزكرة أك مف دكف اسـ.

 العالقة المصرفية بالمراسمة :عند طمب فت تسييالت مقابؿ كدائع أك عند تأجير صناديؽ األمانات
 حسابات الدفع المراسمة :عند فت حسابات بالمراسمة مع ضركرة الحصكؿ عم تكصية أك تصديؽ عم
التكقيع مف مصرؼ معركؼ.

 التككيػؿ :عنػد إيػداع مبػالغ نقديػة أكشػيكات سػياحية بكاسػطة شػخص أك أشػخاص ال يمثمػكف صػاحب
الحساب بمكجب ككالة أك تخكيؿ فيتعيف عم المصارؼ ضػماف إخضػاع كػؿ مػف الككيػؿ كالمككػؿ إليػو

لتدابير العناية الكاجبة قبؿ أف تدخؿ أك تشترؾ في أم معاممة تتضمف تككيالن  ،كاعتبار المككؿ كالمككؿ

إليو عميميف لدييا.

 أدكات قابمة لمتداكؿ لحامميا :يجب أف يكػكف لػدل المصػرؼ السياسػات كاإلجػراءات كاألنظمػة كالضػكابط
الكافية لمعناية الكاجبة الخاصة بمكافحة غسؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب بالنسػبة إلػ المخػاطر المرتبطػة
باستخداـ األدكات القابمة لمتداكؿ لحامميا كما كاف ذلؾ ينطبؽ عم المصرؼ  ،كقبؿ أف يدخؿ المصرؼ

أك يشترؾ في معاممة تتضمف تحكيؿ أداة قابمة لمتداكؿ لحامميا إل نمػكذج مسػجؿ بغػرض دفػع األربػاح
أك أرس المػاؿ  ،فيتعػيف عمػ المصػرؼ تطبيػؽ تػدابير العنايػة الكاجبػة المشػددة عمػ حامػؿ األداة  /أك
المستفيد الحقيقي كاعتبارىما عميميف لديو.

المادة ( - : )3تدابير العناية الواجبة المبسطة أو المخففة
 -0يمكػف أف يطبػؽ المصػرؼ تػدابير العنايػة الكاجبػة بشػكؿ مبسػط أك مخفػؼ حيثمػا كانػت ىنػاؾ ظػركؼ تكػكف فيػو
مخاطر غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب منخفضة.

 -5يمكف أف يطبؽ المصرؼ تدابير العناية الكاجبة المبسطة عم العمالء أك المعامالت أك المنتجات التي قػد تكػكف
المخاطر فييا منخفضة كىي كاالتي:

أ -الك ازرات كالييئات كالمؤسسات الحككمية.
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ب -المؤسسات المالية الخاضعة لشركط مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب التي تتكافؽ مع المتطمبات الػكاردة
فػي القػانكف كالالئحػة التنفيذيػة كىػذه الضػكابط كتكصػيات مجمكعػة العمػؿ المػالي ،كمػا تػتـ مراقبتيػا ألغػراض
امتثاليا بيذه المتطمبات.

ج -العممية العارضة أك الكاحدة المنتيية التي يقؿ فييا حجـ المعاممػة عػف ( )0مميػكف دينػار ع ارقػي أك مػا يعادليػا
مف العمالت األخرل حيث يمكف الحصكؿ عم اسـ العميؿ كعم معمكمات االتصاؿ الخاصة بو.

د -عند إجراء معامالت عرضية لعميؿ عابر في صكرة تحكيالت برقية تقػؿ قيمتيػا عػف ( )0مميػكف دينػار ع ارقػي
أك ما يعادليا مف العمالت األخرل حيث يمكف الحصكؿ عم اسـ العميؿ كعمػ معمكمػات االتصػاؿ الخاصػة
بو.

ق -يجػب عمػ المصػرؼ ال ارغػب فػي تطبيػؽ العنايػة الكاجبػة بشػكؿ مبسػط عمػ العمػالء السػابؽ ذكػرىـ االحتفػاظ
بكثائؽ اإلثبات التي تدعـ التصنيؼ الذم تعطيو لمعميؿ.

ك -ال يجكز تطبيؽ تدابير العناية الكاجبة المبسطة في الحاالت التي يعمـ فييػا المصػرؼ أك يشػتبو أك يكػكف لديػو
سبب لالشتباه بأف العميؿ متػكرط فػي غسػؿ األمػكاؿ أك تمكيػؿ اإلرىػاب أك أف المعاممػة يػتـ إجراؤىػا نيابػة عػف

شخص آخر متكرط في أنشطة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.

ز -ال يجكز تطبيؽ تدابير العناية الكاجبة المبسطة فػي الحػاالت التػي يعمػـ فيػو المصػرؼ أك يشػتبو أك يكػكف لديػو
سػبب لالشػتباه بػأف المعػامالت متصػمة كانيػا تيػدؼ إلػ تجػاكز المبمػغ الحػدم المػذككر فػي الفقػرتيف السػابقتيف
أعاله.

المادة ( -: )4الرقابة المستمرة عمى العمميات
يجب عم المصرؼ اتخاذ إجراءات العناية الكاجبػة بشػأف التعػرؼ عمػ ىكيػة العمػالء عنػدما يزيػد مبمػغ التحكيػؿ عمػ
( )05مميكف دينار عراقي أك ما يعادليا مف العمالت األخرل مع مراعاة اآلتي:
 -1بالنسبة لمتحويالت الصادرة
أ -يجػب عمػ المصػرؼ المصػدر لمحكالػة سػكاء تػـ التحكيػؿ إلػ الػداخؿ أك الخػارج إدخػاؿ التفاصػيؿ كالمعمكمػات
كافة المطمكبة الخاصة بالشخص طالب التحكيؿ كالمصاحبة لتحكيالت األمكاؿ اإللكتركنية التػي يجرييػا نيابػة
عف عمالئو.

ب -عمػ المصػرؼ تطبيػؽ تػدابير العنايػة الكاجبػة بشػأف التعػرؼ عمػ ىكيػة الشػخص طالػب التحكيػؿ سػكاء كػاف

شخصان طبيعيان أك شخصان اعتباريان أك منظمة غير ىادفة لمرب  ،كالتحقؽ مف دقتيا كاالحتفػاظ بيػا  ،كادراجيػا
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بالكامؿ في النمكذج الذم يتـ التحكيؿ مف خاللو ،كتتمثؿ تمؾ المعمكمات التي يجب الحصكؿ عمييا كحد أدن
مف الشخص الذم يقكـ بالتحكيالت فيما يأتي:
 اسـ الشخص طالب التحكيؿ.

 رقـ الحساب أك رقـ تعريؼ خاص أك مميز إذا لـ يكف ىناؾ حساب.
 عنكاف الشخص طالب التحكيؿ.
 الغرض مف التحكيؿ.

( معمكمات عف المستفيد ( االسـ ،العنكاف ،رقـ الحساب في حاؿ تكفره....الخ كبالنسبة لمعميؿ الذم يقػكـ
بإجراء تحكيؿ كليس لو حساب ،فيتعيف عم المصرؼ استيفاء بياناتو الشخصية كاالحتفاظ بصػكرة طبػؽ

األصؿ مف البطاقة الشخصية/جكاز السفر الخاص بو.

أ -عم المصرؼ التحقؽ مف المعمكمات كافة كفقان لإلجراءات كذلؾ قبػؿ إجػراء أم عمميػة تحكيػؿ كفػي مػا يتعمػؽ
بالحكاالت المجمعة عم المصرؼ أف يدرج رقـ حسػاب الشػخص طالػب التحكيػؿ أك رقػـ التعريػؼ الخػاص بػو

في حالة عدـ كجكد حساب باسمو شريطة اتباع االتي:

 أف يحتفظ المصرؼ بكامؿ المعمكمات الخاصة بالشخص طالب التحكيؿ.
قادر عم تكفير المعمكمات الالزمة إل المصرؼ المستمـ خالؿ ميمة ثالثة أياـ عمػؿ
 أف يككف المصرؼ ان
ابتداء مف تاريخ تمقي أم طمب بيذا الخصكص.
ن
ػادر عمػ االسػتجابة السػريعة كالفكريػة ألم أمػر صػادر عػف الجيػات الرسػمية
 أف يكػكف المصػرؼ ق ان
المتخصصة بشأف طمب االطالع عم ىذه المعمكمات.

د -يجػب عمػ المصػرؼ التأكػد مػف أف الحػكاالت غيػر الركتينيػة ال يػتـ إرسػاليا ضػمف الحػكاالت المجمعػة فػي
الحاالت التػي مػف شػأنيا أف تزيػد مػف مخػاطر عمميػات غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػؿ اإلرىػاب  ،كال تنطبػؽ امتثػاالت
الحػكاالت المجمعػة ىػذه عمػ التحػكيالت التػي يجرييػا المصػرؼ لحسػابو الخػاص عمػ سػبيؿ المثػاؿ فػي حػاؿ
عمميات الصرؼ األجنبي الفكرية.

 -2بالنسبة لمتحويالت الواردة

أ -يجب عم المصرؼ تبني إجراءات كأنظمة فعالة في تحديد التحكيالت غير المصحكبة بمعمكمػات كاممػة عػف
طالب التحكيؿ كالتعامؿ معيا ،كيمكف عػد ذلػؾ مػف العناصػر التػي تؤخػذ فػي االعتبػار لػدل تقػدير مػدل كجػكد

اشتباه في التحكيؿ أك العمميات المرتبطة بو ،كمف ثـ إبالغ قسـ جمع المعمكمات بيذا االشتباه.
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ب -يجػب عمػ المصػرؼ الطمػب مػف الجيػة مصػدرة التحكيػؿ تقػديـ المعمكمػات الناقصػة كافػة ،كفػي حػاؿ تخمفػت
الجيػة مصػدرة التحكيػؿ عػف القيػاـ بػذلؾ يترتػب عمػ
المخاطر بما في ذلؾ رفض التحكيؿ.

المصػرؼ اتخػاذ التػدابير المناسػبة اسػتنادان إلػ

تقيػيـ

ج -في حالة عدـ كجكد حساب لممستفيد يتعيف عم المصرؼ استيفاء بياناتو الشخصية ،كاالحتفاظ بصكرة طبؽ
األصؿ مف كثائؽ إثبات الشخصية الخاص بو البطاقة الشخصية أك البطاقة العائمية أك جكاز السفر.

د -في حالة يككف المصرؼ كسيطان في سمسمة الدفع عندما يؤدم المصرؼ دكر الكسيط لتنفيذ التحكيؿ عميو إبقاء
مرفقة بنمكذج التحكيؿ اإللكتركني.
المعمكمات كافة ا

المرفقػة بالتحكيػؿ ألسػباب فنيػة عميػو إبقػاء كػؿ
ق -فػي حػاؿ لػـ يػتمكف المصػرؼ مػف الحصػكؿ عمػ المعمكمػات ا
المعمكمات األخرل متاحة سكاء كانت ىذه المعمكمات كاممة أـ غير كاممة لمدة خمس سنكات.

ك -فػي حػاؿ تمقػ المصػرؼ الكسػيط معمكمػات غيػر مكتممػة عػف الشػخص طالػب التحكيػؿ عميػو إعػالـ المصػرؼ
المتمقػي لمتحكيػؿ بمعمكمػات الحكالػة ،كعمػ

المصػرؼ المتمقػي لمحكالػة رفػض تسػمـ الحكالػة إذا لػـ يتضػمف

المعمكمات الكاممة لطالب التحكيؿ.

ز -ال تطبؽ ىذه اإلجراءات في األحكاؿ اآلتية:
 حيف تتـ المعاممة مف خالؿ استخداـ بطاقة السحب أك بطاقات االئتماف بشرط اف يرفؽ رقػـ البطاقػة كػؿ
التحكيالت الناشئة عف المعامالت.

 حػيف تػتـ عمميػة التحكيػؿ مػف مصػرؼ إلػ مصػرؼ آخػر كاذا كػاف كػالن مػف المنشػئ كالمسػتفيد مصػرفيف
يتصرفاف لحسابيما الخاص.

 -9يجب عم المصرؼ كضع نظاـ داخمي يسم لو بالمتابعة المستمرة لعمميات العمالء لضماف اتساقيا مع ما يتكافر
لدل المصرؼ مف معمكمات عف العمالء كطبيعة نشاطيـ  ،كتتحدد درجة المتابعة طبقان لدرجة المخاطر التي
يمثميا العميؿ ،كطبيعة كحجـ نشاطو  ،كجنسيتو ،كعالقاتو مع العالـ الخارجي.

 -4إجراء مراجعة دكرية أك حسب الحاجة لمسجالت الحالية كبخاصة سجالت فئات العمالء ذات المخاطر العالية أك
عند حصكؿ حاالت تستدعي تحديث ىذه البيانات.

 -2يجب عم المصرؼ إيالء اىتماـ خاص لجميع المعامالت المعقدة أك الكبيرة الحجـ عم غير العادة كجميع أنماط
المعامالت غير االعتيادية التي ال يككف ليا غرض اقتصادم ظاىر أك غرض مشركع ككاض  ،مثؿ المعامالت

الكبيرة الحجـ بالقياس إل

عالقة العمؿ مع العميؿ  ،كالمعامالت التي تتجاكز حدكدان معينة  ،كالحركات في

حساب العميؿ التي ال تتفؽ مع حجـ الرصيد  ،أك المعامالت التي تخرج عف النمط المعتاد لنشاط الحساب كيجب
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فحص خمفية تمؾ المعامالت كالغرض منيا  ،قدر اإلمكاف  ،كيتـ تسجيؿ ما يتـ التكصؿ إليو مف نتائج كتابيان
كاتاحة تمؾ النتائج لمسمطات الرقابية كالمراجعيف الخارجييف لمدة خمس سنكات عم األقؿ.

 -6يجب عم المصرؼ إيالء اىتماـ خاص بالتقارير الداخمية عف العمميات الكبيرة كالمعقدة كالمشتبو بيا كايجاد نظاـ
متكامؿ يحدد آلية ىذه التقارير كمف المسؤكؿ عنيا ككيفية تحميميا بمعرفة مسؤكؿ قسـ مكافحة غسؿ األمكاؿ
بصكرة يكمية.

الفصؿ السادس

المؤشرات االسترشادية لمتعرؼ عمى العمميات التي يشتبو في أنيا تتضمف غسؿ أمواؿ أو تمويؿ إرىاب
تعتمػػد مؤشػرات التعػػرؼ عمػ العمميػػات التػػي يشػػتبو فػػي أنيػػا تتضػػمف غسػػؿ أمػكاؿ أك تمكيػػؿ إرىػػاب ،عمػ مػػدل إلمػػاـ
العػامميف فػػي المصػػرؼ بأحكػػاـ قػػانكف غسػؿ األمػكاؿ كتمكيػػؿ اإلرىػػاب النافػػذ كالتعميمػات الصػػادرة بمكجبػػو باإلضػػافة إلػ
الخبرة المكتسبة مف الممارسة العممية كالتدريب النكعي في مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،كفػي مػا يػأتي
بعػػض األمثمػػة لمعمميػػات التػػي تتطمػػب المزيػػد مػػف العنايػػة الكاجبػػة كالتػػدقيؽ لمتعػػرؼ عم ػ مػػدل كجػػكد اشػػتباه فػػي غسػػؿ
األمكاؿ -:
المادة ( -: )1العمميات النقدية -:
 -0اإليداعات النقدية الكبيرة بصكرة غير عادية يقكـ بيا شخص طبيعي أك معنكم (اعتبارم) بما ال يتناسب مػع حجػـ
نشاطو التجارم أك الكظيفي.
 -5اإليداعات النقدية المتكررة بحيث تتـ عمميات اإليداع بمبالغ نقدية صغيرة بيدؼ عدـ لفت انتباه مػكظفي المصػرؼ
كلكف ال يتناسب مجمكعيا خالؿ مدة زمنية معينة مع نشاط الزبكف .
كبير جدان خالؿ مدة زمنية قصيرة .
 -9استخداـ حسابات متعددة مف قبؿ الزبكف في إيداع مبالغ نقدية يككف مجمكعيا ان
 -4اإليداعات النقدية المتكررة مف قبؿ أشخاص أك جيات مختمفة في حسػابات أحػد الزبػائف لغػرض غيػر كاضػ كدكف
أف تككف ىناؾ عالقة بيف ىؤالء األشخاص أك تمؾ الجيات كبيف الزبكف .
 -2اإليػػداعات أك السػػحكبات النقديػػة بمبػػالغ كبيػرة التػػي يقػػكـ بيػػا العميػػؿ الػػذم يسػػتعمؿ الصػػككؾ أك األدكات المصػرفية
األخرل كال يتطمب نشاطو التعامؿ بالنقد بشكؿ كبير.
 -6اإليداعات النقدية المتكررة في عدة فركع لممصرؼ الكاحد خالؿ مدة زمنية قصيرة سكاء تـ ذلؾ عف طريؽ صاحب
الحساب نفسو أك بكاسطة أشخاص آخريف .
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 -7اإليداعات النقدية مف دكف مبرر كاض كخاصػة إذا مػا كػاف يتبػع ىػذه اإليػداعات تحػكيالت خػالؿ مػدة قصػيرة إلػ
حسابات أخرل ال تربطيا بالزبكف أم صمة كاضحة .
 -8عمميػػات اإليػػداعات كالسػػحكبات الكبي ػرة التػػي تػػتـ باسػػتخداـ أجي ػزة الص ػراؼ اآللػػي لتجنػػب االتصػػاؿ المباشػػر مػػع
مػػكظفي المصػػارؼ ،خصكصػان إذا كانػػت ىػػذه اإليػػداعات أك السػػحكبات ال تتماشػ مػػع طبيعػػة نشػػاط الزبػػكف كدخمػػة
االعتيادم .
 -9اإليػػداعات كالسػػحكبات النقديػػة الكبي ػرة مػػف الحسػػابات الخاممػػة أك غيػػر النشػػطة أك تتصػػؼ السػػحكبات المنفػػذة مػػف
خالليا بأنيا كبيرة نسبيان أك مف حسابات كردت إلييا مبالغ كبيرة غير متكقعة مف الخارج .
 -01تكرار سحب األمكاؿ بعد إيداعيا بمدة قصيرة مف دكف مبرر كاض .
 -00القياـ بعمميات متعددة مػف حسػابات الزبػكف بالمصػرؼ إلػ حسػابات لػدل مصػرؼ آخػر بحيػث تعػكد األمػكاؿ مػرة
أخػػرل إل ػ المصػػرؼ الػػذم بػػدأت منػػو العمميػػات ،كػػذلؾ االحتفػػاظ بحسػػابات لػػدل عػػدة مصػػارؼ تقػػع ضػػمف منطقػػة
جغرافية كاحدة كتحكيؿ أرصدة تمؾ الحسابات إل حساب كاحد كمف ثـ تحكيؿ المبمغ المجمع في ىذا الحسػاب إلػ
الخارج .
 -05تقديـ صككؾ لمتحصيؿ بمبالغ كبيرة بما ال يتناسب مع نشاط الزبكف كمف دكف قياـ عالقة كاضحة تبرر ذلؾ بيف
المستفيد كالساحب أك المظير لمصؾ.
 -09إيداعات نقدية تتضمف أكراقان نقدية بمعدالت كبيرة بما ال يتناسب مع نشاط الزبكف .
 -04تقارب الحركات النقدية المدينة كالدائنة التي تتـ بنفس الحساب خالؿ مدة زمنية قصيرة مف دكف مبرر كاض .
 -02قياـ الزبكف باسترجاع جزء مف المبمغ المراد إيداعو عند معرفة الزبكف بكجكب اتباع إجراءات العناية الكاجبة.
 -06تبديؿ كميات كبيرة مف األكراؽ النقدية مف فئات صغيرة بأكراؽ نقدية مع فئات كبيرة مف دكف أسباب كاضحة .
 -07قياـ الزبكف بتقديـ بيانػات ماليػة عػف نشػاطو التجػارم تختمػؼ بشػكؿ كاضػ عػف الشػركات المماثمػة العاممػة ضػمف
نفس القطاع .
 -08قياـ الشركات ذات النشاط الكبير نسبيان بتقديـ بيانات مالية غير مدققة مف محاسب قانكني .
 -09عدـ قياـ الشركة التي تقبؿ صكككان مف عمالئيا بأية سحكبات نقدية كبيرة مف حساباتيا مقابؿ إيداع ىػذه الصػككؾ
مما يدؿ عم أف ىناؾ مصادر دخؿ أخرل .
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 -51حدكث تغيير جكىرم في طريقة إدارة حساب الزبكف بما ال يتناسب مع البيانات الخاصة بو مف دكف مبرر كاض .
المادة ( -: )2الحواالت
 -0تسمـ حكاالت كاردة مف الخارج أك إصدار حكاالت إل الخارج بمبالغ ال تتناسب مع حجـ نشاط الزبكف .
 -5تنفيذ حكاالت بمبالغ كبيرة إل الخارج أك تسمـ حكاالت كاردة مف الخارج مصحكبة بتعميمات الدفع نقدان .
 -9التحكيالت المتكررة الكاردة مف أطراؼ مختمفة ال تربطيا عالقة كاضحة بالزبكف أك تمؾ الصادرة عف الزبكف لتمؾ
األطراؼ .
 -4تحكيالت بقيـ متساكية أك متقاربة لعدد مف األشخاص في دكؿ مختمفة  /أك لمستفيد كاحد عم عدة حسابات.
 -2تحكيالت محمية بمبالغ كبيرة تتبعيا تحكيالت إل الخارج بعمالت مختمفة .
 -6تحكيؿ اإليداعات بالحساب إل الخارج مباشرة سكاء عم دفعة كاحدة أك عدة دفعات.
 -7إصدار حكاالت بمبالغ كبيرة إل دكؿ تتميز بأنيا مالذ لمسرية المصرفية .
 -8ح ػكاالت كاردة مصػػحكبة بتعميمػػات لتحكيػػؿ قيمتيػػا إل ػ صػػككؾ كارسػػاليا بالبريػػد لشػػخص لػػيس لديػػو حسػػاب لػػدل
المصرؼ .
 -9كركد تحػػكيالت بمبػػالغ كبيػرة بصػػفة منتظمػػة مػػف منػػاطؽ تشػػتير بجػرائـ معينػػة ،مثػػؿ تجػػارة أك ز ارعػػة المخػػدرات أك
مف دكؿ ليس لدييا نظـ فعالة لمكافحة غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب .
 -01تمقي تحكيالت كبيرة مف الخارج لحسابات خاممة .
-00التحكيالت الصادرة المتكررة أك بمبالغ كبيرة كتككف ممكلة نقدان  ،بما ال يتناسب مع حجـ نشاط الزبكف .
 -05التحكيالت المتكررة التي ال يتناسب مجمكعيا خالؿ مدة معينة مع نشاط الزبكف.
-09استخداـ الزبكف لحسابو كحساب كسيط لتحكيؿ األمكاؿ في ما بيف أطراؼ أك حسابات .
المادة ( )3عمميات االعتمادات المستندية
 -0استيراد أك تصدير بضاعة ال يتماش نكعيا أك قيمتيا مع طبيعة عمؿ كنشاط الزبكف .
 -5كجكد مؤشرات عم االختالؼ بدرجة كبيرة بيف قيمة البضاعة المبينة باالعتماد المستندم كبيف قيمتيا الحقيقية.
 -9طمب الزبكف مف دكف مبرر كاض تعديؿ اسـ المستفيد مف االعتماد المستندم قبؿ الدفع .
 -4تعدد فت اعتمادات مستندية بما ال يتناسب مع نشاط الزبكف .
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 -2فت اعتمادات مستندية مقابؿ ضمانات مالية ال تتناسب مع حجـ نشاط الزبكف كتاريخ تعامالتو مع المصرؼ.
 -6كجكد شركط دفع تبدك غير عادية أك الدفع لصال أطراؼ خارجية ليس ليا عالقة كاضحة باالعتماد المستندم.
 -7أف يككف المستفيد مف االعتمادات المستندية شركات يمتمكيا الزبكف أك تككف شركات الشحف ممكان لنفس الزبكف .
 -8أف تككف المبالغ الكاردة في كثػائؽ االعتمػادات المسػتندية المقدمػة مػف الزبػكف لممصػرؼ أك لمكمػارؾ غيػر مطابقػة
لاصؿ.

 -9قياـ الزبكف بتغيير مكاف الدفع في االعتماد المستندم إل حساب دكلة أخرل بخالؼ دكلة المستفيد .
المادة ( -: )4خطابات الضماف
 -0تعدد إصدار خطابات الضماف بما ال يتناسب مع طبيعة كحجـ نشاط الزبكف .
 -5إصدار خطابات ضماف مقابؿ ضمانات مالية ال تتناسب مع حجـ نشاط الزبكف كتاريخ تعامالتو مع المصرؼ.
 -9طمب المستفيد مف دكف مبرر كاض خطابات ضماف بعد مدة قصيرة مف إصدارىا مف قبؿ المصرؼ.
 -4اصدار خطابات ضماف بناء عم طمب الزبكف مف دكف كجكد عقكد لمشاريع قائمة .
المادة ( -: )5التسييالت االئتمانية
 -1طمب االقت ارض بضماف أصكؿ مممككػة آلخػريف أك تقػديـ الزبػائف المقترضػيف ضػمانات إضػافية مممككػة آلخػريف،
مع عدـ كجكد صمة كاضحة تربط بينيـ .
 -5الحصكؿ عم تسييالت ائتمانية مقابؿ ضمانات مف مصرؼ يعمؿ خارج البالد مف دكف سبب كاض لذلؾ.

 -9طمب الزبكف المقترض سرعة تحكيؿ مبمغ القػرض إلػ مصػارؼ أخػرل إلػ الخػارج مػف دكف كضػكح الغػرض مػف
ذلؾ.

 -4السداد المبكر بصكرة غير متكقعة لمديكف المتعثرة مف قبؿ الزبكف أك أطراؼ أخرل قبؿ الكقت المحدد.
 -2قياـ الزبكف بشراء شيادات إيداع مف كقت آلخر كاستخداميا في كقت الحؽ كضماف لسداد التسييالت .

 -6الحصػػكؿ عم ػ تسػػييالت ائتمانيػػة مقابػػؿ حجػػز كدائػػع شػػركة أك شػػركات تابعػػة فػػي الخػػارج خصكصػػا فػػي بمػػداف
تشتير بزراعة أك تجارة المخدرات .

 -7الحصكؿ عم تسييالت ائتمانية بضماف إيداعات نقدية .

 -8الحصكؿ عم تسييالت ائتمانية بضماف إيداعات نقدية في الخارج .

 -9قياـ الزبكف بسداد مديكنية كبيرة لو بشكؿ مفاجئ مف دكف تفسير كاض
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 -01كجػػكد ظػػركؼ تحػػيط بطمػػب الحصػػكؿ عمػ التسػػييالت تػػؤدم إلػ رفػػض المصػػرؼ مػػن ىػػذه التسػػييالت نتيجػػة
كجكد شكاكل حكؿ صالحية كدقة ضمانات ىذه التسييالت.

 -00قياـ العميؿ بتقديـ بيانات مالية غير مدققة .
المادة ( -: )6العمميات المصرفية اإللكترونية

 -0تمػػؽ الحسػػاب عػػدة ح ػكاالت ماليػػة صػػغيرة بطريقػػة إلكتركنيػػة كبعػػد ذلػػؾ إجػراء تحػػكيالت كبي ػرة بػػنفس الطريقػػة إل ػ
الخارج .

 -5إيداع أك تمقي دفعات كبيرة بشكؿ منتظـ بكسيمة إلكتركنية مف بمداف تشتير بزراعة كانتاج المخدرات.

 -9طمب الزبكف فت حساب عبر اإلنترنيت لمتحكيؿ بيف حساباتو لمرات عديدة مف دكف أم سبب كاض .
المادة ( -: )7البطاقات االئتمانية
 -0عمميات التغذية مف دكف مبرر كاض بمبالغ تفكؽ الحد الممنكح لمزبكف أك الرصيد المستخدـ .
 -5تكرار قياـ الزبائف باستخداـ كامؿ البطاقة ،ثـ القياـ بالسداد الكامؿ لمرصيد المديف .
 -9تكرار سحب الحد األقص لمسحب النقدم اليكمي المقرر لمبطاقة .
المادة ( -: )8عمميات النقد األجنبي
 -0شراء أك بيع عمالت أجنبية بمبالغ كبيرة بما ال يتناسب مع نشاط الزبكف.

 -5إج ػراء عمميػػات ش ػراء أك بيػػع متكػػرر لعمػػالت أجنبيػػة ال يتناسػػب مجمكعيػػا خػػالؿ مػػدة زمنيػػة معينػػة مػػع نشػػاط
الزبكف.

 -9التعريؼ عم ىكية شخص مف قبؿ جية خارجية متكاجدة في دكؿ تشتير بزراعة كتجارة المخدرات .

المادة ( -: )9خدمات إيجار الخزائف

 -0قياـ الزبكف بزيارات متكررة بشكؿ غير عادم لمخزينة الخاصة بو.
 -5احتفاظ العمالء غير المقيميف بمنطقة الصرؼ بخزائف مف دكف مبرر كاض خاصػة فػي حالػة تػكافر ىػذه الخدمػة
في المصارؼ العاممة بالمنطقة التي يقيمكف فييا .

 -9استخداـ صناديؽ األمانات بشكؿ كبير التي مف الممكػف أف تشػير إلػ إمكانيػة الزبػكف فػي اإليػداع بكميػات كبيػرة
مف المبالغ المالية في ىذه الصناديؽ .

 -4الزبائف الذيف يستأجركف العديد مف الخزائف مف دكف مبرر كاض .
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المادة ( -: )11سموكيات الزبوف
 -0الحرص عم عدـ التعامؿ المباشر مع مكظفي المصرؼ ،كالتعامؿ مػف خػالؿ ماكنػات الصػراؼ اآللػي باسػتمرار
كالتيرب مف مسؤكلي المصرؼ كمما حاكلكا االتصاؿ بو .

 -5ظيكر عالمات القمؽ كاالرتباؾ عم الزبكف المشتبو بو أك مف ينكب عنو أثناء تنفيذ العممية .
 -9امتالؾ الزبكف أك المشتبو بو حسابات مصرفية متعددة مف دكف مبرر كاض .

 -4االستفس ػػار بش ػػكؿ ممػ ػ ح ػػكؿ الس ػػجالت ل ػػدل المص ػػرؼ كالتعميم ػػات بي ػػدؼ اإلحاط ػػة بالمعمكم ػػات الكافي ػػة ح ػػكؿ
عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب بحيث يمكنو تجنب المخالفات القانكنية بشأنيا .

 -2طمب الزبكف إحاطة بعض العمميات بقدر مبالغ فيو مف السرية .

 -6طمػػب العميػػؿ المشػػتبو بػػو أك مػػف ينػػكب عنػػو إلغػػاء المعاممػػة بمجػػرد محاكلػػة مػػكظفي المصػػرؼ الحصػػكؿ عم ػ
المعمكمات الميمة الناقصة.

 -7العميؿ الذم يظير استياء كعدـ رغبػة فػي اسػتكماؿ إجػراءات عمميػة ماليػة معنيػة عنػدما يعمػـ بأنيػا تتطمػب إبػالغ
الجيات المتخصصة بتفاصيميا .

 -8العميؿ الذم يتصػرؼ بشػكؿ غيػر طبيعػي مثػؿ عػدـ اسػتغالؿ الفػرص المتاحػة لمحصػكؿ عمػ فائػدة مرتفعػة عمػ
رصيد حساب كبير الحجـ كيجيؿ الحقائؽ األساسية المتعمقة بالعممية المالية .

 -9رفض الزبكف تزكيد المصرؼ بكثائؽ إثبات الشخصية الالزمة .

 -01الزبػػكف الػػذم الي ػزاؿ فػػي طػػكر مقاعػػد الد ارسػػة كيقػػكـ بشػػكؿ غيػػر منػػتظـ بطمػػب إصػػدار أك اسػػتقباؿ ح ػكاالت أك
تبديؿ عمالت بمبالغ كبيرة غير مألكفة كغير منسجمة مع كضعو .

 -00الزبكف الذم يسيطر عميو شخص آخر لدل حضكره المصرؼ كيككف الزبكف غيػر مػدرؾ لمػا يقػكـ بػو أك يكػكف
كبير السف كيرافقو عند تنفيذ العممية المالية شخص ال يمت لو بأم صمة .

 -05الزبكف الذم يقكـ بتقديـ اليدايا غيػر المبػررة أك تقػديـ رشػاكل لمكظػؼ المصػرؼ كمحاكلػة إقنػاع المكظػؼ بعػدـ
التحقػػؽ مػػف كثػػائؽ إثبػػات الشخصػػية كالكثػػائؽ األخػػرل أك يقػػدـ كثػػائؽ إثبػػات الشخصػػية مشػػككؾ فييػػا كي ػرفض

تزكيد المصرؼ بالمعمكمات الشخصية الخاصة بو .

 -09الزبكف الذم يػرفض الكشػؼ عػف تفاصػيؿ النشػاطات المتعمقػة بعممػو أك الكشػؼ عػف بيانػات كمعمكمػات ككثػائؽ
خاصة بمؤسستو أك شركتو .
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المادة ( -: )11مؤشرات أخرى
 -0التعامػػؿ بكاسػػطة عػػدة أشػػخاص ككجػػكد عػػدة مخػػكليف بػػالتكقيع عم ػ حسػػاب كاحػػد ال تكجػػد بيػػنيـ عالقػػة كاضػػحة
خاصة أصحاب الجنسيات األجنبية.

 -5استخداـ حسابات مصرفية تعكد ألشخاص آخريف.

 -9انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معركفة بالنشاط اإلجرامي.

 -4الزبػػائف الػػذيف يػػتـ اسػػتخداـ حسػػاباتيـ فػػي تمقػػي كصػػرؼ مبػػالغ كبي ػرة لػػيس ليػػا غػػرض كاض ػ أك عالقػػة كاضػػحة
بصاحب الحساب كنشاطو.

 -2الحسابات التي تتمق إيداعات نقدية أك تحكيالت متعددة ثـ يتـ غمقيا بعد مدة قصيرة أك تركيا في حالة رككد
 -6ظيػػكر عالمػػات التػػرؼ كالرفاىيػػة عم ػ الزبػػكف المشػػتبو بػػو كعائمتػػو بشػػكؿ مبػػالغ فيػػو بمػػا ال يتناسػػب مػػع كضػػعو
االقتصادم (خاصة إذا كاف بشكؿ مفاجئ ).

 -7كجكد سجؿ إجرامي لمزبكف المشتبو بو أك المستفيد الحقيقي أك أحد أطراؼ العممية .
 -8شراء عقارات  /كسائؿ نقؿ /مجكىرات /ممتمكات أخرل بقيمة عالية .
 -9ثبكت التزكير في مستندات أك محررات أك كثائؽ.

 -01كجكد أطراؼ في العممية (المشتبو بو أك المستفيد الحقيقي أك غيرىـ ) محؿ تحقيقات مف قبؿ جية خارجية.
 -00اشتراؾ شخص طبيعي كشخصية اعتبارية في نفس العنكاف
 -05كجكد عقكد كىمية مع أطراؼ آخريف.
المادة ( -: )12سموكيػػػػػات الموظؼ
تعد السمككيات لمكظؼ المصرؼ مؤش انر عم تكرطو بعمميات غير مشركعة مف خالؿ ما يأتي :
 -0ارتفاع مستكل معيشة المكظؼ كمستكل إنفاقو بشكؿ ممحكظ كمفاجئ بما ال يتناسب مع دخمو الشيرم.
المركغة أثناء تأديتو لعممو .
 -5قياـ المكظؼ بشكؿ متحرر بتجاكزه لإلجراءات الرقابية كاتباع سياسة ا

 -9قيػػاـ المكظػػؼ بالمسػػاعدة فػػي تنفيػػذ عمميػػات تتميػػز بػػأف المسػػتفيد أك الطػػرؼ المقابػػؿ غيػػر معػػركؼ فييػػا بشػػكؿ
كامؿ .

 -4قياـ المكظػؼ بالمبالغػة فػي مصػداقية كأخالقيػات كقػدرة كمصػادر الزبػكف الماليػة ،كذلػؾ ضػمف تقػاريره المرفكعػة
إلدارة المصرؼ .

 -2التغير المفاجئ في مستكل معيشة أحد مكظفي المصرؼ مف دكف مبرر كاض .
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المادة ( -: )13مؤشرات االشتباه لمتعرؼ عمى العمميات التي يمكف أف تتضمف تمويؿ اإلرىاب
 -0الحسػػابات التػػي تػػتـ بيػػا إيػػداعات أك تتمقػ تحػػكيالت مػػف منظمػػات أك جمعيػػات أك جيػػات أخػػرل ال تيػػدؼ لمػرب
محمية أك خارجية  ،كخاصة إذا كانت ىذه الجيات في دكؿ تشتير بدعـ اإلرىاب.

 -5العمميػػات التػػي تػػتـ عم ػ حسػػابات جيػػة ال تيػػدؼ لم ػرب بمػػا ال يتماش ػ مػػف حيػػث الػػنمط أك الحجػػـ مػػع غػػرض
كنشاط الجية.

 -9كجػػكد تبرعػػات ضػػخمة ،خاصػػة مػػف جيػػات خارجيػػة ،لحسػػابات جيػػة ال تيػػدؼ لم ػرب  ،كخاصػػة عنػػد عػػدـ كجػػكد
عالقة كاضحة تربط بينيـ.

 -4التحكيالت التي ترد مف أك ترسؿ إل دكؿ يشتير عنيا بدعـ اإلرىاب.
 -2التحكيالت الكاردة إل مستفيديف ينتمكف إل دكؿ مرتبطة بأنشطة إرىابية.

 -6حسابات األفراد التي ترد إلييا تحكيالت كبيرة مف مصدر غير معركؼ يككف الغرض المعمف عنيا تمكيؿ نفقاتيـ
المعيشية.

الفصؿ السابع

حسابات المراسميف ( عالقات المراسمة المصرفية )
نظ انر لما تشكمو المصارؼ المراسمة مف أىمية كبيرة لدل القطاع المصرفي مف خالؿ أداء التزاماتو كالتزامات
زبائنو في تنفيذ ( االعتمادات المستندية ك الحكاالت الخارجية  ....الخ ) كتسييؿ عممية التبادؿ التجارم لمبمد مع

العالـ الخارجي كما يحيطيا مف مخاطر كبيرة في عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ،لذا يتكجب عم
المؤسسات المالية كافة إتباع التدابير التالية كحد أدن عند إنشاء عالقة مع المصارؼ المراسمة:
 .0تحديد مدل كفاية السياسات كاإلجراءات كالضكابط الداخمية في التعامؿ مع المراسميف كأنيا تتماش مع
المتطمبات القانكنية .

 .5تحديد مدل التزاـ العامميف بالمؤسسة بالسياسات كاإلجراءات كالضكابط الداخمية .

 .9تحديد مدل كفاية نطاؽ المراجعة الداخمية كالخارجية في مراجعة أنشطة مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ
كتمكيؿ اإلرىاب في عالقات المراسمة المصرفية.

 .4تحديد مدل كفاية عممية المكافقة عم حسابات المراسميف .

 .2تحديد مدل كفاية مراقبة العمميات عم حسابات المراسميف.
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 .6تحديد المعامالت غير العادية مقارنة بحجـ أك طبيعة المعامالت يتـ التحقؽ منيا كالتقرير بشأنيا .
 .7عند تنفيذ أم معاممة مع المصارؼ المراسمة يجب التحرم عف المستفيد الحقيقي الذم لديو حسابات مع
ىذه المصارؼ كذلؾ عف طريؽ المخاطبات الرسمية كتكثيقيا عف طريؽ نظاـ السكيفت (حص انر) .

 .8التأكد مف أتخاذ إجراءات العناية الكاجبة اآلتية عند إنشاء عالقة مراسمة مصرفية مع المؤسسات
المراسمة:

أ -جمع معمكمات كافية عف المؤسسة المجيبة لفيـ طبيعة نشاطيا بصكرة كاممة كتحديد سمعتيا كمستكل
الرقابة الذم تخضع لو.

ب -تقييـ ضكابط مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في المؤسسة المراسمة ،كالتأكد مف فعاليتيا ككفايتيا.
ت -الحصكؿ عم مكافقة اإلدارة العميا في المؤسسة قبؿ الدخكؿ في عالقة عمؿ مع المراسميف

ث -فيـ كتكثيؽ مسؤكليات مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في كؿ مؤسسة بصكرة كاضحة .
ج -في حاؿ تكفير خدمة حسابات الدفع المراسمة مف قبؿ المؤسسة المراسمة لعمالئيا  ،عم

المؤسسة

الم ارسمة التكصؿ إل قناعة ذاتية مف أنيا قد قامت بتنفيذ إجراءات العناية الكاجبة بالنسبة لعمالئيا الذيف
ليـ حؽ الكصكؿ المباشر ليذه الحسابات  ،كبأف لدييا القدرة عم

تقديـ المعمكمات المتعمقة بيؤالء

العمالء عند الضركرة .

ح -عدـ الدخكؿ في عالقة عمؿ مع بنكؾ صكرية أك االستمرار فييا كعدـ التعامؿ مع مؤسسة مالية تسم
باستخداـ حساباتيا مف قبؿ بنؾ صكرم.

خ -استيفاء استقصاء مكتكب يكض مكقؼ المؤسسة المراسمة مف االلتزاـ بالتشريعات كالضكابط الرقابية
المحمية الخاصة بيا  ،كمعايير العناية الكاجبة التي تطبقيا عم

عمالئيا  ،كمدل تكافر سياسات

كاجراءات داخمية فعالة لدل المؤسسة المراسمة في ىذا الشأف .

د -التأكد مف أنياء عالقة المراسمة المصرفية مع أم مؤسسة مراسمة ال تمتزـ بمتطمبات مكافحة عمميات
غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب .

الفصؿ الثامف

إرشادات عامة

 -0عم المصرؼ استخداـ كافة الكسائؿ الممكنة لمتابعة العمميات كالصفقات المشتبو بيا مع التركيز عم العمميات
التي تتـ عبر الدكؿ المدرجة في قائمة الدكؿ غير المتعاكنة قكائـ األشخاص كالكيانات المالحقة دكليان.
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 -5عم المصرؼ متابعة المستجدات العالمية في أنماط غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كاجراءات مكافحتيما خاصة
ما يصدر في ىذا المجاؿ عف مجمكعة العماؿ المالي ( )FATFكصندكؽ النقد الػدكلي كالمصػرؼ الػدكلي كلجنػة

بازؿ كغيرىا مف المنظمات الدكلية.

 -9عم المصرؼ معرفة مصدر األمكاؿ المكدعة عند فت الحساب كخاصة اإليداعات النقدية الكبيرة.
 -4عم المصرؼ عند إدارة الحسابات الخاممة االلتزاـ بما يأتي-:

أ -االلتزاـ بما كرد في المادة ( )97مف قانكف المصارؼ العراقي رقـ ( )94لسنة .5114

ب -تحدي ػػد م ػػدة زمني ػػة مح ػػددة لمحس ػػابات الخامم ػػة ،كبع ػػد انتي ػػاء تم ػػؾ الم ػػدة ي ػػتـ تحكيػ ػؿ ى ػػذه الحس ػػابات لمبن ػػؾ
المركزم العراقي.

ت -عدـ تنفيذ أية عمميات عم ىذه الحسابات إال بكاسطة مدير الفرع أك معاكنو.
ث -التدقيؽ في مراقبة الصككؾ المسحكبة عمييا.

ج -عدـ الصرؼ مف ىذه الحسابات إال بمكجب صؾ.

 -2برمجة النظاـ اآللي لممصرؼ إلعداد التقارير التي تسػاعد فػي زيػادة كفػاءة كفعاليػة أنظمػة المصػرؼ الداخميػة فػي
مجاؿ مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمف التقارير المقترحة ما يأتي-:

أ -تقارير حركات كأرصدة الحسابات الجارية ،تشمؿ جميع الحسابات سكاء لمزبػائف أك لممػكظفيف بحيػث تتضػمف

جميػػع حركػػات كػػؿ حسػػاب خػػالؿ مػػدة زمنيػػة محػػدده (شػػيريان) كأرصػػدة الحسػػابات فػػي نيايػة كػػؿ شػػير كمعػػدؿ
الرصيد كعدد العمميات المنفذة بما يمكف مف التعرؼ عم أم نشاط غير اعتيادم.

ب -تقارير الحكاالت :

تشمؿ جميع الحكاالت الكاردة أك الصادرة الداخمية كالخارجية  ،مبمغ كؿ حكالػة  ،العممػة  ،طريقػة الػدفع سػكاء

نقدان أك صكان لكؿ زبكف عم حدة.

ج -تقاريػر حركة كأرصدة حسابات المصارؼ الخارجية:

تشػػمؿ جميػػع الحػكاالت المنفػػذة بػأم كسػػيمة كيحػػدد فييػػا المبمػػغ كالعممػػة  ،اسػػـ المصػػرؼ كاسػػـ المسػػتفيد  ،كمػػا
يكض عدد كحجـ التعامؿ مع كؿ مصرؼ خارجي كأية تغيرات أخرل 1

محافـظ البنــك المركـزي العراقي
علي محسن إسماعيل
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