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المستخمص
ركػػا الث ػػث حػػا م تػوار زمػػت اثػراا االتجالػػات ال ديدػػة لمتػػدقيؽ ومػػدا مشػػالمتما حػػا ال ػػد والك ػػؼ زػػف زمميػػات
غشيؿ االمواؿ ثكاحة صورر  ،والتا تعد وا دة مف اخطر الجرائـ االقتصادية حا زصرنا ال الا لما لما مف ادػار شػميثة

زمػػت اقتصػػاديات الػػدوؿ  ،حتػػي زػػف تلػػديـ ثع ػ

الملتر ػات العمميػػة حيمػػا يخػػن الجانػػب الم اشػػثا مػػف قيػػود يوميػػة

خاصػػة ثػػالمواؿ م ػػؿ الت ليػػؽ او الم ػػتثل ثمػػا ال وزمػػت لػػحا االشػػاث قشػػـ الث ػػث الػػت ديدػػة اقشػػاـ  ،تنػػاوؿ اللشػػـ االوؿ
مفموـ غشيؿ االمواؿ وم ار مل واشثاثل وا كالل واللشـ الدانا اختن ثاإلجراءات التدقيلية والم اشثية الملتر ة لم ػد مػف
زمميػػات غشػػيؿ الم ػواؿ ثينمػػا اخػػتن اللشػػـ االخيػػر ثمػػداخؿ ملتر ػػة لتتػػييؽ الفجػػوة ثػػيف المتطمثػػات الممنيػػة لمتػػدقيؽ
ومتطمثات قوانيف غشيؿ االمواؿ  ،وخرج الث ث ثعدد مف االشتنتاجات منما اف نجاح الم اشثيف والمدقليف حػا اال ػتراؾ

الفعاؿ لم د مف زمميات غشيؿ االمواؿ يعتمد ثالدرجة االشاث زمت مدا توحر تمؾ المؤليت التا مف انما تعايا لحا
اال تراؾ الفعاؿ حا ال د مف لحر الظالرة  ،ولناؾ اتجالات زديدة لتعايا دور المػدقؽ حػا زمميػات التصػدل وال ػد مػف
ظالرة غشيؿ االمواؿ ،اما التوصػيات حكػاف منمػا انػل زمػت الثنػؾ المركػال الع ارقػا والجمػات حات العيقػة تػرورة تميئػة
الملومػات ال ديدػة او تطػػوير الملومػات اللديمػػة مػف خػػيؿ العمػؿ زمػت تطػػوير نظػاـ الرقاثػػة الػداخما مػػف يػث المػوارد

الث رية العاممة حيل والتلنيات المشتخدمة زمت مشتوا العراؽ مف خػيؿ تطػوير الكػادر العامػؿ حيػل وتثنػا تلنيػات ديدػة
وادخالما تمف نظاـ الرقاثة الداخمية ثاالشتفادة مف الدوؿ المتلدمة ثمكاح ة جرائـ غشيؿ المواؿ وترورة تعايا العيقة
ثيف المؤششات الرقاثية مدؿ ديواف الرقاثة المالية وليئة الناالة والجماة المنية المعنية ثمكاح ػة غشػيؿ المػواؿ او تػت
زمت المشتوا االقميما او الدولا او منظمات مجتمع مدنا مدؿ قازدة ثيانات مو دة مع تمؾ الجمات ال

Abstract
The research focuses on highlighting the modern trends of auditing and the extent to
which they contribute to the reduction and detection of money laundering in all its forms,
which is considered one of the most serious economic crimes in our time because of its
negative effects on the economies of the countries, as well as making some practical
proposals regarding the accounting aspect of Daily restrictions on money in question or
investigation concluded , The second section deals with the proposed audit and accounting
procedures to limit money laundering operations, while the last section is specialized in
the proposed entries to narrow the gap between the professional requirements of auditing
and the requirements of money laundering laws. The conclusion in the research, among

182

اجمللد  01العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2102/م

others, is that the success of accountants and auditors in actively participating in the
reduction of money-laundering depends primarily on the availability of those
qualifications that will enhance this effective participation in reducing this There are
many trends to strengthen the role of the auditor in the processes of addressing and
reducing the phenomenon of money laundering, either the recommendations were that the
Iraqi Central Bank and the relevant bodies the need to create modern elements or develop
the old components through the work to develop the internal control system in terms of
human resources working in it And the techniques used at the level of Iraq through the
development of staff working ,and the adoption of modern technologies and the
introduction within the internal control system to benefit from developed countries to
combat money laundering crimes and the need to strengthen the relationship between
regulatory institutions such as the federal board of supreme audit & integrity and security
services concerned with combating money laundering or on the level of regional ,
international or civilian society organizations such as a unified database with them .

المقدمة :
تمتـ دوؿ العالـ اليػوـ ثدرجػة كثيػرة وزمػت نطػاؽ واشػع وثمؤششػاتما المعنيػة ثظػالرة غشػيؿ المػواؿ او تثيػي
المواؿ مف يث ال د والتصدل لما لما لما مف أدار شمثية زمت اقتصاديات لحر الػدوؿ وخاصػة الناميػة منمػا خصوصػا
حا زالمنا العرثا  ،وثعد التطور التكنولوجا المتشارع الحل صؿ حا العالـ وثمختمؼ اللطازات  ،ثدأت لحر الظالرة
مػػف خػػيؿ مرتكثيمػػا توظيػػؼ لػػحر التكنولوجيػػا حػػا زمميػػات إخفػػاء او تنفيػػح زمميػػات غشػػيؿ المػواؿ وثػػالخن زػػف طريػػؽ

المصػػارؼ  ،ولنػػا يػػاتا دور المؤششػػات الرقاثيػػة والمصػرحية حػػا تثنػػا الشػػاليب ال ديدػػة او تطػػوير الشػػاليب اللديمػػة حػػا
زممية التصدل لمحر الظالرة ثكاحة أ كالما  ،ولمػا كانػت الم اشػثة والتػدقيؽ وا ػدة مػف الممػف والوظػائؼ التػا لمػا زيقػة
قوية حا زممية الك ؼ والتصػدل لظػالرة غشػيؿ المػواؿ  ،حيلػع زمػت زػاتؽ المنظمػات الممنيػة والمؤششػات المعنيػة حػا
الم اشثة والتدقيؽ تطوير لحر الممنة والوظيفػة مػف يػث اإلجػراءات والتلنيػات التػا مػف ػ نما أف تشػازد او تكػوف جػاء
ممـ حا زممية ال د والك ؼ لمحر الظالرة دزما لثاقا الوظائؼ والجماة الخرا المعنية ثالم اشثة والتدقيؽ ال

مشكمة البحث

تكمن مشكمة البحث من خالل األسئمة االتية -:

 -1لؿ لناؾ مجاال ت ديدة مف انما تعاا دور المدقؽ حا ال د مف الجرائـ المالية ومنما غشيؿ االمواؿ ؟
 -2كيؼ يتـ تلييد االمواؿ قيد الت ليؽ مف قثؿ الم اشب حا الثنوؾ العراقية ؟

ىدف البحث

يمدؼ الث ث الت تشميط التوء زمت مالية االتجالات ال ديدة لمتدقيؽ حا ال د مف الجرائـ الماليػة ث ػكؿ زػاـ وزمميػات
غشيؿ االمواؿ ث كؿ خان حتي زف التعرؼ زمت الية تلييد االمواؿ قيد الت ليؽ حا الثنوؾال

أىمية البحث

تكمن أىمية البحث في االتي

 -1اللاء نظرة زمت مفموـ وم ار ؿ وادار واركاف وزناصر زممية غشيؿ االمواؿ ال

 -2التعرؼ زمت االتجالات ال ديدة حا التدقيؽ لم د مف زمميات غشيؿ االمواؿ مف خيؿ الثرامج المتثعة ديدا ال
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فرضية البحث
تتمثل فرضية البحث من خالل االتي -:
 -1لناؾ زدة مجاالت يتـ مف خيلما ا راؾ المدقؽ وتطويرر كجاء مف زمميات ال د لغشيؿ االمواؿ ثكاحة صورر ال

 -2اليوجد لناؾ قيد م اشثا خان ثاالمواؿ التا تختع لمت ليؽ مف قثؿ و دة غشيؿ االمواؿ حا الثنوؾ العراقية
منيج البحث

ازتمػػد الثا ػػث زمػػت المػػنمج الوصػػفا حػػا كتاثػػة الث ػػث مػػف خػػيؿ االطػػيع زمػػت الكتػػب والػػدوريات والرشػػائؿ واالطػػاري
الجامعيػػة حات الصػػمة ثموتػػوع الث ػػث حتػػي زػػف التصػػف زمػػت ال ػػثكة العنكثوتيػػة االنترنيػػت

ثع

واج ػراء ملػػاثيت مػػع

موظفا الثنوؾ وثالخن الم اشثيف والمدقليف ال

القسم األول  :غسيل األموال المفيوم – المراحل – االثار -االركان  -المصادر

اوال :المفيوم

زرؼ االت اد الورثا حا شنة  1991مصطم غشيؿ المواؿ  money launderingث نػل ت ويػؿ او نلػؿ الممكيػة
مع العمـ ثمصادرلا اإلجرامية الخطيرة  ،لغ ار

التشتر واخفاء الصؿ غير اللانونا لما ،او شازدة أل خن يرتكب

مدؿ لػحر الزمػاؿ ولػحا يعنػا ثػاف غشػيؿ المػواؿ لػو ال صػوؿ زمػت أمػواؿ أو اشػتدمارات غيػر ػرزية مػف خػيؿ طػرؼ

خارجا إلخفاء المصدر ال ليلا لمػا  ،وثعثػارة أخػرا لػو زمميػة تنظيػؼ المػواؿ مػف مصػادرلا وجعممػا قانونيػة  ،وثعثػارة
اخرا إف غشيؿ او تثيي

المواؿ لو جشر ماثيف االقتصاد غير الم روع واالقتصاد الم روع ال ا مد2111،522 ،

ثانيا  :المراحل
تتـ زممية غشيؿ المواؿ مف خيؿ زدة م ار ؿ تمر ثما حما زممية معلػدة يتطمػب اشػتخدامما العديػد مػف ال خصػيات او

مؤششػػات معينػػة يلػػوـ كػػؿ مػػنمـ ثػػدور حػػا م ار مػػة إخفػػاء المػواؿ داخػػؿ وخػػارج الثمػػد وكػػاالتا - :

الخطيػػب ،2115،

17 -16
 -1االيداع لدا الثنوؾ  :حا ثع

زمميػات غشػيؿ االمػواؿ تكػوف الثنػوؾ طرحػا أشاشػيا ولػحلؾ حػاف زمميػة اإليػداع

لدا الثنوؾ تعد لا المر مة االولت ال

 -2التوظيػػؼ  :وتعنػػا اشػػتدمار االم ػواؿ الناتجػػة مػػف ن ػػاط غيػػر م ػػروع حػػا صػػورة إيػػداع ثػػالثنوؾ او المؤششػػات
المالية  ،او راء مؤششة مالية تجارية لما ن اطما الم روع او راء أشمـ او زلارات ال
 -3التمويل  :وتعنا حصؿ صيمة االمواؿ غير الم روزة زف مصدرلا مف خيؿ مجموزة مػف العمميػات ويطثػؽ
زميمػا ايتػػا مر مػػة الت ػػطير  ،أل انػل يػػتـ تمويػػل طثيعػػة لػحر االمػواؿ زػػف طريػػؽ العديػد مػػف الت ػػوييت شػواء
داخمية او خارجية اليجاد العديػد مػف الطثلػات التػا يصػعب الوصػوؿ إلػت من ػئما االصػمت وثػحلؾ تكػوف ثعيػدة

االكت اؼ مف قثؿ اللائميف زمت تنفيح اللانوف ال

 -4الدمج  :يث يعاد تخ االمواؿ التا تـ غشمما حا االقتصاد مرة اخرا ك مواؿ زاديػة شػميمة وتكتشػب مظمػ ار
قانونيػػا  ،وحلػػؾ ثػػاف ت ػػترؾ االم ػواؿ النا ػػئة مػػف الفعػػؿ غيػػر الم ػػروع حػػا م ػػروع تجػػارل اخػػر يعػػرؼ زنػػل
م روزيتل وم روزية مصدر راث مالل ث يث يصػعب الفصػؿ ثػيف المػاؿ المت صػؿ مػف مصػدر غيػر م ػروع

والماؿ المت صؿ مف مصدر رزا ال
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تاج الديف 41-39 :2115 ،

 -1ادر غشيؿ االمواؿ زمت االشواؽ المالية  :احا انما تمدد ثانميار الشواؽ المالية الرشمية التػا تععػد جػر الااويػة حػا

ثنػاء اقتصػػاديات الػػدوؿ المختمفػة ال كمػػا انمػػا تمػدد ال ػػفاحية الدوليػػة والم ميػػة حػا اشػواؽ المػػاؿ  ،ومػف ػػاف حلػػؾ انػػل
يؤدل إلت شيطرة حئة قميمة مف اص اب الم روزات الولمية زمت الشوؽ الم ما ال

 -2ادر غشيؿ المواؿ زمت االشتدمار  :اح اف اشتخداـ المػواؿ المثيتػة حػا االشػتدمارات قصػيرة الجػؿ دائمػا  ،وحلػؾ
ال ف المواؿ المثيتة التشػتخدـ غالثػا حػا اشػتدمارات طويمػة الجػؿ  ،ممػا يترتػب زمػت حلػؾ نتػائج شػمثية زديػدة مػف
المما -:

 مناحشة غير متكاحئة مع المشتدمريف الم مييف والجانبال -اإلشػػماـ حػػا خف ػ

قيمػػة العممػػة الوطنيػػة ثشػػثب اف ارتثػػاط لػػحر العمميػػات ثتمريػػب لمخػػارج يشػػتماـ المػػر ت ويػػؿ

المػواؿ إلػػت العممػػة الجنثيػػة  ،ومػػف دػػـ يػػؤدل إلػػت تػػدلور وانخفػػا

المواؿ المغشولة كثي اًر ال

قيمػػة العممػػة الم ميػػة وخاصػػة إحا كػػاف جػػـ

 -3ادػػر غشػػيؿ االم ػواؿ زمػػت معػػدالت الثطالػػة  :اح اف لػػروب الم ػواؿ إلػػت الخػػارج ثواشػػطة اللن ػوات المص ػرحية أو
اكتناالػػا الػػت

ػػكؿ حلػػب او ت ػػؼ او إنفاقمػػا زمػػت الشػػمع الترحيميػػة لػػحا يعنػػا تعطيػػؿ جػػاء مػػف الػػدخؿ اللػػوما زػػف

االشتدمارات اليامة مف اجؿ توحير حرن زمؿ لحراد المجتمع لكا تنخف

رابعا  :أركان الجريمـــة

معدالت الثطالة ال

لجريمة غشيؿ المواؿ ركناف مادل ومعنول وكما يما  -:الصفار 44: 2116 ،
-1

الركػ ػ ػػف المادل  :ويت لؼ مف زنصريف لما :

أ-

الشموؾ الحل يكوف ركنا ماديا لمجريمة ويتتمف كميف لما -:
يػااة او اكتشػاب او اشػتخداـ االمػواؿ اللػحرة وتػودع حػا شػاب ثنكػا او توتػع ك مانػات حػا خ اانػة مشػت جرة حػا

-

الثنؾ ال

 إخفاء لحر االمواؿ مف يث المصدر  ،او المكاف او التصرؼ او ال ركة او ال لوؽ المتعملة ثما او الممكية الب-

الجريمة تـ ت صيؿ االمواؿ ثموجثما مف االتجار ثالمخدرات او الر وة او االختيث الالالال الخ ال

-2

الرك ػ ػػف المعنول

يفتػػر

زمػػـ الجنػػاة ثالمصػػدر غيػػر الم ػػروع ل مػواؿ اللػػحرة حمػػا جريمػػة زمديػػة تنصػػرؼ ارادة الفازػػؿ إلػػت ارتكاثمػػا

دوف خمػ ؿ ثإرادتػػل ال ػرة  ،حالجػػانا يعمػػـ زمػػـ اليلػػيف ثانػػل يمػػارث ن ػػاطا اجراميػػا ولػػحر الجريمػػة حػػا ليلتمػػا انمػػا لػػا
جريمة مشتمرة ال

خامسا  :مصادر /أشكال الجريمة
يمكف صر الـ مصادر لجريمة غشيؿ المواؿ ثاالتا :
-1

شرقة المواؿ العامة

-2

الر وة الفشاد المالا واإلدارل

-4

تجارة المخدرات

-3

الج ارئـ المتعملة ثتمريب او االتجار ثاآلدار
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-5

المتاجرة ثالشم ة غير اللانونية او المرخصة ال

-6

النصب واال تياؿ

السنة2102/م

القسم الثاني

اإلجراءات التدقيقية والمحاسبية المقترحة لمحد من عمميات غسيل األموال .
اف ردود احعاؿ ممنة التدقيؽ والم اشثة الاالت تعيفة حا مواجمػة الكػـ المائػؿ مػف الت ػريعات واللػوانيف التػا تشػاثلت
دوؿ العالـ حا شنما لمواجمة جرائـ غشػؿ االمػواؿ ال ويمػتمث لػؤالء العػحر لممػدقليف والم اشػثيف نتيجػة صػعوثة ممػاممـ

المفػػرو

قيػػاممـ ثمػػا تجػػار لػػحر المشػػالة ملارنػػة ثالعديػػد مػػف االط ػراؼ االخػػرا المنتشػػثيف لمممنػػة كالعػػامميف حػػا االدارات

الماليػة والمػػدقليف الػػداخمييف ومػػامورا التػرائب الػػحيف ث كػػـ وظػائفمـ تكػػوف حػػرن اطيزمػػـ زمػػت ا تمػػاالت وجػػود جػرائـ
غش ػػؿ امػ ػواؿ اكث ػػر ال م ػػف جم ػػة اخ ػػرا  ،اش ػػتخمن تلري ػػر ص ػػادر ز ػػف ا ػػدا المؤشش ػػات الثريطاني ػػة المتخصص ػػة ح ػػا
اشت ػارات مكاح ػػة غشػػيؿ االمػواؿ شػػنة  2112تػػرورة اف يكػوف لممػػدقؽ دور حعػػاؿ يتناشػػب و جػػـ اللػوانيف والت ػريعات
التا شنتما ال كومات لمكاح ة غشؿ االمواؿ  ،وقد رصد التلرير ديدة دواحع ت تـ زمت المدقؽ مواكثة حلػؾ التغييػر ولػا

 - :زطية 55-54 :2118،
الــدافا االول  :ايػػادة كػػـ الجػرائـ التػػا تػػدخؿ ت ػػت زثػػاءة قػوانيف مكاح ػػة غشػػيؿ االمػواؿ حثعػػد اف كانػػت الجريمػػة تلتصػػر
حلط زمت االمواؿ المغشولة مف تجارة المخدرات  ،اتجمت الت ريعات الدولية اليا ن ػو توشػيع نطػاؽ الجػرائـ التػا تنػدرج

ت ت قوانيف مكاح ة غشيؿ االمواؿ لت مؿ جػرائـ زديػدة منمػا زمػت شػثيؿ المدػاؿ  ،الر ػاوا  ،التمػرب التػريثا  ،الفشػاد
االدارل الالالال الخ ال
الــدافا الثــاني  :ال ليلػػة المؤكػػدر ثامكانيػػة تلػػديـ المػػدقؽ لخػػدمات حات قيمػػة لغاشػػما االم ػواؿ مػػف منطمػػؽ شػػعت غاشػػما
االم ػواؿ ال ديػػث ن ػػو اشػػتخداـ اشػػاليب تجمػػع ثػػيف االقنػػاع والتعليػػد حػػا حات الوقػػت ال مػػف ثينمػػا توظيػػؼ مكتػػب التػػدقيؽ

ثازتثػػارر واجمػػة إلخفػػاء لػػويتمـ وملاصػػدلـ ال ليلػػة خمػػؼ نلػػاب ػػرزا  ،ومػػف لنػػا يمكػػف ازتثػػار المػػدقؽ ا ػػد ال ػراث
المشالميف حا نجاح المخطط االجراما لحا يتعيف وتػعل حػا االزتثػار زنػد شػف أل قػانوف لمكاح ػة غشػيؿ االمػواؿ ثكػؿ
صورر ال
الــدافا الثالــث  :وجػػود مػػدقؽ حػػا موقػػع حريػػد يشػػم لػػل ثالك ػػؼ زػػف جػرائـ غشػػؿ االمػواؿ واالثػػيغ زنمػػا  ،يػػث يتطمػػب
زمػػؿ المػػدقليف تػػرورة التعػػرؼ زمػػت ثيئػػة ازمػػاؿ الاثػػوف و ػػؤونل الماليػػة ،وثالتػػالا حفػػا امكانػػل مػػف خػػيؿ تتثعػػل لمفػواتير

الصادرة والت وييت المالية – اال تثار حا الاثوف احا ماتثيف لل زدـ وجػود غطػاء ػرزا لمعاميتػل الماليػة الحتػي زػف
حلػػؾ حلػػد اوردت ثع ػ

الد ارشػػات زػػف وجػػود ادلػػة ػػوؿ زيقػػة ثع ػ

مكاتػػب التػػدقيؽ وثػػيف ج ػرائـ غشػػيؿ االم ػواؿ ولػػو

مػػايعنا تػػرورة تثنػػا الثػػا ديف لمدػػؿ تمػػؾ اللتػػايا حػػا تػػوء الػػدور الم ػػورل الػػحل يمكػػف اف تمعثػػل مكاتػػب التػػدقيؽ حػػا

الجمود ال ديدة لمكاح ة جرائـ غشيؿ االمواؿ ال
ومف جمة اخرا لناؾ اتجار مف قثؿ مجمع الم اشثيف اللانونييف االمريكا  AICPAن و توشيع نطاؽ مشئولية التػدقيؽ
مػػف مر مػػة المشػػئولية التاثعػػة التػػا يت مػػؿ حيمػػا المػػدقؽ المشػػئولية حلػػط احا ماصػػادحتل مؤ ػرات شػػمثية خػػيؿ ثحلػػل العنايػػة
الممنيػػة الواجثػػة ادنػػاء ادائػػل اج ػراءات التػػدقيؽ العاديػػة  ،إلػػت مر مػػة المشػػئولية النوزيػػة التػػا تعنػػت ثػػالتركيا زمػػت التوشػػع
ال أرشػا حػا مشػػئولية المػدقؽ تجػار جػػودة الثيانػات الػواردة حػػا اللػوائـ الماليػة ومػػف دػـ درجػة منفعيتمػػا لممشػتخدـ ومدػاؿ حلػػؾ
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اللػػانوف االنكميػػال زػػاـ  2112والئ تػػل التنفيحيػػة المعدلػػة والتػػا ثػػدأ االلتػااـ الفعمػػا ثتطثيلمػػا ثػػدأً مػػف مػػارث  2114داخػػؿ
المممكة المت دة ولمحا اللانوف ادار زديدة زمت ممنة التدقيؽ ولا :

المصدر الشاثؽ 63-62 ،

 -1تعييف مشئوؿ لممكاح ة داخؿ كؿ مكتب تدقيؽ او حا قشػـ او جمػاا التػدقيؽ الػداخما وخاصػة حػا المصػارؼ واف
يكوف مف حول التخصن أل مدقؽ مؤلؿ ومتدربال
 -2التدريب والتاليؿ حا مجاؿ مكاح ة غشيؿ االمواؿ لمعامميف ثمكتب التدقيؽ ال
 -3التعرؼ زمت الموية واالوتاع اللانونية لماثائف ال
 -4اال تفاظ ثالشجيت والمشتندات ال
 -5اج ػراءات الرقاثػػة الداخميػػةال يػػث يتعػػيف زمػػت مكتػػب التػػدقيؽ ثازتثػػارر المن ػػاة الخاتػػعة للػػانوف غشػػيؿ االمػواؿ –
تدقيؽ نظـ واجراءات الرقاثة ال داخمية لديل زمت حترات دورية متلارثة  ،وحلؾ ثمدؼ التاكد مف االشماـ الفعاؿ لتمؾ
النظـ واالجراءات حا منع او الك ؼ زف جرائـ غشيؿ االمواؿ المتورط حيما احراد مف داخػؿ المكتػب نفشػل او مػف

خارجل ال

القسم الثالث

مداخل مقترحة لتضييق الفجوة بين المتطمبات المينية لمتدقيق ومتطمبات قوانين غسيل االموال
( عطية )74-73 :20008 ،

المدخل األول  :خاص بالمنظمات المينية المعنية بالمحاسبة والتدقيق .

 -1يلػػع زمػػت زػػاتؽ لػػحر الجمػػات زلػػد نػػدوات زمميػػة ووره زمػػؿ ون ػرات دوريػػة لتوجيػػل المػػدقليف والم اشػػثيف وثيػػاف
مشػؤوليتمـ ػوؿ لػحر الجريمػة مدػػاؿ حلػؾ اليػة زمػؿ الم اشػػب حػا ظػؿ وجػود مخػاطر او ػػؾ زػف وجػود زمميػات غشػػيؿ
امواؿ او كيفية كتاثة او اصدار تلريػر المػدقؽ حػا المن ػاة او الجمػة المكمػؼ ثتػدقيؽ شػاثاتمازف وجػود زمميػات غشػيؿ
امواؿ او ا تثار ثوجود حلؾ ال
 – 2تػػرورة اخػػح لػػحر المنظمػػات الممنيػػة او المجمعػػات زمػػت زاتلمػػا وتػػع الي ػة معينػػة لر ػراؼ الممنػػا زمػػت مكاتػػب
التدقيؽ ليتشنت لما الت كد مف وحائما ثالمتطمثات اللانونية المفروتة زميما مف قثؿ قانوف مكاح ة غشيؿ االمواؿ ال

 -3اصػػدار معػػايير خاصػػة لتمػػؾ المكاتػػب زنػػد ت مػػيممـ مشػػؤولية الوحػػاء ثمتطمثػػات زمميػػة غشػػيؿ االم ػواؿ حػػا ال ػػد او
الك ؼ منما ال
المدخل الثاني  :خاص بمكاتب التدقيق و التدقيق الداخمي

 -1امكاني ػػة االش ػػتعانة ثػ ػ دوات متلدم ػػة لتكنموجي ػػا المعموم ػػات  ،مد ػػؿ الثػ ػرامج الج ػػالاة و ػػثكة المعموم ػػات الدولي ػػة

االنترنيت والت غيؿ المتاامف لمثيانات حا توحير قوازد ثيانات ومعمومات حورية تيشر مممة التعرؼ زمت لويػة

الاثائف ث كؿ اكدر حازمية وشرزة وشرية ممكنة ال
 -2امكانية توحير تمانات مناشثة لممدقليف ت مػيمـ مػف مخػاطر التعػر

ال كػاـ قتػائية منمػا زمػت شػثيؿ المدػاؿ

االشتعانة ثطاقـ مف الخثراء والمختصيف حا االشت ارات اللانونية والم اماة ال

 -3دزـ اشتليلية المدقليف الداخميف والخارجييف وحا نفث الوقت دزـ مركالـ الممنا ال
ان عمميـة تحـول التـدقيق سـواء أكـان داخمـي أو خـارجي إلــب مرحمـة تبنـي او تقـديم خدمـة مكافحـة او الحـد مــن
جريمة غسيل األموال تتطمب مراحل عديدة أىما األتي
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المرحمــة االولــب  :تػػرورة وجػػود ت ػريع قػػانونا او لػوائ تنظيميػػة صػػادرة مػػف المنظمػػات الممنيػػة المعنيػػة والشػػمطات

الت ػريعية أل تػػرورة وجػػود نػػن قػػانونا يمػػاـ المػػدقليف الػػداخمييف ومكاتػػب التػػدقيؽ ثتػػرورة توشػػيع نطػػاؽ زمممػػـ
لي مؿ زمميات غشيؿ المواؿ ايتا ال
المرحمـــة الثانيـــة  :تػػرورة االشػػتفادة مػػف تجػػارب ثع ػ

الجمػػات الممنيػػة الدوليػػة او المنظمػػات الممنيػػة م ػف يػػث

الت ريع والية التنفيح مف يث التلنيات المشتخدمة والشاليب واإلجراءات ومايترتب زميما مف تغييػرات تػرورية ثػيف
ال يف واالخر ومالو دور الم اشب والمدقؽ ثالدرجة الشػاث حػا تمػؾ التلنيػات والشػاليب إلػت جانػب جمػات اخػرا

متخصصة حا زمميات مكاح ة غشيؿ المواؿ .

المرحمــة الثالثــة  :ت ػرورة تثنػػا الثنػػؾ المركػػال لم اشػػثيف ومػػدقليف حول خث ػرة وتػػدريب زػػالا حيمػػا يخػػن زمميػػات
غشيؿ االمواؿ ويفتؿ اف يكونو متخصصيف حلط حا زمميات غشيؿ االمواؿ لغر

زم ػػت اخ ػػتيؼ انوازم ػػا

مراقثة مدا التػااـ المصػارؼ

كومي ػػة – المي ػػة – اجنثي ػػة الالال الت ػػا تل ػػع ت ػػت ش ػػيطرتل ز ػػف م ػػدا الت اامم ػػا بتنفي ػػح

االجػراءات واللػوانيف الخاصػػة ثعمميػػات غشػػيؿ االمػواؿ حتػػي زػػف مكاتػػب التػػدقيؽ الخارجيػػة والتػػا مػػف الممػػـ الت كػػد
مػػف مػػدا التااممػػا ثػػاللوانيف والتعميمػػات الخاصػػة ثثػػحؿ العنايػػة الممنيػػة اليامػػة حيمػػا يخػػن زمميػػات غشػػؿ االم ػواؿ
والتلرير زنما اف وجدت ال
المدخل الثالث  :إجراءات محاسبية مقترحة حول إثبات عمميات غسيل األموال محاسبيا

لنالؾ زيقة ثيف جريمة غشيؿ المواؿ وممنة الم اشػثة ،إح اف ممنػة الم اشػثة تلػوـ ثتشػجيؿ العمميػات الماليػة

التػػا ت ػػدث حػػا الو ػػدات وت ميممػػا  ،ومػػف دػػـ رثمػػا ينػػتج زنمػػا ن ػػاطات ومعػػاميت ماليػػة م ػػثولة نتيجػػة لجريمػػة غشػػيؿ
المواؿ ،وثالتالا حإف ثع

الم اشثيف الحيف يعمموف حا المجاالت اآلتية يايد ا تماؿ اكت احمـ لدلة إدثات تك ػؼ زػف

جريمة غشيؿ المواؿ ،ومنمـ:
1ال الم اشثوف والمدقلوف الحيف يتولوف مماـ ت اثل مماـ الخثراء حا الم اكـ او الثنوؾ ال

2الالمشؤولوف التريثيوف اشيما ا لحيف ي تمؿ نطاؽ اختصاصمـ زمت المور المتصمة ثاللوانيف الخاصة ثمكاح ة غشيؿ
المواؿ المعاميت المالية حا العميت واإلثيغ زف الن اطات الم ثولة ال
2ال

وت تمؿ المعالجات الم اشثية ح ن وتدقيؽ العمميات المصػرحية زػف المثػالل التػا يتعامػؿ معمػا المصػرؼ التجػارل
ودائع  ،جارل  ،توحير وغيرلػا وزنػد ثمػوغ لػحر المثػالل ال ػد االزمػت الػحل تػـ ت ديػدر ملػدما او تجػاوار وتػمف الفتػرة

التػا ػددلا المصػرؼ زمػػت شػثيؿ المدػاؿ لغػػر
الف ن

اكت ػاؼ جريمػة غشػػيؿ المػواؿ حيلتػرح الثا ػػث اشػتخداـ زثػارة ت ػػت

ولحا ما أ ار اليل التما  2112حا كؿ زممية يتـ ح صما وتدقيلما احا توحر حيما رط ال د االدنػت مػف

االت ال ؾ الخاصة ثغشيؿ االمػواؿ امػا ال ػاالت التػا شػيتـ معالجتمػا م اشػثيا حػا دحػاتر المصػرؼ التجػارل مػف قثػؿ
الم اشثيف ويفضل ىنا ان يكون محاسب قانوني الحل يتعامؿ مع الجممور حما
1ال االيداع حا ال شاثات الجارية ال
2ال االيداع حا شاثات التوحير ال
3ال االيداع حا شاثات ودائع داثتة ال
4ال ال واالت ال

5ال االزتمادات المشتندية ال
6ال االيداع حا خاانات ديدية حلب او مجولرات او ا ياء دمينة
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وشوؼ ناخد ال شاب الجارل كمداؿ زمت لػحر المعالجػات الم اشػثية وااليػداع حػا ال شػاثات الجػارل وكإدثػات لفرتػية
الث ث االولت يمكف اف يكوف ث د الطرؽ االتية والمما :
 االيداع النلدلأل احا كاف المثمل المودع حا ال شاب الجارل يلع تمف المثمل الملرر لمف ن يكوف الليد الملترح كالتا-:
مف ػػ /النلد حا الصندوؽ

الت ػػ /شاثات جارية دائنة  /قطاع خان  /احراد – رقـ ال شاب ت ت الف ن

 اإليداع ثموجب صؾ وايتا حيل االت زديدة منما ال الة االتية -:احا كاف الصؾ مش وب زمت نفث الفرع والمبمغ مشكوك حيل يكوف الليد كاالتا :

مف ػػ /شاثات جارية دائنة  /رقـ ال شاب

إلت ػػ /شاثات جارية دائنة /رقـ ال شاب ت ت الف ن ولكحا ثالنشثة لثلية االن طة توحير – ودائع
– واالت وغيرلا وثعد ادثاتما م اشثيا يتـ التلصا والت ليؽ ث انما مع الجمات االخرا المعنية او االطراؼ
حات العيقة مدؿ االجماة االمنية والرقاثية تمف اطار اشتخثاراتا متعمؽ ثالاثوف وال جمة حات صمة ثل شواء
كانت مشؤششة او ا خان معينييف انطيقا مف مثدأ ازرؼ اثونؾ المتثع حا اغمب المصارؼ العالميةال
قبل سنة  2015اي في البنوك العراقية يتم كل  15يوم ارسال جداول باسماء زبائن المصرف التي تزيد ودائعيم
او حواالتيم عن  15000.000دينار عراقي ( حسب قانون غسيل االموال العراقي رقم  39لسنة ) 2004

حيث يتم ارساليا الب شعبة غسيل االموال المركزية في البنك المركزي ( بغداد ) يوضح فييا اسماء الزبائن

وعناوينيم وفق التفاصيل ( حساب جاري او توفير) واليوجد قيود محاسبية في المصرف المعني اي اليوجد

مركزية في التحقيق بالشكل المطموب * .

* مقابمة شخصية ما احد محاسبي مصرف الرشيد
يرى الباحث ان من الضرورة ان يكون ىناك قاعدة بيانات مشتركة ما البنك المركزي العراقي وباقي المصارف

االجنبية  ،حتب ما االجيزة االمنية بطريقة المركزية لغرض السرعة في اتخاذ االجراءات المناسبة تجاه اي حالة

مالية مشكوك فييا وان مبمغ  15000.000دينار في ظل التعامالت المالية الحالية اليعطي مؤشر كبير عمب
وجود عممية غسيل االموال بشكل واضح  ،وعمب ىذا االساس من الضروري ان يتم االعتماد عمب مؤشرات

عديدة وباالعتماد عمب قاعدة البيانات المشتركة ما االجيزة المعنية في الدولة لكشف عن اي عممية مالية محل
الشك  ،وليذا كان ذلك احد االسباب التي ادت الب الغاء قانون مكافحة غسل االموال العراقي رقم (  ) 39لسنة

 2004واستبدالو بقانون غسل االموال وتمويل االرىاب العراقي رقم (  ) 39لسنة  2015حيث اعطب مرونة

وصالحية لمصرف في تحديد المؤشرات التي من خالليا يتم وضا المعاممة المالية موضا الشك والتقصي فضال
عن تحديد اوجو او صور غسل االموال بصورة اكثر من القانون السابق *

فضال عن ذلك ضرورة ان يقوم البنك المركزي بإنشاء نظام داخمي شامل لمرقابة واالشراف عمب المصارف

والمؤسسات المالية من اجل ردع جميا اشكال غسل االموال والتأكيد عمب ضرورة التعرف الدقيق لمزبون وحفظ

السجالت  ،وضرورة ان يكون ىناك تعاون تقني ما الدول المتقدمة لتطوير الصناعة المصرفية وتوعية وتثقيف

مواطنييا عمب سبل مكافحة ىذه الجريمة ( عربية . ) 20 ، 2006 ،

* لمزيد من المعمومات والتفاصيل م ارجعة قانون غسل االموال وتمويل االرىاب العراقي رقم (  ) 39لسنة 201
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االستنتاجات
 -1اف جريمة غشيؿ االمواؿ تعد وا دة مف اخطر الجرائـ حا زصرنا ال ديث لما لما مف ادار شمثية اكدر مف
ايجاثية زمت اقتصاد الدولة ثكؿ قطازاتل ال
 -2اف نجاح الم اشثيف والمدقليف حا اال تراؾ الفعاؿ لم د مف زمميات غشيؿ االمواؿ يعتمد ثالدرجة االشاث
زمت مدا توحر تمؾ المؤليت التا مف انما تعاا لحا اال تراؾ الفعاؿ حا ال د مف لحر الظالرة ال
 -3لناؾ اتجالات زديدة لتعايا دور المدقؽ حا زمميات التصدل وال د مف ظالرة غشيؿ االمواؿ ال

 -4لناؾ دور لمم اشب ايتا حا التصدل لعمميات غشيؿ االمواؿ وخاصة حا الثنوؾ مف خيؿ تشجيؿ االمواؿ
قيد الت ليؽ تمف قيود خاصة وترتيثما ثعد حلؾ تمف جداوؿ معينة وارشالما الت الجمات المعنية لغر
ال

المتاثعة

التوصيات
يرا الثا ث اف مف االمور المممة زمت الثنؾ المركال الع ارقػا والجمػات حات العيقػة تػرورة تميئػة الملومػات

ال ديدة او تطوير الملومات اللديمة مف خيؿ العمؿ زمت تطوير نظػاـ الرقاثػة الداخميػة مػف يػث المػوارد الث ػرية
العاممة حيل والتلنيات المشتخدمة زمت مشتوا العراؽ مف خيؿ التا - :
 -1تطوير الكادر العامػؿ حيػل وتثنػا تلنيػات ديدػة وادخالمػا تػمف نظػاـ الرقاثػة الداخميػة ثاالشػتفادة مػف الػدوؿ المتلدمػة
حا مكاح ة جرائـ غشيؿ المواؿال

 -2تعايا العيقة ثيف المؤششات الرقاثية مدؿ ديػواف الرقاثػة الماليػة  ،الن االػة  ،الجمػاة المنيػة المعنيػة ثمكاح ػة غشػيؿ
المػواؿ او تػػت زمػػت المشػػتوا االقميمػػا او الػػدولا او منظمػػات مجتمػػع مػػدنا مدػػؿ قازػػدة ثيانػػات مو ػػدة مػػع تمػػؾ
الجمات وال صوؿ زمت معمومات حورية وثالشرزة الممكنة وؿ أل اثوف م ؿ ؾ مف قثؿ تمؾ الجمات مف خػيؿ
خمػػؽ و ػػدة او مؤششػػة تكػػوف ملػػة الوصػػؿ ثػػيف لػػحر الجمػػات كممػػا ويكػػوف المػػدقؽ والم اشػػب زنصػػر ممػػـ وحازػػؿ
داخؿ لحر الو دة او المؤششة ال

 -3تنظيـ دورات تدريثية لمعامميف حا الثنوؾ والمؤششات المالية وادارات الجمارؾ وادارات المف العػاـ والجمػات االخػرا
وؿ جريمة غشيؿ االمواؿ واالشاليب المتثعة مف قثؿ اللائميف ثما
 -4مف الترورل اف يكوف لممصرؼ تواصؿ وتعاوف مع جمات امنية ورقاثيػة م ميػة ودوليػة لغػر

االشػتعانة ثمػا حػا

مجاؿ التدريب  ،تثادؿ المعمومات حيما يخن العمميات المالية الم ثولة وشثؿ مكاح تما ال

 -5تن ػػيط العمػػؿ اإلزيمػػا والتوزػػول لممجتمػػع ثكاحػػة طثلاتػػل ثاالدػػار المػػدمرة والتػػارة مػػف ظػػالرة غشػػيؿ االم ػواؿ ثكػػؿ
صػػورلا ولػػحا يلػػع زمػػت زػػاتؽ أقشػػاـ الزػػيـ داخػػؿ المؤششػػات المعنيػػة مدػػؿ ديػواف الرقاثػػة الماليػػة و ليئػػة الن االػػة ،
الثنؾ المركال العراقا ،ليئة الترائب العامة وغيرلا ال
 -6ترورة تثنا الثنؾ المركال لم اشثيف ومدقليف حول خثرة وتدريب زالا حيما يخن زمميات غشيؿ المواؿ ويفتػؿ
اف يكونوا متخصصيف حلط حا زمميات غشيؿ المواؿ لغر

مراقثػة مػدا التػااـ المصػارؼ زمػت اخػتيؼ أنوازمػا

كومية – ألمية – أجنثية الالال التا تلع ت ػت شػيطرتل زػف مػدا التااممػا ثتنفيػح اإلجػراءات واللػوانيف الخاصػة
ثعمميػػات غشػػيؿ الم ػواؿ حتػػي زػػف مكاتػػب التػػدقيؽ الخارجيػػة والتػػا مػػف الممػػـ الت كػػد مػػف مػػدا التااممػػا ثػػاللوانيف
والتعميمات الخا صة ثثحؿ العناية الممنية اليامة حيما يخن زمميات غشؿ المواؿ والتلرير زنما اف وجدت ال
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المصادر
الوثائق الرسمية
 -1قانون غسل االموال رقم (  ) 39لسنة 2004

-2قانون غسل االموال وتمويل االرىاب العراقي رقم ( )39لسنة 2015
الرسائل واالطاريح

 -1تػاج الػديف  ،ميػػادة صػيح الػديف  ،2115 ،زمميػػات غشػيؿ االمػواؿ وشػػثؿ مواجمتمػا مػف خػػيؿ الت ػريعات والجمػػاا
المصرحا  ،رشالة ماجشتير غير من ورة  ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصؿ ال
 -2الصػفار  ،إينػػاث ثاشػػـ زثػد الخػػالؽ  ، 2116 ،زمميػػات غشػيؿ المػواؿ ومشػػؤولية م ارقػب ال شػػاثات حػػا الك ػػؼ
زنمػػا – د ارشػػة ت ميميػػة لراء زينػػة مػػف مراقثػػا ال شػػاثات وأشػػاتحة الجامعػػات ومػػدراء المصػػارؼ حػػا العػراؽ  ،ث ػػث
لنيؿ مادة المعمد العرل لمم اشثيف اللانونييف  ،حرع ثغداد ال
الدوريات

 -1التم ػػا  ،خال ػػد غ ػػاال  ، 2112 ،دور المص ػػارؼ ح ػػا مكاح ػػة غش ػػيؿ االمػ ػواؿ والمعالج ػػة الم اش ػػثية  ،وق ػػائع
مؤتمر ت ريعات زمميات الثنوؾ ثيف النظرية والتطثيؽ  ،جامعة اليرموؾ  ،كمية اللانوف  ،ارثد  ،االردف ال

 -2زرثي ػػة  ،اي ػػاد  ، 2116 ،غش ػػيؿ االمػ ػواؿ واد ػػارر االقتص ػػادية واالجتمازي ػػة ومكاح ت ػػل دولي ػػا وزرثي ػػا  ،مجم ػػة
الدراشات االشتراتيجية  ،جامعة دم ؽ  ،زدد  21-19ال
الكتب

1ال ا مػػد  ،اثػراليـ الشػػيد  2111 ،وكمػػة ال ػػركات ومشػػئولية ال ػػركات زثػػر الوطنيػػة وغشػػيؿ االمػواؿ الػػدار الجامعيػػة
لمن ر  ،االشكندرية  ،مصر ال

2ال زطيػػة  ،ا مػػد صػػيح  ، 2118 ،أحػػاؽ جديػػدة لمشػػئوليات م ارجػػع ال شػػاثات حػػا ثيئػػة العولمػػة ال الػػدار الجامعيػػة –
االشكندرية – مصر ال
3ال جمعة  ،ا مد مما  ، 2111 ،التدقيؽ والتاكيد المتلدـ  ،دار صفاء لمن ر والتوايع  ،زماف  ،االردف ال
4ال الخطيػب  ،شػمير  ،2115 ،مكاح ػػة زمميػات غشػػؿ االمػواؿ – التعػػاوف الػدولا ودور المؤششػػات المصػرحية والماليػػة
حا مجاؿ المكاح ة واالتفاقيات الدولية والت ريعات التا تجرـ زمميات غشؿ المػواؿ  ،من ػاة معػارؼ ثاإلشػكندرية ،
مصر ال
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