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 2022/  02عدد قرار 

 2022  يناير  13بتاري    خ 

   من القائمة المحليةاإلدراج والحذف مسطرة تحديد  بشأن 

التابع لألمم املتحدة  اللجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوابت املنصوص عليها يف قرارات جملس األمن  
 ذات الصلة ابإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما؛ 

ام المملكة بما  بناء عىل أحكام الدستور   ز مواثيق المنظمات   تقتضيهوالسيما تلك المتعلقة بالت 

 ؛دولية من مبادئ وحقوق وواجباتال

ه وتتميمه    43.05القانون رقم  بناء عىل مقتضيات   المتعلق بمكافحة غسل األموال، كما تم تغيير

رقم  بمقتضى   رقم    12.18القانون  يف  الشر الظهتر  بمقتضز  بتنفيذه  األمر    1.21.56الصادر 

 منه؛ 32و  28و 2- 13و  1-13  ، والسيما المواد (2021يونيو  8) 1442شوال   27بتاري    خ 

 بتنفيذه األمر  الصادر  و كما وقع تعديله،  المتعلق بمكافحة اإلرهاب    03.03بناء عىل القانون  و 

يف رقم   ي    140. 1.03بمقتضز الظهتر الشر
 (؛2003ماي    28)   1424من ربيع األول    26الصادر فز

ي    2.21.484وبناء عىل أحكام المرسوم رقم  
غشت    03)   1442من ذي الحجة    23الصادر فز

ي قرارات  2021
( بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فز

وكيفية   وتمويلهما  التسلح  وانتشار  باإلرهاب  الصلة  ذات  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

 ؛  اشتغالها 

الصلةواعتبا ذات  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  لقرارات  اإلرهاب   را  ومكافحة   بمنع 

 ؛ (2019)  2462و(  2001)  1373رقم   ينوخاصة القرار  ،وتمويله

 ذات الصلة؛ العمل المالي  مجموعةلتوصيات ومعايتر  واعتبارا 

ي اجتماعها المنعقد بتاري    خ 
 ؛ 2022 يناير  13وبناء عىل مداوالت اللجنة فز

 :  تقرر ما يىلي

 اململكة املغربية 

للجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص ا

عليها يف قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

 ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما
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 الباب األول: أحكام عامة

 تعاريف : 1المادة 

ي مفهوم هذا القرار:  بالمصطلحات التالية يقصد 
 فز

ي قرارات مجلس  للجنة ا -
: اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فز

 وانتشار التسلح وتمويلهما. األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب 

األمن:  - مجلس  ل  قرارات  التابع  األمن  مجلس  المتصلة قرارات  المتحدة  األمم  منظمة 
بمكافحة اإلرهاب ومنع تمويله الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم 

القرار المتحدة،   الحالية والالحقة ذات    2001(  1373)رقم    والسيما  القرارات  وجميع 
 الصلة. 

هي العقوبات الصادرة ضمن أنظمة العقوبات بموجب  العقوبات المالية المستهدفة:   -
األمن مجلس  أو  ذات    قرارات  المجموعات،  أو  الكيانات،  أو  األفراد،  ضد  الصلة، 

وتجميد  المعنيةالمنظمات   إتاحة  منع  تشمل  ي 
والت  واألصول  .  والممتلكات  األموال 

أو   المجموعات،  أو  الكيانات،  أو  األفراد،  لصالح  مباشر  غتر  أو  مباشر  بشكل  األخرى 
 المنظمات الخاضعة لهذه العقوبات. 

األمن:    لوائح - والمجموعات    اللوائحهي  مجلس  والكيانات  األفراد  جميع  بها  المدرج 
 الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا للقرارات األممية ذات الصلة. 

اللجنة، المدرج بها جميع   الممسوكة منالقائمة الوطنية  هي    المحلية:   القائمة - طرف 
وفقا    أو عقوبات أخرى  األفراد والكيانات والمجموعات الخاضعة لعقوبات مالية محددة

األمن   مجلس  قرار  بموجب  المحددة  اإلدراج  لمعايتر  2001)  1373لمعايتر  ووفقا   )
ي تحددها اللجنة. 

 اإلدراج بهذه الالئحة الت 

أو الموارد االقتصادية، المادية أو غتر المادية،   : أي نوع من األموال أو األمالكالممتلكات -
أو   المملوكة لشخص واحد  العقارية،  أو  وكل ملحقاتها وما تدره من    المشاعةالمنقولة 

ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بااللتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية  
ي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملك

ها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت  الت 
ونية أو الرقمية.   دعامتها، بما فيها اإللكت 

أيا كان نوعها ملموسة أو غتر ملموسة، منقولة أو غتر منقولة،    األصول:  األصول األخرى -
ي ذلك 

ونية والرقميةوالوثائق أو العقود القانونية، أًيا كان شكلها بما فز ي   الصيغة االلكت 
الت 

ملك ذلك  تثبت  ي 
فز بما  بها،  متعلقات  أو  فيها،  حق  وجود  أو  األخرى  األصول  تلك  ية 

األوراق   أو  األسهم،  أو  الدفع،  أوامر  أو  المرصفية،  الشيكات  أو  المرصفية،  االئتمانات 
المالية، أو السندات أو الحواالت، وأي فوائد أو إيرادات أخرى، أو قيمة متحصلة أو ناتجة 
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ستخدم للحصول  عن هذه األموال أو األصول األ 
ُ
خرى، وأي أصول أخرى ُيحتمل أن ت

 ل. عىل أموال، أو سلع أو خدمات ذات صلة باألصو 

الترصف فيها    أو   تحويلها   يقصد به المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو   التجميد:  -
 أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة؛

األخرى أو الموارد  منع إمكانية الولوج إل الممتلكات أو األموال أو األصول    : إلتاحةحظر ا  -
االقتصادية بأي شكل من األشكال، سواء بشكل مباشر أو غتر مباشر لفائدة األشخاص أو  

ز صدور قرار تأكيد التجميد الكيانات المدرجة  ؛، إل حير

الخدمات  أي نوع من  أو    توفتر أو تقديم أي نوع من الخدمات الماليةحظر    حظر التعامل:  -
 . ألشخاص أو الكيانات المدرجة فائدة ا ل األخرى

" أل   بالتنفيذ:   يةالمعناألشخاص   - مصطلح  يشمل  القرار  هذا  تنفيذ    ون المعنيغراض 
اف   وسلطاتوسلطات إنفاذ القانون  بالتنفيذ"، الجهات الرقابية واألمنية واإلدارية     اإلشر

طبيعي   والمؤسسات المالية واألعمال والمهن غتر المالية المحددة وكل شخص  والمراقبة
ي  متواجد    أو الخاص  خاضع للقانون العامأو معنوي  

ي إيداع ،  المملكة المغربيةفز
يتدخل فز

ي  أو تحويل أو استبدال أو تفويت أو نقل  
بشكل مباشر ذات الصلة    الممتلكاتأو الترصف فز

 . أو غتر مباشر باألشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة

ورية - المبالغ أو سداد المبالغ بتغطية    المتعلقة هي النفقات األساسية:  االحتياجات الضر
  ةالطبي  اتوية والعالجالمتعلقة بالمواد الغذائية واإليجارات أو الرهون العقارية أو األد 

؛  ز ائب وأقساط التأمير  والرصز

حرصا لسداد  قانونية أو  التكاليف المنافع العامة والخدمات  هي    : المصاريف االستثنائية -
تبة عن تقديم الخدمات القانونية، أو أداء   أتعاب مهنية معقولة ودفع مبالغ النفقات المت 

للممتلكات الصيانة  رسوم أو تكاليف خدمات، للعمليات االعتيادية المتعلقة بحفظ أو  
 األصول األخرى والموارد االقتصادية المجمدة.  و ألموال وا

ي أو إداري أو  وهي    : المستحقة  الدفعات -
المبالغ المستحقة بموجب رهن أو حكم قضائ 

 تحكيمي سابق لتاري    خ اإلدراج. 
 

 المحلية  القائمة إعداد : 2المادة 

 : ب               مقتضيات هذا القرار  ذ من أجل تنفي تختص اللجنة

مسطرة  أو    دعوىدون أن يقيد ذلك بوجود  ،  اللجنة  فيها درج  تمحلية    قائمةوتدبتر    مسك -
ت  القرار محددة وفقا  جميع األفراد والكيانات والمجموعات الخاضعة لعقوبات    ،قضائية

احعىل ا   بناءفسها أو  تلقاء نمن    ،ذات الصلة  مجلس األمن اف    قت  إحدى سلطات اإلشر
المعنية    والمراقبة، الرقابية  والجهات  واألمنية  اإلدارية  السلطات  إنفاذ    و أأو  سلطات 
 بإدراجهم فيها أ عىل طلب دولة أخرى،  ، أو بناء القانون

ً
مة دوليا ز ي تكون الدولة ملت 

   ؛و الت 
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ي   -
ي  و تلق 

احات اإلدراج  النظر فز ي القااقت 
إحدى سلطات    من قبلالمقدمة  ئمة المحلية  فز

اف والمراقبة، سلطات   و أ أو السلطات اإلدارية واألمنية والجهات الرقابية المعنية    اإلشر
وط المحددة أدناهإنفاذ القانون  ؛ ، بناء عىل المعايتر والشر

ي   -
ي  و تلق 

احات اإلدراج  النظر فز ي القااقت 
بناء    ،خرىدول أ   من قبلالمقدمة  ئمة المحلية  فز

وط المحددة أدناه  ؛ عىل المعايتر والشر

اح   - ي  اقت 
ي القائمة المحليةل  تبعا   جلس األمن لوائح م اإلدراج فز

ط استيفاء آجال  إلدراج فز ، شر
ي المادة  الطعن  

ي  أو  اه  أدن  12المنصوص عليها فز
ي المقضز

ي قوة الشر
حيازة المقرر القضائ 

ي قرار اإلدراج 
 ؛ به بعد الطعن فز

اح - ي   اإلدراج  اقت 
وط المحددة  ،  المحلية للدول األخرى القوائم    فز بناء عىل المعايتر والشر

 ؛ أدناه

المعلوماتج - طلب  أو  اف    مع  االشر وسلطات  ز  الخاضعير األشخاص  من  والوثائق 
المشار   المواد    إليهموالمراقبة  ي 

القانون    13.1و   2فز اإلدارات    43.05من  وكذا 
ز ال  ز للقانون العام  والمؤسسات العمومية واألشخاص المعنويير  و الخاص أ خرين التابعير

والك  األشخاص  ي   ياناتلتحديد 
تستوفز ي 

أو    اإلدراجمعايتر    الت  معقولة  أسباب  بناًء عىل 
 ؛أساس معقول لالشتباه

مناتخاذ   - إجراء  ي  الاإلجراءات    أي 
فز القانون    32المادة  واردة  الصلة  43.05من  ، ذات 

ي  ،وبصفة مستقلة
ي فز

 ؛ إدراجهحق أي شخص أو كيان تم تحديده ويتم النظر فز

 ؛وتعميمها والسهر عىل تتبع تنفيذها  ها وتحيين نشر القائمة -

السفر تلقائيا وكذا   من  منعال  و أ إصدار قرار التجميد الفوري للممتلكات وحظر التعامل   -
  ء؛ه عند االقتضا قرار رفع

ي طلبا  تالب -
كات واألموال واألصول المجمدة وإتاحة إمكانية باستعمال الممتلاإلذن    تفز

 ا؛ لوج إليهالو 

 ؛ستة أشهر ( 6)كل    عىل األقل  واحدةمرة  المحلية للقائمةدورية المراجعة ال -

ي القالسهر عىل تطبيق العقوبات  -
 . ائمة المحلية وتتبع تنفيذها بموجب اإلدراج فز

 

  باب ال
 : الثانر

   معايير اإلدراج 
ر
 قائمة المحلية الف

 

  : 3المادة 
ر
 المحلية  القائمةاإلدراج ف

ي القائمة  اللجنة    تدرج
بشكل   ،ةومعقول جدية إل أسباب واستنادا ق،مسب إنذار دون،  المحليةفز

ي 
اف والمراقبة،، أو بناء عىل طلب إحدى  طرفها من    تلقائ  أو السلطات اإلدارية    سلطات اإلشر
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و  أ و بناء عىل طلب دولة أخرى،  أ  ،سلطات إنفاذ القانون  و أ واألمنية والجهات الرقابية المعنية  
بإدراجهم  

ً
دوليا مة  ز ملت  الدولة  تكون  ي 

ز  األشخاص ،الت  ز  أو الذاتيير أو  أو االعتباريير   الكيانات 
 : الجماعات أو العصابات أو التنظيمات

لألمم   - التابع  األمن  مجلس  عن  الصادرة  بالقرارات  الملحقة  باللوائح  أسماؤهم  الواردة 
؛  ينالمتواجد المتحدة ذات الصلة باإلرهاب ي

اب الوطتز  بالت 

ز  - ارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال أو جرائم إرهابية بمفهوم    أو المشتبه فيهم  ،المرتكبير
 المتعلق بمكافحة اإلرهاب؛   03. 03من القانون رقم   04- 218و  1-218الفصول من 

المشتبه - أو  ز  الفصل    مارتكابه  المرتكبير بمفهوم  اإلرهاب  تمويل  من    218-4لجريمة 
قد  03. 03القانون   األموال  إذا كانت  النظر عما  المغرب، وبرصف  ارتكبت خارج  ولو   ،

 ؛استعملت فعال أو لم تستعمل

ز   - ي    سهلون    ألفعالالمرتكبير أو  ارتكابها  ي 
فز ي    شاركون  أو  ارتكابها،  يح  اولون  أو  إرهابي  ة، 

ه ؤالء  أو    ارتكابها، مباش  رة  غ تر  أو  مباش رة  ب صورة  فيه ا  ي تحكم  أو  يمتلكه ا  كيان ات 
أو  والكيان  ات،  األش  خاص  ه ؤالء  لح ساب  تعم ل  وكيان ات  ألش خاص  أو  األش خاص، 
ه ؤالء   يمتلكه ا  ي 

ال ت  الممتلكات  من  المستمدة  األم  وال  ذل  ك  ي 
فز بم  ا  من  هم،  بتوجي  ه 

دّرها هذه الممتلكات. اإلره ابيون وم ن  
ُ
ي ت
 ي رتبط بهم من أشخاص وكيانات أو األموال الت 

اللجنة  و  رقم  تراعي  األمن  مجلس  قرار  ي 
فز الواردة  التصنيف  معايتر  اإلدراج،  عملية  ي 

  1373فز
(2001،)  : ي

ي تشمل الئ 
 الت 

ي ارتكاب أعمال  أ و يحاول ارتكاب أعمال إرهابية،  أ و تنظيم يرتكب  أ ي شخص  أ  -
و يشارك فز

 ؛و يسهل ارتكابها أ إرهابية 
ة اأو مو أي شخص أو كيان أتاح أمواال   - ها بصورة مباشر رد اقتصادية أو خدمات مالية غتر

ة  ألشخاص الذين يرتكبون أفعاال إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو  لأو غتر مباشر
ي  
 ؛ ارتكابها يشاركون فز

يملكه  أ  - تنظيم  مباشر  أ ي  مباشر شخص  أو يسيطر عليه بشكل  يندرج  أ و غتر  تنظيم  و 
 . أعالهتحت البند 

و تنظيم يندرج تحت أ ي شخص  أو بتوجيه من  أ و تنظيم يترصف نيابة عن  أ ي شخص  أ  -
 . أعالهالبند 
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  طلبات اإلدراج   ت: الب4ادة لما
ر
  ف

ر
 القائمة المحلية الواردة من الدول األخرىف

ي  شيعة و تتول اللجنة، داخل آجال  
المحلية الواردة    القائمةمعقولة، دراسة طلبات اإلدراج فز

ي عىل أسسأ للتأكد من  من الدول األخرى،  
تنبتز فيها وفقا لمعايتر    توتب  معقولة،و   جدية  نها 

ي المادة وإجراءات 
 أعاله.   3 اإلدراج الواردة فز

، أن تطلب  حكومية المكلفة بالشؤون الخارجيةويمكنها لهذا الغرض، وبتنسيق مع السلطة ال
من   اإلدراج  طلبات  لدراسة  ورية  تراها ضز ي 

الت  اإلضافية  والمستندات  المعلومات  بكل  مدها 
 وزارات الخارجية والهيئات اإلدارية األجنبية المختصة. 

ي حكومية المكلفة بالشؤون الخارجيةجنة، بتنسيق مع السلطة الوتقوم الل
، بتبليغ الدولة الت 

ي حالة الرفض.  إمدادها ببيان تعليىلي تقدمت بطلب اإلدراج بقرارها، مع 
 فز

 

اح اإلدراج 5المادة    : اقير
ر
 المحلية للدول األخرى  القوائمف

اف والمراقبة أو الجهات يمكن للجنة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب إحدى   سلطات اإلشر
وبالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون   ،اإلدارية أو اإلدارات والمؤسسات العمومية

تتقدمالخارجية أن  استيفاؤهم    ،  لها  ز  تبير أو كيانات  أشخاص  إلدراج  بطلب  أخرى  دولة  ألي 
ي المادة  لمعايتر اإلدراج المنصوص عليها 
 . أعاله  3فز

احها   اقت  بإرفاق  اللجنة  المعلوماتوتقوم  من  ممكن  قدر  والمسوغات  و ،  بأكتر  المعطيات 
ي تؤيد  الداعمة  والمستندات

 . اإلدراجطلب الت 

ي حالة  
اح مدرجا بالقائمة المحلية  موضوعكان الشخص أو الكيان  ما إذا  فز ، ملكة المغربيةملل  االقت 

ي المادة  فإن ذلك يكون  
ط استيفاء آجال الطعن المنصوص عليها فز أدناه أو حيازة المقرر   12شر

ي قرار اإلدراج
ي به بعد الطعن فز

ي المقضز
ي قوة الشر

 . القضائ 

 

 ونطاق العقوبات نشر وتعميم القائمة المحلية: 6المادة 

ي تطرأ    التحييناتوكذا    بنشر القائمة المحليةاللجنة    تقوم
، بشكل فوري، عىل موقعها  عليها الت 

ي 
وئز  . وسيلة تراها مناسبة لذلك كلتعميمها بوكذا ، cnasnu.justice.gov.ma اإللكت 

الدائم و السهر عىل    ،بالتنفيذ   المعنيةاألشخاص  ويتوجب عىل   الموقع االطالع  المنتظم عىل 
ي قد يتم إجراؤها   والتحيينات القائمة المذكور من أجل تحميل

 .عليها الت 

م  و  ز ي قاعدة  إبالبحث الدائم والمنتظم وقبل    بالتنفيذ   المعنيةاألشخاص  تلت 
جراء أية معاملة فز

ز وأطراف المعامالت وعالقات   أو عمالئها أو مرتفقيها   بيانات أسماء زبنائها  ز أو العرضيير الدائمير
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األ  عن   ، ز الفعليير والمستفيدين  ز  األعمال  المدرجير المحليةسماء  القائمة  ي 
عالقة    فز لهم  ومن 

ة مع المدرج  ة أو غتر مباشر ز مباشر  . ير

ي بالتجميد الفوري للممتلكات واألموال  
ي للجنة بمثابة أمر تلقائ 

وئز ويعتتر النشر بالموقع اإللكت 
وحظر    األخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غتر مباشر باألشخاص أو الكيانات المدرجة واألصول  
 . معها  التعامل

إنذار مسبق،  و  اللجنة، ودون  أقصاه  تتول  التجميد  تأكيد  إصدار قرار  ساعة،    24داخل أجل 
 . واألموال واألصول األخرى للممتلكاتحظر التعامل و 

بيانهم  الوارد  أو  ز  المدرجير ز  الذاتيير األشخاص  ي حق 
فز السفر  من  المنع  قرار  تتخذ  أن  ويمكن 

 أعاله. 

 . ي
وئز ها عىل موقعها االلكت   وتطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشر

 

 ات تنفيذ العقوبات إجراء: 7المادة 

ز عىل  ي مجال اختصاصه،   المعنية بالتنفيذ، األشخاصيتعير
ي حال وجود "تطابق مؤكد كل فز

  وفز
ي للجنة،    نشر القائمة المحلية وتحديثاتها بمجرد  و ،  "أو مشتبه به

وئز بصفة و عىل الموقع اإللكت 
ورية التالية:  والتدابتر  اتخاذ اإلجراءات،  للشخص أو الكيان ودون سابق إنذار  ،فورية  الرصز

 : التعامل حظر و  بالنسبة لقرار التجميد  •

المحددة  المالية  والمهن غتر  المالية واألعمال  المؤسسات  أو    وكل شخص  يجب عىل  طبيعي 
ي  أو الخاص متواجد    خاضع للقانون العاممعنوي  

ي إيداع أو تحويل  المملكة المغربية،  فز
يتدخل فز

ي   أو استبدال أو تفويت أو نقل
ذات الصلة بشكل مباشر أو غتر مباشر    الممتلكات  أو الترصف فز

ي  
فز المدرجة  التنظيمات  أو  الكيانات  أو  المحليةباألشخاص  إنذار  القائمة  سابق  وبدون  فورا   ،

ي للشخص أو الكيان المع 
 : تز

موال  أو األ ممتلكات  بال  أو تنفيذ أي عمليات أو معامالت ترتبطاالمتناع فورا عن إتاحة   -1
األصول المدرجةأو  الكيانات  أو  األشخاص  لصالح   ، مباشر غتر  أو  مباشر  بشكل   ،  

أو  أو    بالكامل األشخاص  يملكها  ي 
الت  الكيانات  لصالح  أو  هم،  غتر مع  اك 

باالشت 
فيها   يتحكمون  أو  ز  المدرجير أي  األشخاص  لصالح  أو   ، مباشر غتر  أو  مباشر  بشكل 

 ؛ شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم
فوري،  اللجنة  إبالغ -2 ،  بشكل  تأختر يد عتر    وبدون  ي    التر

وئز اإللكت 
cnasnu.justice@gov.ma  المتوفرة المرتبطة عن  ، بكل المعطيات والمعلومات
 ؛ كل حالة تطابق مؤكد أو مشتبه
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،    ،إبالغ اللجنة -3 ألموال أو األصول  للممتلكات وا  بقيمة وجرد مفصلفورا وبدون تأختر
 ؛بها  لحاالت التطابق المؤكد أو المشتبهالمنقولة وغتر المنقولة المملوكة 

حاالت  بشأن  جراء أي معاملة  عىل وجه الشعة بشأن كل محاولة إل اللجنة  إخطار   -4
  ؛بها  التطابق المؤكد أو المشتبه

ي  تأكيد  تنفيذ قرار   -5
الذي    القرار التجميد أو حظر التعامل وفق الكيفيات المحددة فز

،  رار هذا القالمحددة بموجب    بالتنفيذ   المعنية  األشخاصوتبلغه إل    اللجنةتصدره  
ونية المخصصة لذلك  ؛عتر المنصة اإللكت 

م   -6 ز بالتنفيذ   األشخاصتلت  مفصل    اللجنةبإبالغ    ،المحددة  المعنية  وجرد  بقيمة 
المن والممتلكات  األصول  أو  تجميدها  لألموال  تم  ي 

الت  المنقولة  وغتر  وكل قولة 
ي  
باإلجراءات المتخذة من قبلها لتنفيذ قرار ، وكذا  تم محاولة القيام بها تالعمليات الت 

 . التجميد تأكيد من صدور قرار  ساعة 48التجميد، وذلك داخل أجل أقصاه  

 ويشمل التجميد: 

نوعها  - المنقولة كيفما كان  غتر  أو  المنقولة  الممتلكات  أو    جميع  الشخص  يملكها  ي 
الت 

؛  الكيان المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غتر مباشر
ي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها،   -

جميع األموال أو األصول األخرى الت 
ي يمكن أن تكون مرتبطة بفعل أو جريمة إرهابية 

وليس فقط األموال واألصول األخرى الت 
المتعلق بمكافحة    03.03من القانون رقم    4-218و  1-1- 218  1- 218  الفصولبمفهوم  

 اإلرهاب أو متصل بانتشار التسلح؛
ي يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها كلًيا أو   -

األموال أو األصول األخرى الت 
ه أو نيابة عن األشخاص   اك مع غتر

، بالكامل أو باالشت  يا، بشكل مباشر أو غتر مباشر
ً
جزئ

أو   ز  المدرجة  الذاتيير الجماعات  أو  العصابات  أو  التنظيمات  أو  الكيانات  أو  ز  االعتباريير
 باللوائح األممية أو المحلية؛ 

ي   -
الت  األخرى  أو األصول  األموال  المتولدة من  أو  المستمدة  األخرى  أو األصول  األموال 

؛  يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غتر مباشر
و  - أو  الممتلكات  يمتلكهم  الذين  االعتباريون  األشخاص  يملكها  ي 

الت  األصول  أو  األموال 
الذين   أولئك  أو  المدرج  الكيان  أو  ة الشخص  أو غتر مباشر ة  يتحكم فيهم بصورة مباشر

 يعملون لحسابه أو يترصفون نيابة عنه أو بتوجيه منه؛ 

ها من  قة عىل الحسابات المحصلة  المستح  العائدات واألرباح  كما يطال التجميد الفوائد و/أو غتر
 بعد قرار التجميد. 



9 
 

ز عىل   ها من األرباح المستحقة    األشخاص المعنية بالتنفيذ ويتعير أن تسمح بدفع أي فوائد أو غتر
ز عقود أو اتفاقات أو ال   بموجب عىل الحسابات المجمدة،   ي وقت سابق لتاري    خ  ت 

امات نشأت فز
ط أن يتم  تجميد هذه الفوائد واألرباح والمبالغ األخرى.  اإلدراج، شر

وتبق  الممتلكات واألموال واألصول األخرى المجمدة بموجب هذه المادة قيد التجميد ما لم  
من هذا القرار،   11ترخص اللجنة أو ترصح أو تخطر بإمكانية الوصول إليها عمال بأحكام المادة  

 ىل القائمة موضوع قرار تأكيد التجميد. أو إل أن يتم حذف الشخص أو الكيان المدرج ع

ي كل األحوال مراعاة حقوق 
ز فز ي   األغيار ويتعير

 نية عند تنفيذ أحكام هذه المادة. ال حستز

 رار المنع من السفر: ق •

م   ز ي مجال اختصاصه،  الجهات اإلدارية واألمنية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانونتلت 
  كل فز

 ب          : 

فوري،    اللجنة  إبالغ • ،  بشكل  تأختر يد عتر  ودون  ي    التر
وئز اإللكت 

cnasnu.justice@gov.ma  المتوفرة المرتبطة عن كل  ، بكل المعطيات والمعلومات
 ؛ به حالة تطابق مؤكد أو مشتبه

 السفر.  من منعال تأكيد اإلجراءات والتدابتر المتخذة لتنفيذ قرار بتبليغ اللجنة  •

يعات المطبقة   ي التشر
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد وبالعقوبات المنصوص عليها فز

ي  هم وأعوانهم،   ز ومستر ي المادة  عىل األشخاص الخاضعير
  43.05  من القانون   2المشار إليهم فز

ي المادة    تطبق
شخص ، عىل كل  من نفس القانون  28اللجنة العقوبات المالية المنصوص عليها فز

ي هذه المادة. 
امات الواردة فز ز ي أو معنوي أخل بااللت 

 ذائ 

 

   اللجنةتبليغ قرار نشر و : 8المادة 

ه    قرارها تتول اللجنة وبشكل فوري نشر موجز عن   ، كما تسهر عىل نشر ي
وئز عىل موقعها اإللكت 

 . كما تم تعديله وتتميمه  43.05من القانون  32طبقا لمقتضيات المادة  بالجريدة الرسمية، 

. و  ي
وئز ها عىل موقعها االلكت   تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشر

وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت اإلدراج عىل إعالم  ، مت  كان ذلك ممكنا،  تعمل اللجنةكما  
ي 
، باإلجراء المتخذ بشأنهالمعتز تزويده بالموجز االيضاحي أو بالمعلومات    مع،   باألمر، دون تأختر
من    واإلجراءات  االدراج،  وآثار دراجه،  إسباب  أ عن   الحذف  لطلب  ية إمكانو ،  لقائمةاالمتبعة 

وط  وإجراءات طلب اإلذن ب،  لدى اللجنة تقديم تظلم   استخدام جزء من األموال المجمدة وشر
ورية ذلك  . لتغطية الحاجيات الرصز
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 اللجنة : رسيان مفعول قرار 9لمادة ا

 تحيينها   و أ القائمة المحلية  بمجرد نشر  يشي مفعول التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر  
ي بمجرد الحذف عىل موقع اللجنة و 

ة اإلدراج وينقضز خيص ضي    ح من   منها طيلة فت  بقرار أو بت 
 اللجنة. 

 

 : الثالثالباب 

  
 للتجميد أو الكل  إتاحة الولوج للممتلكات المجمدة والرفع الجزن 

 

 : إتاحة الولوج للممتلكات واألموال أو األصول موضوع التجميد 10المادة 

ي تتول اللجنة  
إتاحة الولوج للممتلكات أو األموال أو األصول األخرى المجمدة    إمكانيات  النظر فز

ورية  لتغطية الرصز أو و   الحاجيات  عقد  بموجب  المستحقة  والدفعات  االستثنائية  المصاريف 
مت  كان تحكيمي  أو  إداري  أو  ي 

قضائ  القائمة    ا سابق   حكم  ي 
فز الكيان  أو  الشخص  إدراج  لتاري    خ 

 . المحلية

 

  طلبات اإلذن باستعمال األموال أو األصول األخرى المجمدة  ت: الب11المادة 
ر
 ف

  طلب أو ذوي الحقوق  يمكن أن تتلق  اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج أو من ينوب عنه  
لتغطية   المجمدة  األخرى  األصول  أو  األموال  باستعمال  ور اإلذن  الرصز أو  ياالحتياجات  ة 

ي باألمر إرفاق الطلب بكافة المسوغات  
المصاريف االستثنائية. ولهذا الغرض، يتوجب عىل المعتز

ورية   مع تحديد المبالغ المطلوب استعمالها. الداعمة لطلبه والمستندات الرصز

ا باألمر  للجنة دراسة  تتول  ي 
المعتز المؤيدات و طلب  داخل    المستندات المرفقة بهعىل ضوء 

: وتصدر بموجب ذلك قر ، أيام من تاري    خ التوصل بها   10  أجل  ارها المعلل بما يىلي

ي تتول إما قبول الطلب وتحديد  -
مقدار المبالغ المسموح باستعمالها مع تبليغ الجهة الت 
ي باألمر بالقرار الصادر عن اللجنة

اف عىل هذه األموال المجمدة وإل المعتز ز .  اإلشر ويتعير
بالتنفيذ  المعنية  الجهة  الك  عىل  اإلجراءات  تتخذ  القرار أن  بتنفيذ  تقارير و   ،فيلة  إرسال 

االستثنائية   والمصاريف  المستحقات  لرصف  المتخذة  باإلجراءات  للجنة  دورية 
 المدفوعة. 

القرار داخل    ا أو قرار  - باألمر بهذا  ي 
المعتز بالرفض مع إبالغ  ويجوز .  جال معقولةآمعلال 

ي قرار اللجنة أمام الم
 . المختصة حكمة اإلداريةلهذا األختر الطعن فز
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 القائمة المحلية : إجراءات الحذف من 12المادة 

طلبا  أو ذوي الحقوق    يمكن أن تتلق  اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج أو من ينوب عنه
المحلية القائمة  من  والمستندات لحذفه  المعلومات  تقديم كافة  باألمر  ي 

المعتز ز عىل  ويتعير  .

 . الداعمة لطلبه

والمستندات المرفقة  عىل ضوء المؤيدات  تتخذ اللجنة قرارها المعلل بناء عىل دراسة الطلب  و 
ي باألمر بقرارها إما معقولة، مع آجال به، داخل 

 . بقبول أو رفض طلبهتبليغ المعتز

ي باألمر  يجوز و 
ي قرار اللجنة أمام المحكمة اإلداريةالطعن  للمعتز

 . المختصة فز

 

 : إجراءات رفع التجميد13لمادة ا

وبشكل فوري السفر تلقائيا    من  منعالتتول اللجنة إصدار قرار رفع التجميد وحظر التعامل و 
ي بذلك

ي بمجرد اتخاذها قرار الحذف منها إما من تلقاء نفسها أو بناء عىل مقرر قضائ 
. وتتبع فز

 . المحينة للقائمةذلك نفس المسطرة واإلجراءات الخاصة بالتجميد من قبيل النشر الفوري 

المحددة بحاالت رفع األسماء من    شخاص المعنية بالتنفيذ لأل   إبالغ  بمثابة شر  ويعتتر هذا الن
 . وإلغاء التجميد  المحلية القائمة

كيان قد    يجوز رفع إجراءات التجميد والتدابتر األخرى بعد اتخاذها ضد فرد أو جماعة أو كما  

ي ظَل الظروف التالية
ر من جّرائها فز ّ  :ترصز

ي  -1
 كيان مدرج؛  لفرد أو مجموعة أو  األسماء بالنسبةحالة تشابه فز

كيان هو طرف ثالث حسن النية تأثر عن طريق جماعة أو  شخص أو بإذا تعلق األمر  -2

 ؛ الخطأ بتدابتر التجميد 

ي قرار اللجنة.  -3
ي بالطعن فز

ي حالة صدور مقرر قضائ 
 فز
 

  : إجراءات 14المادة 
ر
 المحلية  القائمةالتظلم من قرارات اإلدراج ف

  7  خضعوا عىل سبيل الخطأ ألحكام المادةأ الذين يعتقدون أنهم    لألشخاص أو الكيانات  يجوز 
أخرى أسباب  أية  أو  تشابه األسماء  اإلدراج،  ،  إما بسبب  آثار  تظلما من  اللجنة  تحيل عىل  أن 

الداعمة.  بالمعلومات والمستندات والمسوغات  التظل  مشفوعا  م من قرارات  وتكمن إجراءات 
 : ي ما يىلي

ي القائمة المحلية فز
 اإلدراج فز




