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قوبات للجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العا

من املنصوص عليها يف قرارات جملس األ

رهاب التابع لألمم املتحدة ذات الصلة باإل

وانتشار التسلح ومتويلهما



الفهرس

 CNASNUتعريف باللجنة•

CNASNUإرشادات االستخدام والتسجيل على بوابة موقع اللجنة •



: تـــقــديـــــــــــم



2021يناير  2021غشت  2021دجنبر -أكتوبر 2022يناير 

القاضي بتعديل 12.18المصادقة على القانون رقم 

43.05وتتميم القانون الجنائي والقانون رقم 

المتعلقة 32المادة / المتعلق بمكافحة غسيل األموال
بإحداث اللجنة

2.21.484المصادقة على المرسوم رقم 

بتأليف وكيفية 2021غشت 3الصادر بتاريخ 
اشتغال اللجنة

د تعيين ممثلي الهيئات األعضاء في اللجنة بع
تعيين أعضاء الحكومة الجديدة 

2022يناير 05

التنصيب الرسمي للجنة وانطالق أشغالها

بدء األشغال التحضيرية لتفعيل 

اللجنة 
اإلطالق الرسمي للبوابة 

اإللكترونية للجنة 
يناير المصادقة على القانون13

الداخلي للجنة 

المصادقة 2022يناير 13

2022-01على قراري اللجنة 
2022-02و



05
Janvier

2022

التنصيب الرسمي للجنة الوطنية الكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها 

قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ذات الصلة باإلرهاب وانتشار في 
التسلح وتمويلهما



سانتهترمالئمةمجالفيالدوليةلاللتزاماتالمغرباحترامإطارفيالوطنيةاآلليةهذهإحداثيأتي▪

توصياتوالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسبقراراتيتعلقماخصوصاالدولية،القواعدمعالقانونية
ذههتطبيقأجلمنناجعةقانونيةآلياتتوفيرمنالدولتلزمالتي،(GAFI)الماليالعملمجموعة

.العقوبات

غسيلبمكافحةالمتعلق43.05رقمالقانونوتعديلبتتميمالقاضي12.18رقمالقانونمن32المادةلمقتضياتتنزيالاللجنةإحداثجاء▪
.2021يونيو08بتاريخعليهالمصادقةتمتالذياألموال،

المنصوصقوباتالعبتطبيقالمكلفةالوطنيةاللجنةرئاسةإسنادتمالسامين،المسؤولينمنثلةبحضور▪

إلىمويلهماوتالتسلحوانتشارباإلرهابالصلةذاتالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقراراتفيعليها

لتضم،2022يناير20بتاريختوسعتهيئة،15تمثيليةتأسيسهابدءفياللجنةضمت.العدلوزارة
.اشتغالهاوكيفيةلتأليفهاالمحددالمرسومتعديلبعدعضوا17



رمقوالقانوناجلنايئالقانونمجموعةوتمتميبتعديلالقايض12.18رمقالقانون•

رمقالرشيفالظهريبتنفيذهالصادرالأموالغس يلمباكحفةاملتعلق43.05

رمقالرمسيةاجلريدة).(2021يونيو08)1442شوال27بتارخي1.21.56

.(2021ش تنرب02لاملوافق1443حمرم24بتارخي7018

اللجنةتأأليفبتحديد2021غشت3بتارخيالصادر2.21.484رمقاملرسوم•

الأمنجملسراراتقيفعلهيااملنصوصالعقوابتبتطبيقامللكفةالوطنية

ممالتابع وكيفيةويلهامومتالتسلحوانتشارابلإرهابالصةلذاتاملتحدةللأ

.(2021غشت19واترخي7014عددالرمسيةاجلريدة).اش تغالها

ار تذكري ابلإط
القانوين 



وزارة الداخلية؛ •

وزارة العدل؛ •

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ •

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة؛ •

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛ •

رئاسة النيابة العامة؛ •

بنك المغرب؛ •

الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ •

هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي؛ •

مكتب الصرف؛ •

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ •

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ •

المديرية العامة لألمن الوطني؛ •

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ •

القيادة العامة للدرك الملكي؛ •

المديرية العامة للدراسات والمستندات؛ •

,الوكالة الوطنية للمحتفظة على األمالك العقارية والمسح والطبوغرافيا•

وا17 ض ع

الـــتـــأألــيــــف



9

القطاعات الأمنية  نفاذ القانون علومات الهيئات املالية وهيئات املمؤسسات اإ

املالية 

ومة وزارة ادلاخلية؛ الوزارة املنتدبة دلى رئيس احلك•

دارة ادلفاع الوطين؛  امللكف ابإ

املديرية العامة للأمن الوطين؛ •

املديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين؛ •

القيادة العليا لدلرك املليك؛ •

.  املديرية العامة لدلراسات واملستندات•

صالح الإدارة؛ • وزارة الاقتصاد واملالية واإ

بنك املغرب؛ •

الهيئة املغربية لسوق الرساميل؛ •

هيئة مراقبة التأأمينات والاحتياط الاجامتعي؛ •

مكتب الرصف؛ •

الهيئة الوطنية للمعلومات املالية؛ •

دارة امجلارك والرضائب غري املبارشة؛ • اإ

املسح الواكةل الوطنية للمحافظة عىل الأمالك العقارية و •
والطبوغرافيا؛ 

وزارة العدل؛ •

.رئاسة النيابة العامة•



املعمتدين؛ واحملاس بنيابلنس بة للرشاكت القابضة احلرة واخلرباء واحملاس بني ابملالبةالسلطة احلكومية امللكفة •

السلطة احلكومية امللكفة ابلعدل ابلنس بة للمحامني واملوثقني والعدول؛ •

السلطة احلكومية امللكفة ابدلاخلية والسلطة احلكومية امللكفة ابملالية ابلنس بة للاكزينوهات ومؤسسات أألعاب احلظ؛ •

السلطة احلكومية امللكفة ابلسكىن ابلنس بة للوالكء العقاريني؛ •

بنك املغرب ابلنس بة ملؤسسات الئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها والتجمعات املالية اخلاضعة لإرشافها؛ •

مكتب الرصف ابلنس بة لرشاكت رصف العمالت؛ •

سسات تدبري امجلاعي للرأأسامل ومؤ الهيئة الوطنية لسوق الرساميل ابلنس بة لرشاكت تدبري هيئات التوظيف امجلاعي للقمي املنقوةل ورشاكت تدبري التوظيف•

اابت تامثر املايل وماسيك حسصناديق التوظيف امجلاعي للتسنيد ورشاكت تدبري هيئات التوظيف امجلاعي العقاري ورشاكت البورصة واملرشدين يف الاس 

الس ندات وكذا التجمعات املالية اخلاضعة لإرشافها؛ 

دارة امجلارك والرضائب غري املبارشة ابلنس بة لتجار الأجحار الكرمية أأو املعادن النفيسة أأو العادايت أأو الأعامل الفنية؛ • اإ

عادة التأأمني والوالكء وسامرسة التأأمني ولك هجة خموةل• ليات التأأمني لعرض ع هيئة مراقبة التأأمينات والاحتياط الاجامتعي ابلنس بة ملقاولت التأأمني واإ

ماكنية الأداء الاس تثنايئ واحلر للمساهامت والصندوق الوطين للت جباري أأو اختياري يعطي اإ برمس التأأمينات قاعد والتأأمنيواملؤسسات اليت تدبر نظام تقاعد اإ

اخملوةل والتجمعات املالية اخلاضعة لإرشافها؛ 

رشاف ومراقبة حمددة مبوجب القا• .نونالهيئة الوطنية للمعلومات املالية ابلنس بة للأشخاص اخلاضعني اذلين ل يتوفرون عىل هيئة اإ

سلطات الإشراف 

والمراقبة 



الرئاسة

الــكتــــابـة

Royaume du Maroc

Ministère de la Justice

ا  مه مها دت  سن أ

و  ف ع ل ا و ة  ي ئ ا جن ل ا لشؤون  ا ر  ي مد ل
عدل  ل ا رة  وزا ب

وتنفيذ تتوفر على موارد بشرية مرصودة لتصريف أشغالها، تتولى تتبع

.قرارات اللجنة، وتدبير قاعدة البيانات وإدارة الموقع اإللكتروني



القائمة الوطنية الالئحة األممية

جلان العقوبات  

2231/1718/1540/1988/1267القرارات عدد 

ألمم قرار األمم جملس األمن التابع ل

املتحدة

القوائم اليت تطرأ علىالتحييناتتتبع 1.

.ونشرها بشكل فوري

: التطبيق الفوري للعقوبات

 جتميد املمتلكات؛ ✓

منع أي تصرف في األصول واألموال األخرى؛ ✓
.  المنع من السفر عند االقتضاء✓

.للوائحاقرتاح اإلدراج أو الشطب من ا-2

لى مكتب  إحالة التظلمات على اإلدراج ع-3

.الوسيط التابع جمللس األمن

األساسية،  اقرتاح رفع التجميد على النفقات-4

واملصاريف املتعلقة ببعض االحتياجات، 

واملصاريف االستثنائية لبعض اخلدمات

بتعاون ومن خالل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين

بالخارج 

 بتقديم اقرتاحات للدول األخرى+  (2-3-4)

دول أخرى

بشكل تلقائي أو بناء على طلب 

سلطات اإلشراف والمراقبة أو أي 
مؤسسة وطنية

ب من اقرتاحات اإلدراج واإلضافة أو الشط

,القوائم احمللية

إنشاء القائمة احمللية

1373مبوجبالقرارحتديد وتعيني األشخاص أو الكيانات 

,بناء على أسباب معقولة( 2001)

املراجعة الدورية للقائمة الوطنية

تذكري بأهم املهام والصالحيات



:المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسلوائح•
بتحديد2022يناير13بتاريخالصادر2022-01عدداللجنةالقرار
جزاءاتأنظمةإطارفيالعقوباتتطبيقوإجراءاتمسطرةتحديد

ارالدمأسلحةوانتشاراإلرهابومكافحةبمنعالصلةذاتاألمنمجلس
وتمويلهماالشامل

:القامة المحلية•
تحديد مسطرة ، 2022يناير 13الصادر بتاريخ 2022-02قرار اللجنة عدد •

اإلدراج والحذف من القائمة المحلية



إرشادات االستخدام والتسجيل على البوابة اإللكترونية 

cnasnu.justice.gov.ma



طبقا للضوابط الدولية في المجال 

2022-02و2022-01والقراران 

13الصادران عن اللجنة بتاريخ 
2022يناير 

cnasnu.justice.gov.ma

متعلقةالاللوائحتحييناتفوريبشكلاللجنةموقععلىتنشر

األمنلمجلساإللكترونيالموقععلىإتاحتهابمجردبالعقوبات

.المتحدةلألممالتابع

(https://www.un.org/press/fr/content/security-council/press-release)

https://www.un.org/press/fr/content/security-council/press-release


على الموقع اإللكتروني؟االضطالع لماذا يجب 

: المتاحةالتحييناتيتوجب عليكم بشكل يومي ومنتظم تصفح الموقع اإللكتروني لموقع اللجنة من أجل االضطالع على 

يعتبر هذا النشر بمثابة أمر تلقائي 

بالتجميد ألموال وممتلكات األشخاص أو الكيانات المدرجة على القائمة  

؟ التحييناتكيف يمكن الولوج إلى 



Page d’acceui:

Actualités

تحييناتالمستوى الأول للولوج إلى 
اللوائح

القوائم عبر الموقع الإلكترونيتحييناتنشر 

cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/langua
ge/fr/accueil/

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/accueil/


Rubrique Actualités/Communiqués de Presse

المستوى الثاني للولوج إلى 
التحيينات

القوائم عبر الموقع الإلكترونيتحييناتنشر 

cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr
/category/actualites/communique-de-
presse/

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/category/actualites/communique-de-presse/


التحييناتمحفوظات الولوج إلى

يناتتحيالمستوى الثالث للولوج إلى 
القوائم

القوائم عبر الموقع الإلكترونيتحييناتنشر 
cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/histo
rique-des-mises-a-jour/

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/historique-des-mises-a-jour/


: إمكانية تحميل

النشرات الإخبارية؛ •

القائمة المحملة من موقع مجلس  السأمن •

تعديلموضوع الالتحييناتالتي تتضمن 

القائمسسسة المو سسسدم المحملسسسة مسسسن موقسسسع •

تالتحيينامجل  الأمن بتاريخ إجراءات 

المستوى الثالث للولوج إلى اللوائح

cnasnu.justice.gov.ma

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/histo
rique-des-mises-a-jour/

بشكل تلقائيالتحييناتتلقي إشعارات 

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/fr/historique-des-mises-a-jour/


cnasnu.justice.gov.ma

بشكل تلقائيالتحييناتشعارات تلقي إ

ية من أجل التمكن من تلقي اإلشعارات التلقائ

ي النشرة ، يتوجب عليكم التسجيل فللتحيينات

ة اإلخبارية للموقع المتاحة من خالل الصفح

الرئيسية



بشكل تلقائيالتحييناتتلقي الإشعارات 

يتوجب عليكم ملء هذه االستمارة، خصوصا المجاالت اإلجبارية

اسل البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمرتضمين كما أنه من المستحسن 
وبات الرسمي المعين من طرف مؤسستكم من أجل ضمان معالجة وتتبع تطبيق العق

أنتم مدعوون إلى تحديد الفئة التي تنتمي إليها المؤسسة أو الهيئة
على قائمة العرض



cnasnu_secretariat@justice.gov.ma

Tél/Fax: 05 37 70 64 11

للحصول على أي معلومات إضافية 

:يمكنكم توجيه طلباتكم عبر البريد اإللكتروني لكتابة اللجنة

mailto:cnasnu_secretariat@justice.gov.ma

