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تنبيه
يعترب هذا الدليل وثيقة توضيحية وليس له اي طابع تنظيمي أو إلزامي؛	 

ــي تظــل املرجــع بخصــوص التزامــات 	  ــة الت ــة والتنظيمي ــال للنصــوص القانوني ــل بدي ــل هــذا الدلي ال ميث

ــل االرهــاب؛ مكافحــة غســل األمــوال و متوي

ــات وإجــراءات 	  ــاملة ملراقب ــة ش ــم قامئ ــم تقدي ــرص وال يزع ــات بشــكل مخت ــل معلوم يضــم هــذا الدلي

ــا. ــي يتعــني عــىل الشــخص الخاضــع اتخاذه ــل االرهــاب الت ــوال ومتوي مكافحــة غســل األم

كل شــخص خاضــع مدعــو اىل االخــذ بعــني االعتبــار خصوصيــات انشــطته التــي قــد تتطلــب وضــع تدابــري 	 

ــة اضافية. يقظ

يعد هذا الدليل وثيقة متطورة وسيكون موضوع عدة تحيينات.	 

النطاق والتعاريف  .I
الهدف والنطاق وهيكلة الدليل  •

ما الذي نعنيه بغسل األموال؟  •

ما الذي نعنيه بتمويل االرهاب؟  •

سوق الرساميل ومخاطر غسل األموال ومتويل االرهاب  •

االطار املرجعي الترشيعي والتنظيمي ملكافحة غسل األموال و   •

متويل االرهاب

خالصة االلتزامات يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل   •

االرهاب
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مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابالدليل العميلمكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ميثــل غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب تهديــدات حقيقيــة مــن شــانها ان تلحــق الــرر بســمعة البلــد وان تتســبب يف ارضار 

اقتصاديــة واجتامعيــة هامــة. وتبقــى توصيــات فريــق العمــل املــايل هــي االطــار املعيــاري املرجعــي للتطبيــق الفعــال للتدابــري 

الوقائيــة والكشــف عــن تهديــدات غســل األمــوال/ متويــل االرهــاب والتخفيــف منهــا.

وتتمثــل احــدى املكونــات االساســية لتوصيــات فريــق العمــل املــايل يف اقــرار مقاربــة للمراقبــة تقــوم عــىل املخاطــر. وبالتــايل، 

يجــب عــىل األشــخاص الخاضعــني فهــم والتعــرف عــىل مخاطــر غســل األموال/متويــل اإلرهــاب املتعلقــة بهــم وتقييمهــا واتخــاذ 

تدابــري التخفيــف املناســبة مــع تخصيــص مواردهــم وجهودهــم بفعاليــة للمياديــن االكــر خطــورة.

وملســايرة هــذه املعايــري، قامــت الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل يف شــتنرب 2018، بنــرش دوريــة جديــدة تتعلــق بواجبــات 

اليقظــة واملراقبــة الداخليــة املفروضــة عــىل الهيئــات واالشــخاص الخاضعــني ملراقبتهــا.

ويــأيت هــذا الدليــل الســتكامل  منظومــة مكافحــة غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب الخاصــة بالهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل 

وملســاعدة األشــخاص الخاضعــني عــىل التطبيــق الفعــال للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة يف هــذا املجــال.

وقــد قامــت الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل بإعــداد هــذا الدليــل بهــدف مواكبــة املتدخلــني يف ســوق الرســاميل وذلــك مــن 

أجل:

استيعاب املتطلبات القانونية والتنظيمية املتعلقة مبكافحة غسل األموال / متويل االرهاب؛  .1

التفعيل بشكل فعال ملنظومات مكافحة غسل األموال / متويل االرهاب؛  .2

تطويــر ونــرش مقاربــات املراقبــة القامئــة عــىل املخاطــر التــي تســمح، خاصــة بتحديــد كل االنشــطة والعمليــات   .3

ــا؛ ــالغ عنه ــا واإلب ــة ورصده ــر املرتفع ــدة أو ذات املخاط ــة او املعق ــري اعتيادي الغ

التوافق مع افضل املعايري الوطنية والدولية يف مجال مكافحة غسل األموال/ متويل االرهاب؛  .4

استيعاب انتظارات الهيئة املغربية لسوق الرساميل بخصوص مكافحة غسل األموال / متويل االرهاب.  .5

الدليل
هدف 

وباالضافــة اىل ذلــك، يــأيت هــذا الدليــل لتعزيــز املنظومــة الوطنيــة يف مجــال مكافحــة غســل االموال/متويــل االرهــاب وذلــك 

مــن اجــل: 

الكشف عن مخاطر غسل األموال / متويل االرهاب والتحكم فيها بشكل فعال؛  	

	  مالءمةمعايري سوق الرساميل املغريب مع املواصفات الدولية؛

توطيد ثقة الفاعلني الوطنيني والدوليني يف القطاع املايل الوطني، خاصة سوق الرساميل املغريب.  	
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أعــدت الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل هــذا الدليــل ملواكبــة األشــخاص الخاضعــني ملراقبتهــا يف التفعيــل الفعــال لاللتزامــات 

املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال/ متويــل االرهــاب.

ــة التــي يتعــني عــىل االشــخاص الخاضعــني  ــة والتنظيمي ــات القانوني ــة، املتطلب ــل، بطريقــة مهيكل ولهــذا الغــرض، يقــدم الدلي

ــل االرهــاب. اتخاذهــا لتجنــب اي اســتغالل ألغــراض غســل األمــوال / متوي

ويقرتح الدليل ايضا مامرسات جيدة وامثلة لتوضيح االلتزامات يف مجال محاربة غسل األموال/ متويل االرهاب.

وتضم األجزاء الرئيسية لهذا الدليل املحاور التالية:

تقييم املخاطر؛  	

منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية؛  	

تحديد العمالء وتدابري اليقظة؛  	

تتبع ومراقبة العمليات.  	

الدليل
هيكل 

يتوجه هذا الدليل للمتدخلني اآليت بيانهم، الذين تم اعتبارهم أشخاص خاضعني لاللتزامات الخاصة مبحاربة غسل األموال/

متويل اإلرهاب:

رشكات البورصة؛  	

ماسكو الحسابات؛  	

املرشدون يف االستثامر املايل؛  	

رشكات و مؤسسات تسيري:  	

هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة؛  o

هيئات التوظيف الجامعي للرأسامل؛   o

هيئات التوظيف الجامعي العقاري؛   o

صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد؛  o

رشكات االستثامر ذات الرأسامل املتغري.  	

الدليل
نطاق 



الدليل العميل

12 13 
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ــة جرميــة غســل امــوال  ــايل: ”تكــّون االفعــال التالي ــايئ، يعــرّف غســل االمــوال كالت ــون الجن ــامدة 574 - 1 مــن القان ــا لل وفق

عندمــا ترتكــب عمــدا وعــن علــم:

ــا  ــه طبيعته ــاء او متوي ــدف إخف ــا به ــكات او عائداته ــل ممتل ــل او نق ــتبدال او تحوي ــازة او اس ــاب او حي اكتس  	

ــدى  ــن اح ــة م ــون متحصل ــا تك ــري،  عندم ــدة الغ ــل او لفائ ــدة الفاع ــرشوع لفائ ــري امل ــا غ ــة او مصدره الحقيقي

الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفصــل 574 -  2 بعــده؛

ــا او  ــا او حركته ــة التــرصف فيه ــا او كيفي ــكات او مصدرهــا او مكانه ــة للممتل ــه الطبيعــة الحقيقي ــاء او متوي اخف  	

ملكيتهــا او الحقــوق املتعلقــة بهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــدات متحصلــة مــن احــدى الجرائــم املنصــوص عليهــا يف 

ــده؛ ــل 574 - 2 بع الفص

مســاعدة اي شــخص متــورط يف ارتــكاب احــدى الجرائــم املنصــوص عليهــا يف الفصــل 574 - 2 بعــده عــىل االفــالت   	

مــن االثــار التــي يرتبهــا القانــون عــىل افعالــه؛

ــم  ــدات مرتكــب احــدى الجرائ ــكات او عائ ــن الوســائل،  ملصــدر ممتل ــة وســيلة م ــكاذب، بأي ــر ال تســهيل التربي  	

ــارش؛ ــري مب ــارش او غ ــح مب ــىل رب ــطتها ع ــل بواس ــي حص ــده،  الت ــل 574 - 2 بع ــا يف الفص ــار اليه املش

تقديــم املســاعدة او املشــورة يف عمليــة حراســة او توظيــف او اخفــاء او اســتبدال او تحويــل او نقــل العائــدات   	

ــده؛ ــل 574 - 2 بع ــورة يف الفص ــم املذك ــدى الجرائ ــكاب اح ــن ارت ــارشة م ــري مب ــارشة او غ ــة مب ــا بطريق ــل عليه املتحص

محاولة ارتكاب االفعال املنصوص عليها يف هذا الفصل.«  	

ويتبــني مــام ســبق ان غســل االمــوال يشــمل كل العمليــات التــي يســتخدمها املجرمــون قصــد إخفــاء  األصــل و امللكيــة الغــري 

قانونيــني لألمــوال املتحصــل عليهــا مــن أنشــطة غــري  مرشوعــة*. 

*تنص املادة 574 - 2  عىل ان التعريف الوارد يف الفصل 1-574 اعاله » يرسي عىل الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج املغرب:

االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، االتجار يف البرش، تهريب املهاجرين، االتجار غري املرشوع يف االسلحة والذخرية، الرشوة واستغالل النفوذ واختالس االموال 

العامة والخاصة، الجرائم االرهابية، تزوير او تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل االداء األخرى، االنتامء اىل عصابة منظمة أنشئت او وجدت للقيام بإعداد او 

ارتكاب فعل ارهايب او افعال ارهابية، االستغالل الجنيس، اخفاء اشياء متحصلة من جناية او جنحة، خيانة االمانة، النصب، الجرائم التي متس بامللكية الصناعية،  الجرائم التي متس 

بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، الجرائم املرتكبة ضد البيئة، القتل العمدي او العنف او االيذاء العمدي، االختطاف واالحتجاز واخذ الرهائن، الرسقة وانتزاع االموال، تهريب 

البضائع، الغش يف البضائع ويف املواد الغذائية، التزييف والتزوير وانتحال الوظائف او االلقاب او االسامء او استعاملها بدون حق، تحويل الطائرات او السفن او اي وسيلة اخرى 

من وسائل النقل او اتالفها او اتالف منشآت املالحة الجوية او البحرية او الربية او تعييب او تخريب او اتالف وسائل االتصال، الحصول اثناء مزاولة مهنة او القيام مبهمة عىل 

معلومات متميزة واستخدامها إلنجاز او املساعدة عىل إنجاز عملية او اكر يف السوق، املس بنظم املعالجة االلية للمعطيات«.

ما الذي نعنيه بغسل األموال؟

/https://www.fatf-gafi.org/fr/foireauxquestionsfaq/blanchimentdecapitaux**

وتشمل عملية غسل االموال ثالث مراحل رئيسية: اإليداع، التمويه والدمج.

اإليــداع: يهــم توظيــف عائــدات الجرائــم يف النظــام املــايل دون اثــارة الشــكوك. وميكــن ان يتــم ذلــك عــن طريــق تقســيم مبالــغ 

ــة  ــاء ادوات نقدي ــارشة يف حســاب بنــي او بواســطة اقتن ــا مب ــم ايداعه ــغ اصغــر تكــون اقــل شــبهة يت ــرية اىل مبال ــة كب نقدي

متنوعــة  **.

التمويــه: ويهــم تحويــل االمــوال غالبــا يف سلســلة عمليــات ماليــة ميكــن ان تعــرب احيانــا مــن حســابات متعــددة مــن اجــل 

ــود  ــات رشاء ادوات االســتثامر وعق ــا. وتشــمل هــذه العملي ــة عليه ــر املرشوعي ــاء مظه ــوين وإضف ــاء املصــدر الغــري القان اخف

ــة وغريهــا. ــالت الكرتوني التامــني وتحوي

الدمــج: إدخــال األمــوال الغــري مرشوعــة يف االقتصــاد الرشعــي مــن خــالل االســتثامر اىل أن يتــم اعــادة تحويــل االمــوال التــي 

تــم غســلها يف النهايــة اىل املجــرم.
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يتمثــل متويــل االرهــاب يف جمــع االمــوال للقيــام بأعــامل إرهابيــة. وميكــن تعريفــه بانــه تقديــم او جمــع، بــاي وســيلة كانــت، 

ــا،  مبــارشة او غــري مبــارشة، ألي ممتلــك 1\ بنيــة اســتخدام املمتلــك او 2/ مــع العلــم بــأن املمتلــك سيســتخدم كليــا او جزئي

الرتــكاب فعــل إرهــايب واحــد او اكــر )ســواء تــم بالفعــل اســتخدام املمتلــك ام ال(.

ومن جهة أخرى، تعترب املادة 4-218 من القانون الجنايئ الجرائم التالية بانها أفعال ارهابية:

القيــام عمــدا وبــاي وســيلة كانــت، مبــارشة او غــري مبــارشة، بتوفــري او تقديــم أو جمع او تدبــري أمــوال او ممتلكات،   	

ولــو كانــت مرشوعــة، بنيــة اســتخدامها أو مــع العلــم انهــا ستســتخدم كليــا او جزئيــا الرتــكاب فعــل ارهــايب او 

افعــال ارهابيــة ســواء وقــع الفعــل االرهــايب او مل يقــع؛

تقديم مساعدة او مشورة لهذا الغرض.  	

اذا كان غســل االمــوال يتمثــل يف اخفــاء االصــل الغــري قانــوين لألمــوال فــان متويــل االرهــاب ميكــن ان يســتخدم امــواال يكــون 

اصلهــا قانونيــا بالكامــل.

وعــىل العمــوم، يكــون مــن الصعــب كشــف متويــل االرهــاب لكــن الوضــع الفعــيل ملنظومــة اليقظــة واملراقبــة الداخليــة مــن 

شــانها كشــف وتخفيــف املخاطــر ســواء املتعلقــة بغســل األمــوال او بتمويــل اإلرهــاب.

ما الذي نعنيه بتمويل االرهاب؟

بشــكل عــام، ميكــن ان يوفــر ســوق الرســاميل إمكانيــات إلنجــاز عمليــة ترتبــط بغســل االمــوال/ متويــل االرهــاب. إذ ميكــن 

لهــذه األســواق أن تســتعمل، خــالل فــرتيت التمويــه و الدمــج اللتــني قــد تســمحان بتحويــل األمــوال »القــذرة« اىل أصــول ماليــة 

مــن خــالل عمليــات يف هــذه األســواق. وميكــن ان تســتفيد هــذه العمليــات مــن العوامــل التاليــة *:

ــة عــىل  ــل كل معامل ــي  تجعــل مــن الصعــب تحلي ــة للمعامــالت املنجــزة يف هــذه األســواق والت االحجــام الهام  	

ــاب؛ ــل االره ــوال/ متوي ــل االم ــور غس ــن منظ ــدى م ح

الظــروف املواتيــة مــن منظــور الســيولة والتــداول الرسيــع التــي توفرهــا هــذه االســواق والتــي تعتــرب جــد مطلوبــة   	

مــن طــرف املجرمــني املحتملــني؛

الطبيعة التنافسية لهذه االسواق والتي قد تدفع باملتدخلني إىل تجاهل مؤرشات املعامالت املشبوهة؛  	

ثقافة االمتثال ملكافحة غسل االموال / متويل االرهاب متثل قضية جديدة نسبيا؛  	

امكانية القيام مبعامالت عن طريق كيانات متعددة قصد تجنب كشفها بسهولة؛  	

ــا  ــري املــوىص به ــى دون املعاي ــي تبق ــل االرهــاب الت ــوال ومتوي ــوارد والوســائل املخصصــة ملكافحــة غســل االم امل  	

لبعــض املتدخلــني؛

عوملــة وادمــاج االســواق املاليــة وامكانيــة الولــوج ملنصــات التــداول االلكرتونيــة التــي توفــر فرصــا إلنجــاز معامــالت   	

ماليــة بــني األســواق والجهــات.

سوق الرساميل ومخاطر غسل االموال/ متويل االرهاب.
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تخضــع متطلبــات مكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب عــىل مســتوى ســوق الرســاميل املغــريب، للنصــوص الترشيعيــة و 

التطبيقيــة التاليــة:

القانــون رقــم 43.05 املتعلــق بغســل االمــوال كــام تــم تغيــريه وتتميمــه والــذي حــدد التدابــري الواجــب تطبيقهــا   .1

ــات اليقظــة  ــل االرهــاب، خاصــة التزام ــوال / متوي ــل االشــخاص الخاضعــني يف اطــار مكافحــة غســل األم ــن قب م

ــرارات  ــذ ق ــة، تنفي ــات املالي ــة املعلوم ــدة معالج ــبوهة لوح ــات املش ــات بالعملي ــة، الترصيح ــة الداخلي واملراقب

ــد األصــول؛ ــذا تجمي ــة وك ــات املالي اإلعــرتاض لوحــدة معالجــة املعلوم

القانــون الجنــايئ خاصــة املــواد 4-218 و 1-4-218 و 2-4-218 التــي تعتــرب مبثابــة تعريــف و معاقبــة لألفعــال التــي   .2

متثــل جرميــة متويــل لإلرهــاب واملادتــني 574 - 1 و 574 - 7 التــي تقــدم تعريفــا لجرميــة غســل االمــوال والعقوبــات 

املنصــوص عليهــا بهــذا الصــدد؛

قانون املسطرة الجنائية، خاصة  املواد595 - 1 إىل 595 - 5 املتعلقة باألحكام الخاصة بتمويل االرهاب؛  .3

ــي  ــة الت ــة الداخلي ــات اليقظــة واملراقب ــة بالتزام ــم 18/01 املتعلق ــة لســوق الرســاميل رق ــة املغربي ــة الهيئ دوري  .4

تحــدد كيفيــات تطبيــق التدابــري و املســاطر املتطلبــة مبوجــب القانــون 43.05 والتوصيــات األربعــني لفريــق العمــل 

املــايل؛

املقــرر رقــم D.4/11 لوحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة املتعلــق بالترصيــح باالشــتباه و بتبليــغ الوحــدة   .5

باملعلومــات؛ 

ــد املمتلــكات بســبب جرميــة  املقــرر رقــم D.6/13 لوحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة املتعلــق مبســطرة تجمي  .6

ــة. إرهابي

اإلطار الترشيعي والتنظيمي املرجعي ملكافحة غسل االموال / متويل اإلرهاب

بشكل مخترص، يجب عىل االشخاص الخاضعني:

ــل  ــم مخاطــر غســل االمــوال / متوي ــام بتقيي 1. القي
ــم؛ االرهــاب املرتبطــة بأنشــطتهم وبعمالئه

عمالئهــم  لهويــة  كامــل  تعريــف  امتــالك    .2
ــم واملســتفيدين  ــني معه ــر املتعامل ومصــدري األوام

الفعليــني مــن خدماتهــم؛

ــات ذات  ــالت والعملي ــة للمعام ــة الفعال 3.  املراقب
الطابــع الغــري اعتيــادي، واملعّقــدة وعاليــة املخاطــر؛

ــب  ــم حس ــخصيات عمالئه ــل ش ــف وتحلي 4. تصني
ــل االرهــاب؛ ــوال / متوي مخاطــر غســل االم

5. القيــام بوضــع فــرز للعمــالء باملقارنــة مــع قوائــم 
الهيئــات الدوليــة املختصــة؛

6. اللجــوء إىل تدابــري معــززة بالنســبة للعمــالء 
ممثلواملخاطراملرتفعــة؛

7. متكــني منظومــة اليقظــة واملراقبــة الداخليــة مــن 
ــة و املالمئــة  املــوارد و الوســائل واالعتــامدات الكافي

ــدوري  ــم ال ــام  بالتقيي ــا و القي ــة متام ــون  عملي لتك

لفعاليــة هــذه املنظومــة؛

8. التوثيــق بشــكل شــامل ومســتمر لــكل املراقبــات 
والتحليــالت واإلجــراءات والسياســات و التقاريــر 

و قــرارات  والتكوينــات واألعــامل األخــرى التــي 

يجــري القيــام بهــا يف مجــال مكافحــة غســل االمــوال 

ــل االرهــاب؛ / متوي

ــوال/  ــل االم ــة غس ــة مبكافح ــن و التوعي 9. التكوي
ــتخدمني؛ ــدى املس ــاب ل ــل االره متوي

10. القيــام بتصاريــح االشــتباه لــدى وحــدة معالجــة 
ــات املالية؛ املعلوم

11. تنفيــذ املقــررات يف مجــال تجميــد االصــول 
العمليــات؛ وتوقيــف 

باملعلومــات والوثائــق كــام هــو  12. االحتفــاظ 
مطلــوب مبوجــب التنظيــم الجــاري بــه العمــل.

 

خالصة االلتزامات يف مجال محاربة غسل االموال/ متويل االرهاب
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II. تقييم خماطر غ�سل 
الموال/ متويل الرهاب

أ- ما هي اهمية تقييم مخاطر غسل االموال/ متويل االرهاب

ب- كيفية انجاز تقييم مخاطر غسل االموال / متويل االرهاب

ان تحديــد والســيطرة عــىل تهديــدات غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب التــي يتعــرض لهــا الشــخص الخاضــع تعتمــد عــىل 

تبنــي مقاربــة املراقبــة القامئــة عــىل تقييــم املخاطــر.

و يستعمل هذا التقييم لتحديد ابعاد منظومة اليقظة املراد وضعها حسب مجاالت الخطر املحددة.

و تجــدر االشــارة اىل انــه، إىل جانــب االمتثــال للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، يوفــر اعتــامد مقاربــة املراقبــة عــىل اســاس 

املخاطــر العديــد مــن املزايــا التشــغيلية:

تعديل الضوابط بشكل فعال وفقا للمخاطر املحددة؛  .1

ترشيد تخصيص موارد املراقبة للمجاالت االكر خطورة؛  .2

إمكانيــة تربيــر، بشــكل موثــق، القــرارات الراميــة اىل تعزيــز/ تبســيط الضوابــط ملكافحــة غســل االمــوال / متويــل   .3

ــة. االرهــاب، لســلطات الرقاب

	 ينبغــي التوضيــح انــه ال توجــد منهجيــة مفروضــة او مقبولــة كونيــا للقيــام بتقييــم مخاطــر مكافحــة غســل االمــوال 

/ متويــل االرهــاب؛

ــخص  ــام دام الش ــط. ف ــة فق ــراض توضيحي ــل ألغ ــذا الدلي ــة يف ه ــر املدرج ــم املخاط ــة تقيي ــم منظوم ــم تقدي 	 يت

الخاضــع ميتثــل لاللتزامــات التنظيميــة مبكافحــة غســل االمــوال / متويــل االرهــاب، يكــون مــن حقــه اختيــار منهجيــة 

التقييــم التــي تتــالءم مــع انشــطته؛

	 لكــن ينبغــي أن تتمّكــن الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل مــن االطــالع وبشــكل موثــق، عــىل تربيــر للمنهجيــة 

التــي تــم مبوجبهــا تقييــم املخاطــر والكيفيــة التــي تــم التخفيــف منهــا و مراقبتهــا مــن قبــل الشــخص الخاضــع.

أ- ما هي اهمية تقييم مخاطر غسل االموال/ متويل االرهاب

!
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تحديد مخاطر غسل االموال / متويل االرهاب؛  	

تقييم مخاطر غسل االموال / متويل االرهاب؛  	

وضع تدابري التخفيف من املخاطر واملراقبة الرئيسية؛  	

تحيني التقييم.  	

1. تحديد مخاطر غسل االموال/ متويل االرهاب

تتنــوع مخاطــر غســل االمــوال/ متويــل املخاطــر حســب االنشــطة املامرســة مــن قبــل االشــخاص الخاضعــني. وبالتــايل، يتعــني 

االخــذ بعــني االعتبــار، عنــد عمليــة تحديــد مخاطــر غســل االمــوال / متويــل االرهــاب التــي يتعــرض لهــا الشــخص الخاضــع، 

العوامــل التاليــة:

ب- كيفية  انجاز تقييم غسل االموال/ متويل االرهاب

يشمل تقييم مخاطر غسل االموال / متويل االرهاب املراحل التالية:

املراقبة التحديد القياس التدبري

مخاطر غسل االموال متويل االرهاب

التحكم  الرصد  الكشف

الغايات من تقييم املخاطر

العوامل األخرى

قنوات التسويق 

الخدمات والعمليات 

االدوات املالية 

املناطق الجغرافية

فئات العمالء

  4 انظر الجزء الرابع من هذا الدليل للحصول عىل قامئة اكر تفصيال لعوامل املخاطر الخاصة بالعمالء.

 5  تهم قطاعات غسل االموال متويل االرهاب ذات املخاطر املرتفعة االنشطة واملهن التي تستلزم بالخصوص استعامل االموال النقدية )النقد(، أو تتطلب اخفاء الهوية او 

استخدام خدمات عن بعد او خدمات بعض ألعاب الحظ واأللعاب عرب اإلنرتنت، واملعامالت عىل األشياء ذات القيمة العالية، والخدمات املتعلقة باألصول االفرتاضية )االلكرتونية(، 

والرتتيبات املالية التي تساعد عىل التهرب الريبي،... 

6 ميكن الوصول إىل هذه املعلومات، عىل سبيل املثال، من خالل تقارير التقييامت املتبادلة التي يتم نرشها عىل موقع فريق العمل املايل...

ولكل عامل خطر، ميكن تحديد عوامل فرعية اخرى، فعىل سبيل املثال:

أ- فئات العمالء4:

العمــالء الذيــن تــم تحديدهــم انهــم ممثلــو مخاطــر مرتفعــة )االشــخاص املعرضــون سياســيا، الجمعيــات،   	

قطاعــات االنشــطة املحفوفــة باملخاطــر5،...(؛

رشائح العمالء )املهنة، األشخاص االعتباريون، األجانب املقيمون، الغري مقيمون ،...(؛  	

تعقيد وحجم ومقياس العمليات املنجزة من قبل كل فئة من العمالء   	

ب- املناطق الجغرافية:

القوانني واالنظمة ومعايري مكافحة غسل االموال / متويل االرهاب للمنطقة الجغرافية؛  	

ــايل  ــل امل ــق العم ــم فري ــر تقيي ــل االرهاب6)تقاري ــوال/ متوي ــة غســل االم ــل منظوم ــة تفعي جــودة وفعالي  	

ــة(؛ ــامت املامثل واملنظ

العوامــل الســياقية مثــل االســتقرار الســيايس، وارتفــاع مســتويات الجرميــة املنظمــة، شــدة الضعــف املتزايــد   	

أمــام الفســاد؛ ..إلــخ

حساسية منطقة جغرافية معينة اتجاه جرمية أصلية عىل املستوى الوطني.  	
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د- قنوات التسويق؛

قنوات التسويق )الخدمات عرب االنرتنت، العالقة الغري مبارشة مع بعض العمالء،...(؛  	

ــات  ــات التســويق واســتخدام التكنولوجي ــك آلي ــا يف ذل ــدة، مب ــة جدي ــر منتجــات ومامرســات تجاري تطوي  	

ــة. الحديث

ه- العوامل االخرى

درجة االستعانة مبصادر خارجية للعمليات من قبل كيانات تابعة للمجموعة او اطراف ثالثة.  	

ــة بأنشــطته. ولهــذا الغــرض، يجــب عــىل  ــار عوامــل املخاطــر االكــر صل ان الشــخص الخاضــع مدعــو ألن يأخــذ بعــني االعتب

الشــخص الخاضــع ان يعتمــد أيضــا عــىل مصــادر معلومــات موثوقــة ومســتقلة )اســتنتاجات تقريــر التقييــم الوطنــي للمخاطــر، 

تصنيــف فريــق العمــل املــايل،...(.

تقييم مخاطر غسل األموال / متويل االرهاب املحددة  .2

ميكــن للشــخص الخاضــع اعتــامد املنهجيــة االكــر مالءمــة لتقييــم مخاطــر غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب الخاصــة بــه وذلــك 

حســب طبيعــة وحجــم وتعقيــد انشــطته وخدماتــه ومنتجاتــه وكــذا عوامــل مخاطــر غســل االمــوال / متويــل االرهــاب التــي 

تــم تحديدهــا يف مرحلــة تحديــد املخاطــر املحتملــة.

هناك جانبان يجب مرعاتهام لتقييم املخاطر:

تاثري الخطر؛  	

احتامل حدوثه.  	

ج- الخدمات واألدوات املالية

طبيعة االنشطة التجارية للشخص الخاضع وحجمها وتنوعها وتعقيدها؛  	

االمتداد الجغرايف لألنشطة؛  	

استخدام منتوج معني من قبل فئة من العمالء؛  	

	 طبيعة املنتوجات والخدمات املقدمة من طرف الشخص الخاضع

التأثري
عواقب خطريةمرتفع خطر قوي االحتامل 

عواقب معتدلة خطر محتمل

عواقب ضئيلة خطر منخفض االحتامل

مرتفعة

معتدل معتدلة

منخفض منخفضة

االحتاملية

أ- تقييم تأثري مخاطر غسل االموال / متويل االرهاب

يتــم بشــكل عــام باســتخدام ســلم تاثــري )شــدة( مــن ثــالث مســتويات )مرتفــع، معتــدل ومنخفــض( لكــن ميكــن للشــخص 

ــره الخــاص. الخاضــع تطبيــق ســالمل أخــرى حســب تقدي

وميكن تقدير التأثري باألخذ بعني االعتبار العوامل التالية:

طبيعة وحجم االنشطة؛  	

طبيعة املنتجات؛  	

التداعيات املالية؛  	

العقوبات املحتملة؛  	

التداعيات القانونية؛  	

التداعيات عىل السمعة؛  	

التداعيات عىل االقتصاد الوطني؛  	

التداعيات عىل صورة البلد.  	

ب- تقييم احتاملية استخدام الشخص الخاضع ألغراض غسل االموال/ متويل االرهاب: 

ــي حددهــا درجــة  ــل االرهــاب الت ــوال/ متوي ــن مخاطــر غســل االم ــكل خطــر م يجــب عــىل الشــخص الخاضــع ان يســند ل

ــني: ــني اثنت ــب مقاربت ــة حس ــذه االحتاملي ــر ه ــن تقدي ــدوث. وميك ــامل الح احت

باالعتامد عىل التسلسل التاريخي للتأثريات والحاالت املسجلة سابقا؛  	

باالعتامد عىل رأي الخبرييف غياب تسلسل تاريخي كاف ومفيد.  	

مثال لسلم االحتاملية والتأثري
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وضع تدابري للتخفيف من املخاطر والضوابط الرئيسية  .3

ــل االرهــاب التــي  ــل الضوابــط التــي تهــدف إىل التخفيــف مــن مخاطــر غســل االمــوال / متوي يهــم تخفيــف املخاطــر، تفعي

تــم تحديدهــا يف اطــار تقييــم املخاطــر. وعليــه، يتعــني ان يتــم تصميــم منظومــة اليقظــة واملراقبــة الداخليــة بشــكل يتناســب 

ويتــالءم مــع مخاطــر غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب التــي تــم تحديدهــا.

ويجب ان تتضمن املنظومة املذكورة بشكل خاص، حسب املخاطر املحددة، ما ييل:

تدابري اليقظة املعززة /املبسطة؛  	

عمليات تتبع ومراقبة العمليات؛  	

إجراءات الترصيح باإلشتباه ؛  	

اجراءات توقيف العمليات وتجميد االصول؛  	

ويجــب التخفيــف بشــكل صحيــح مــن جميــع املخاطــر املحــددة مــن خــالل سياســات و إجــراءات و مراقبــات. ويجــب عــىل 

الشــخص الخاضــع ايضــا توثيــق عوامــل التخفيــف والضوابــط التــي تــم وضعهــا لتوفــري امكانيــة التدقيــق بشــأن الكيفيــة التــي 

تــم بواســطتها التخفيــف مــن املخاطــر التــي تــم تقييمهــا.

يجب توثيق نتائج هذا التقييم ومخططات العمل املرتبطة به وإخبار جهاز ادارة الشخص الخاضع.

مثال مصفوفة احتامل – حدوث

االحتاملية
 تصنيف املخاطر

مرتفع

ضعيفة

معتدل

معتدلة
ع

ع

م خ

م

خ

خ

عم

منخفض

مرتفعة

التأثري

!

تحيني التقييمميكن دمج تقييامت االحتاملية والحدوث يف نفس املصفوفة عىل النحو التايل:  .4

ــا  ــا ومراجعته ــم فحصه ــي يســتعملها الشــخص الخاضــع، يتعــني ان يت ــم املخاطــر الت ــة تقيي ــوع مقارب بغــض النظــر عــن ن

ــا. بانتظــام لضــامن فعاليته

حســب نتائــج هــذه املراجعــات، يجــب ان يتــم اتخــاذ التدابــري ملعالجــة اي قصــور او نقــص محتمــل تتــم مالحظتــه. ويجــب 

ان يتــم توثيــق عمــل التحيــني  هــذا أيضــا.

يجــب ان تكــون نتائــج تقييــم مخاطــر غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب موضــوع تقريــر يوجــه اىل الهيئــة املغربيــة   	

لســوق الرســاميل داخــل أجــل ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر بعــد ختــم الســنة املحاســبية موضــوع التقييــم.

يجب أن يجرى التقييم مرة واحدة عىل االقل يف السنة وان يتم تحيينه بانتظام.  	

كــام يجــب أن تتــم مراجعــة املخاطــر التــي تــم اخذهــا بعــني االعتبــار بشــكل دوري وعــىل الخصوص يف املناســبات   	

التاليــة:

تطوير أدوات مالية جديدة ومامرسات تجارية جديدة، مبا يف ذلك اليات تسويق جديدة؛  o

استخدام تقنيات حديثة يف مامرسة األنشطة  o
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III. منظومة اليقظة 
واملراقبة الداخلية

أ.    ما هي منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية؟

ب. ما هي سياسات ومساطر محاربة غسل االموال/ متويل االرهاب 

الواجب وضعها؟

ج.  ما هي الوظائف الدنيا لنظام املعلومات املناسب ملكافحة غسل 

األموال / متويل االرهاب؟

د .  ما هي اإلجراءات التي يجب تطبيقها لحفظ املستندات 

واملعلومات؟

ه.   ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها لتكوين املستخدمني والرفع 

من وعيهم؟

يتعــني عــىل األشــخاص الخاضعــني وضــع منظومــة اليقظــة واملراقبــة الداخليــة التــي تكــّون جــزءا ال يتجــزأ مــن النظــام الشــامل 

املخاطر. إلدارة 

ميكــن تعريــف هــذه املنظومــة انهــا مجمــوع السياســات واإلجــراءات والضوابــط واملــوارد والتنظيــامت واالنظمــة التــي متّكــن 

مــن التحكــم يف مخاطــر غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب.

يجب ان تكون املنظومة:

متناسبة ومالمئة  للمخاطر التي تم تحديدها يف تقييم مخاطر غسل االموال/ متويل االرهاب7 ؛  	

موثّقة، سهلة الولوج ومفهومة من قبل جميع املستخدمني املعنيني؛  	

ان تكــون قابلــة للتطــور وان تأخــذ بعــني االعتبــار التغــريات يف مخاطــر غســل االمــوال / متويــل االرهــاب واملتطلبات   	

التشــغيلية الجديــدة )منتجــات وخدمــات جديــدة، تنظيــم جديــد،...(؛

ان يتم تقييمها بانتظام لضامن مطابقتها وفعاليتها؛  	

ان يتم تحيينها بانتظام.  	

وينتظر من الشخص الخاضع، حسب حجمه وتعقيد انشطته، تزويد هذه املنظومة:

باملوارد البرشية املؤهلة وذات الخربة؛  	

بتنظيم واستقاللية متكنها من تحقيق اهدافها بفعالية؛  	

بالوسائل التقنية املالمئة للحاجيات وملميزات ضوابط مكافحة غسل االموال / متويل االرهاب؛  	

بحرية الوصول ألي معلومة او وثيقة رضورية.  	

أ- ما هي منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية

  7 راجع الجزء الثاين من هذا الدليل
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توضع منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية تحت مراقبة مسؤول8 يسهر عىل ضامن املراقبات التالية:

الوضع الفعيل والفعال للمنظومة؛  	

مطابقة املنظومة لالطار القانوين والتنظيمي؛  	

التقييم الدوري و الفوري9 للمنظومة؛  	

التحيني املنتظم للمنظومة واقرتاح خطة عمل مناسبة؛  	

توثيق االجراءات والسياسات والعنارص االخرى املتعلقة باملنظومة؛  	

االحتفاظ بكل الوثائق واملعلومات املتعلقة باملنظومة؛  	

عنــد االقتضــاء، اقــرتاح تكوينــات يف مجــال محاربــة غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب لفائــدة مســتخدمي الشــخص   	

الخاضــع؛

تحديد ومنع حاالت تضارب املصالح التي قد تعيق الوضع الجيد للمنظومة؛  	

عنــد االقتضــاء، اذا كان الشــخص الخاضــع جــزءا مــن مجموعــة ماليــة، التحقــق مــن االدمــاج الصحيــح ملنظومــة   	

ــة؛ الشــخص الخاضــع يف النظــام الشــامل للمجموع

ابالغ وحدة معالجة املعلومات املالية دون تأخري بجميع العمليات املشبوهة؛  	

تفعيل مقررات توقيف العمليات و تجميد االصول؛  	

ــة  ــات املالي ــة املعلوم ــاميل و وحــدة معالج ــة لســوق الرس ــة املغربي ــاز االدارة والهيئ ــع جه ــات م ــادل املعلوم تب  	

ــرى. ــة االخ ــلطات املختص والس

  8   حسب حجم وسعة وتعقيد انشطة الشخص الخاضع، ميكن إلحاق منظومة اليقظة والرقابة الداخلية بوحدة مخصصة أو باملراقبة الداخلية.

 9  خاصة عند اطالق منتج جديد أو خدمة أو مامرسة أو تكنولوجيا لي يتم تحديد مخاطر غسل االموال/ متويل االرهاب املحتملة ونرش تدابري التخفيف والضوابط املناسبة.

يجب إخبار جهاز االدارة10 بالنتائج والتدابري املتخذة عقب التقييامت الدورية لهذه املنظومة.

منظومة اليقظة واملراقبة الداخلية وتقييم املخاطر

2. دامئة 

وضع املنظومة 
 تقييم مخاطر مكافحة

 غسل األموال / متويل

 االرهاب

 إعادة تقييم املنظومة تحسني املنظومة

1. سنوية يف موعد 

محدد
1

2

3

4

4. دامئة
3. سنوية يف موعد 

محدد

10 ان جهاز االدارة للشخص الخاضع يكون مشاركا يف جوانب أخرى تهم محاربة غسل االموال/ متويل االرهاب خاصة منها:

االطالع عىل نتائج تقييم مخاطر غسل االموال/متويل االرهاب  	

االطالع عىل نتائج مراقبة ضوابط منظومة اليقظة  واملراقبة الداخلية ومخططات العمل املتعلقة بها.  	

منح الرتخيص قبل الدخول يف عالقة عمل أو متابعتها مع العمالء و عالقات األعامل التي تنطوي عىل مخاطر عالية.  	



الدليل العميل

30 31 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابالدليل العميلمكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

تشــمل منظومــة اليقظــة واملراقبــة الداخليــة مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات  متكــن مــن تفعيــل االلتزامــات يف مجــال 

مكافحــة غســل االمــوال / متويــل االرهــاب.

تكون هذه االجراءات موثقة يف دليل يجب ان يكون:

مصادق عليه من قبل جهاز االدارة للشخص الخاضع؛  	

يتم تحيينه بشكل دوري.  	

توفر هذه السياسات واالجراءات وصفا لجميع املعالجات و املراقبات و الرتاخيص املرتبطة بالجوانب التالية:

قواعد تعريف العمالء؛  	

كيفية تحيني  وحفظ الوثائق؛  	

كيفية فرز الزبائن؛  	

تتبع ومراقبة العمليات؛  	

الترصيح بالعمليات املشتبه فيها لوحدة معالجة املعلومات املالية؛  	

رفع مستوى الوعي وتكوين املستخدمني؛  	

توقيف العمليات وتجميد االصول.  	

ويتعني نرش دليل االجراءات عىل جميع املستخدمني مبا يف ذلك املستخدمون الجدد.

ب- ما هي سياسات وإجراءات  مكافحة غسل األموال / متويل االرهاب ؟
!

الحالة الخاصة للرشكات التابعة ملجموعات مالية

ــة،  ــات العادي ــة اىل االلتزام ــوم، باالضاف ــة أن يق ــة مالي ــة ملجموع ــة تابع ــون رشك ــذي يك ــىل الشــخص الخاضــع ال يجــب ع

ــيل: ــا ي ــة مب ــة املتعلق ــراءات االضافي ــات واالج ــق السياس بتطبي

ــني املســؤول عــن املنظومــة عــىل مســتوى املجموعــة والفــروع و/أو الــرشكات  ــدوري للمعلومــات ب ــادل ال التب  	

ــة؛ ــة اليقظ ــار منظوم ــل اط ــة، داخ التابع

ــت  ــات، يف الوق ــابات والعملي ــالء والحس ــة بالعم ــات املتعلق ــة، املعلوم ــرشكات التابع ــروع و/ او ال ــال الف ارس  	

ــة  ــة للتمكــني مــن مراقب ــة عــىل مســتوى املجموع ــول، إىل املســؤول عــن املنظوم املناســب وداخــل اجــل معق

ــاب. ــل االره ــوال / متوي ــل االم ــر غس ــدة ملخاط موطّ

ويجــب ان تأخــذ هــذه اإلجــراءات بعــني االعتبــار االنــواع املختلفــة مــن املعلومــات املمكــن تشــاركها واملتطلبــات الخاصــة 

بأمــن البيانــات.
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يجــب عــىل الشــخص الخاضــع وضــع نظــام معلومــايت يســمح بالتعامــل مــع الخاصيــات الوظيفيــة والضوابــط املتعلقــة مبحاربــة 

غســل االمــوال/ متويــل االرهــاب. ويجــب ان يســتويف هــذا النظــام بشــكل خــاص، الــرشوط التاليــة:

قاعدة املعطيات: التي يجب ان تشمل:

كافة املعلومات املتعلقة بتعريف العمالء؛  	

وضعيات وتواريخ العمليات ملختلف حسابات العمالء؛  	

الخاصيات الوظيفية: يجب ان يسمح نظام املعلومات:

بتصنيف العمالء  حسب امناط مخاطرهم؛  	

تعقب العمليات ذات الطابع الغري اعتيادي او املعقدة او ذات املخاطر املرتفعة؛  	

كل املعلومات الخاصة بالتعريف؛  	

الفــرز العمــالء ومصــدري األوامــر واملســتفيدين الحقيقيــني املحتملــني الذيــن تــرد اســامؤهم يف قوائــم الســلطات   	

املختصــة مــن حيــث العقوبــات املاليــة املســتهدفة11 .

املرونــة: يجــب مالمئــة نظــام املعلومــات لرتتيبــات التبــادل املحــددة مــن قبــل الســلطات املختصــة، خاصــة مــا يتعلــق 

بشــكل ومحتــوى امللفــات املطلوبــة مــن قبــل الســلطات املذكــورة.

ج- ما هي الخاصيات الوظيفية الدنيا لنظام املعلومات املناسب ملكافحة غسل 
األموال / متويل االرهاب؟

11UTRF http://www.utrf.gov.ma/index.phpoption=com_content&view=article&id=129&Itemid=853&lang=fr راجع القوائم املنشورة عىل موقع: 

د- ما هي االجراءات التي يجب تطبيقها لحفظ املستندات واملعلومات؟

يجــب عــىل الشــخص الخاضــع التنصيــص عــىل سياســات / إجــراءات للحفــظ عــىل املســتندات واملعلومــات التــي يتــم جمعهــا 

أثنــاء تحديــد هويــة العمــالء الزبنــاء وفتــح الحســابات أو إنجــاز العمليــات.

وتهم التزامات الحفظ هذه أيًضا:

التحليالت والضوابط املنجزة؛  	

العنارص املتعلقة بالترصيح باالشتباه )التحليالت والتقارير واملراسالت ...( ؛  	

اإلخبار الداخيل عن مسائل مكافحة غسل األموال / متويل اإلرهاب؛   	

دعامات التكوين.  	

ويجب أن تراعي هذه السياسات / اإلجراءات الجوانب التالية.

املدةالوسيطةطبيعة الوثائق

	 جذاذة املعلومات

	 االستبيان

	 ملف الزبون

	 نسخ وثائق الهوية

	 االتفاقيات

	 األوامر

... 	

	 الورق

	 وثائق ممسوحة ضوئيا

	 قاعدة البيانات

	 خوادم

	 للعمليات: 10  سنوات من 

تاريخ إنجاز العمليات

	 للعمالء: 10 سنوات من 

إغالق الحسابات أو إنهاء 

العالقة التجارية

	 للتحليالت والتحقيقات: 10 

سنوات من إنجازها.

يجــب االحتفــاظ باملعلومــات يف شــكل )مــادي، إلكــرتوين أو رقمــي( لتســهيل إعــادة التشــكيل املفصــل للمعامــالت، والتمكــني 

مــن:

تقديم، إذا لزم األمر، أدلة عىل أي تحقيق أو تحر؛  	

الســامح للشــخص الخاضــع بالــرد الفــوري عــىل طلبــات املعلومــات مــن الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل، وحــدة   	

معالجــة املعلومــات املاليــة أو الســلطات املختصــة. ...
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ه- ما هي االجراءات الواجب اتخاذها لتكوين املستخدمني وتوعيتهم؟

تكوين املستخدمني:  .1

يجــب عــىل الشــخص الخاضــع الســهر عــىل أن يســتفيد مســريوه ومســتخدموه، املعنيــون بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش بتفعيــل 

منظومــة اليقظــة، مــن تكوينــات مناســبة ومكيفــة مــع طبيعــة مهامهــم، حــول مكافحــة غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب.

ميكن أن تهم محتويات هذه التكوينات، بشكل خاص:

املتطلبات الترشيعية والتنظيمية يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛  	

توصيات فريق العمل املايل؛  	

	  تصنيف مكافحة غسل األموال / متويل اإلرهاب املتعلقة بأنشطة الشخص الخاضع؛

	  تحديد وتقييم وتدبري مخاطر غسل األموال/ متويل اإلرهاب؛

ــل  ــوال ومتوي ــل األم ــة غس ــال مكافح ــر يف مج ــىل املخاط ــة ع ــة القامئ ــة الداخلي ــة الرقاب ــل أنظم ــم وتفعي تصمي  	

اإلرهــاب؛

تصميم وتفعيل برامج الرقابة والرصد للمعامالت يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛  	

تعريف ومعالجة األنشطة واملعامالت املشبوهة؛  	

صياغة تقارير األنشطة غري االعتيادية أو املعقدة أو العالية املخاطر واإلبالغ عنها؛  	

عملية تقديم تقرير عن نشاط أو معاملة مشبوهة إىل وحدة معالجة املعلومات املالية ؛  	

معالجة مقررات تجميد املمتلكات؛  	

نقاط ضعف غسل األموال / متويل اإلرهاب للخدمات واملنتجات املستعملة؛  	

األمناط والتصنيفات الجديدة يف غسل األموال / متويل اإلرهاب.  	

توعية املستخدمني:  .2

يســهر الشــخص الخاضــع عــىل إتاحــة جميــع املعلومــات والوثائــق والوســائل التــي تتشــكل منهــا منظومــة اليقظــة ملســرييه 

ومســتخدميه.

كام ينظم الشخص الخاضع كذلك، مرة واحدة عىل األقل يف السنة، حملة توعية.

ويقــوم، بشــكل مســتمر و كلــام دعــت الــرورة إىل ذلــك بتوعيــة مســتخدميه مبخاطــر املســؤولية التــي قــد يواجههــا، إذا مــا 

تــم اســتغاللها ألغــراض غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب.

ميكــن أن تغطــي حمــالت التوعيــة هــذه التطــورات التنظيميــة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب، وتســليط 

الضــوء عــىل املخاطــر املحــددة عــىل مســتوى الشــخص الخاضــع والتدابــري املحتملــة للتحكــم فيهــا ...
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أ- ما هي مختلف املراحل الواجب اتخاذها لتحديد هوية العمالء ؟

ب- كيفية تحديد املستفيد الفعيل؟

ج- كيفية تصنيف العمالء حسب املخاطر؟

د- ماذا تشمل تدابري اليقظة املعززة؟

ه- ما هي اإلجراءات يف حالة اإلعتامد عىل طرف تالث؟

و- ما هي اإلجراءات الواجب مراعاتها يف العالقات العابرة للحدود؟

IV. حتديد هوية العمالء 
واإجراءات اليقظة 

أ- ما هي مختلف املراحل املتعني إتباعها لتحديد هوية العمالء

يتعني عىل الشخص الخاضع وضع عملية تحديد هوية عمالءه. وتهدف هذه العملية، عىل الخصوص، جمع املعلومات الخاصة 

بالعمالء والتحقق منها واالحتفاظ بها وتحيينها.

كام يتعني عىل الشخص الخاضع توثيق عمليات تحديد الهوية عىل شكل سياسات وإجراءات.

ويجب تحيني هذه السياسات واإلجراءات بصفة منتظمة تلبية لالحتياجات واملخاطر التي يتم تحديدها خالل تقييم مخاطر 

غسل األموال/ متويل اإلرهاب.

يجب أن تتم عملية تحديد هوية العمالء قبل إنجاز العملية أو أن تتزامن مع إقامة عالقة األعامل، ويجب أن تسمح بتكوين 

تعريف وتحديد كاملني ملخاطر غسل األموال/ متويل اإلرهاب املحتملة والتي قد ترتتب عن عالقة األعامل املعنية.

ويجب أن متتد عملية تحديد الهوية هذه إىل جميع أصناف العمالء، وعىل وجه الخصوص:

العمالء الحاليون؛  	

العمالء الجدد، العرضيون واملحتملون؛  	

املستفيدون الفعليون؛  	

الوكالء ومصدرو األوامر؛  	

األشخاص املفوض لهم بتشغيل حسابات األشخاص االعتباريني.  	

ولهذه الغاية، يجب أن توفر عملية تحديد الهوية لجميع الفئات السالفة الذكر، أدوات التعريف التالية:

االستبيان وبطاقة املعلومات؛  	

مقابلة تحديد الهوية؛  	

تكوين ملف العميل؛  	

التحيني  املستمر والفريد لوثائق ومعلومات العمالء؛  	

تبني مالحق هذا الدليل قوائم الوثائق واملعلومات التي يتعني تجميعها حسب فئات العمالء.

وسيمكن وضع منظومة فعالة لتحديد هوية العمالء من منع استخدام أنشطة وخدمات الشخص الخاضع ألغراض غسل األموال 

/ متويل اإلرهاب..
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التحيني املستمر 
والفريد لوثائق 

ومعلومات 
العمالء:

تكوين ملف

العميل:

لقاء تحديد

الهوية:

يهم االستبيان

ما ييل:

	 يجب أن تنص السياسات 

واإلجراءات الخاصة بتحديد 

هوية عمالء الشخص الخاضع 

كيفية تحيني  املعلومات التي 

تم جمعها من العمالء، وذلك 

حسب مخاطر غسل األموال 

/ متويل اإلرهاب التي تم 

تحديدها.

	 االستبيان وورقة املعلومات؛

	 نسخ وثائق الهوية؛

	 الوثائق و مستندات اإلثبات 

األخرى؛

	 الوثائق اإلضافية املتطلبة 

حسب العميل.

	 تلقي وتسجيل املعلومات 

املبيّنة يف االستبيان وورقة 

املعلومات؛

	 استالم كل الوثائق الخاصة 

باملعلومات التي تم تلقيها 

)مستندات اإلثبات(؛

	 استالم الوثائق واملعلومات 

اإلضافية املحتملة.

	 التعريف باألنشطة املامرسة

	 الغرض من عالقة األعامل 

املنتظرة من العميل

	 نوعية العميل، الدوافع، 

اإلمكانيات املالية ومصدر 

األموال

املراحل الرئيسية يف عملية تحديد هوية العمالء

يتعــني عــىل كل شــخص خاضــع فــرز عمــالءه ومصــدري األوامــر واملســتفيدين الفعليــني اســتنادا لقوائــم الهيئــات   	

الدوليــة املختصــة )عــىل ســبيل املثــال: قوائــم عقوبــات مجلــس األمــن لألمــم املتحــدة، التــي تنرشهــا وحــدة معالجــة 

املعلومــات املاليــة(؛

يف حالــة عــدم التمكــن مــن احــرتام االلتزامــات الخاصــة مبتطلبــات تحديــد هويــة العمــالء أو متــى كانــت هويــة   	

ــة بشــكل واضــح، يتعــني عــىل الشــخص الخاضــع: ــة أو وهمي ــري مكتمل ــني غ األشــخاص املعني

تقديم ترصيح باالشتباه 

لوحدة معالجة املعلومات 

املالية.

وقف أية عالقة 

أعامل قامئة معهم؛ 

االمتناع عن إقامة 

عالقة األعامل مع هؤالء 

األشخاص أو القيام بإنجاز 

أية عملية لفائدتهم؛ 

كل تــردد أو تأخــري مــن قبــل العميــل بشــأن تقديــم معلومــات وأجوبــة موثوقــة وقابلــة للتحقــق ينبغــي أن يــؤدي   	

بالشــخص الخاضــع فحــص الســبب وراء هــذا الــرتدد، واتخــاذ تدابــري يقظــة مناســبة.

نقاط اليقظة : 

يجــب تحيــني  املســتندات والبيانــات واملعلومــات املحصــل عليهــا يف إطــار تحديــد هويــة العميــل بانتظــام وبوتــرية   	

محــددة وفــق مخاطــر غســل األمــوال / ومتويــل اإلرهــاب املحــددة.

التحقق من قانونية الوثائق والتأكد من عدم احتوائها ملفارقات أو تناقض.  	

التأكد، بكل الوسائل من صحة البيانات واملعلومات املحصل عليها من العمالء: الهوية، العنوان ...    	

!
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حاالت خاصة

طلب فتح حساب من الخارج:

باإلضافــة للقواعــد املشــار إليهــا أعــاله، يتعــني عــىل ماســي الحســابات احــرتام االلتزامــات اإلضافيــة التاليــة عنــد طلــب 

فتــح حســاب مــن الخــارج:

الحصــول عــىل وثيقــة تربيــر إضافيــة متكــن مــن التأكيــد مــن هويــة العميــل )بطاقــة اإلقامــة، جــواز الســفر عــىل   	

ســبيل املثــال( ؛

اشــرتاط ان تنجــز أول عمليــة تســجل يف رصيــد الحســاب النقــدي الجديــد للعميــل انطالقــا مــن حســاب مفتــوح   	

باســمه لــدى ماســك حســاب آخــر يتواجــد يف بلــد يلتــزم مبعايــري فريــق العمــل املــايل؛

تطبيق تدابري اليقظة املعززة عىل حساب أو حسابات العميل )انظر جزء التدابري املعززة(.  	

ــق  ــة والوثائ ــل )املســتندات املثبت ــف العمي ــم أصــول املســتندات التأسيســية ملل ــة التخلــف عــن تقدي لكــن، ويف حال

التكميليــة( ملاســك الحســاب، يجــب أن تكــون نســخ املســتندات املذكــورة مصــادق عليهــا مــن الجهــات املختصــة، مــع 

مراعــاة االتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا والصــادرة يف الجريــدة الرســمية.

العمليات عرب اإلنرتنت

يجــب عــىل الشــخص الخاضــع اتخــاذ تدابــري اليقظــة املناســبة فيــام يتعلــق بالعمــالء عــرب اإلنرتنــت. يف الحــاالت التــي 

مل يتقــدم فيهــا العميــل بصفتــه الشــخصية للشــخص الخاضــع عنــد القيــام بعمليــة تحديــد الهويــة، قــد تكــون عمليــة 

التطابــق بــني وثائــق تحديــد الهويــة وهويــة العميــل الحقيقيــة صعبــة.

ويف حالة عدم الحضور الشخيص للعميل، يتعني عىل الشخص الخاضع إتباع الخطوات التالية:

التأكد من هوية العميل ومطابقة الوثائق املدىل بها؛  	

عند االقتضاء، البحث عن معلومات إضافية حول العميل من مصادر معلومات أخرى موثوقة ومستقلة.  	

تكتيس عملية تحديد هوية املستفيد الفعيل يف عالقات األعامل أهمية بالغة يف عملية تحديد هوية العمالء.

ــات املســتفيدين الفعليــني  ــة لالستفســار عــن هوي ــة واملمكن ــري املعقول ــع التداب يجــب عــىل الشــخص الخاضــع اللجــوء لجمي

ــه. لعمالئ

إذا كانــت عمليــة تحديــد هويــة املســتفيدين الفعليــني متاحــة يف الكثــري مــن األحيــان عــن طريــق إعــالن بســيط مــن لــدن 

العميــل، هنــاك حــاالت يجــب فيهــا عــىل الشــخص الخاضــع اســتخدام مصــادر معلومــات أخــرى مســتقلة وموثوقــة.

كيفية تحديد املستفيد الفعيل؟ 

املستفيد الفعيل هو:

الشخص أو )األشخاص( الذاتيون الذين ميتلكون/ أو يراقبون العميل؛  	

الشخص )األشخاص( الذاتيون الذي يتم لحسابهم انجاز عملية، تنفيذ معاملة أو مامرسة نشاط؛  	

بالنسبة لألشخاص االعتباريني: يعني الشخص أو األشخاص الذاتيني الذين:  	

إما ميلكون، بشكل مبارش أو غري مبارش، أكر من 25 ٪ من رأس املال أو حقوق التصويت بالرشكة،  o

وإمــا ميارســون، بــأي وســيلة أخــرى، ســلطة املراقبــة عــىل أجهــزة التســيري أو اإلدارة أو التدبــري، أو الجمــوع   o

العموميــة للمســاهمني.

إذا مل متّكــن املعايــري الســالفة الذكــر تحديــد هويــة املســتفيد الفعــيل، يكــون هــذا األخــري هــو الشــخص الــذايت الــذي   	

يشــغل منصــب املســرّي الرئيــيس أو املمثــل القانــوين للعميــل.

ب - كيفية تحديد هوية املستفيد الفعيل؟
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مقاربة قانونية: 

 متكن من تحديد هوية املستفيد الفعيل

 من خالل تحليل الوثائق القانونية:

 اتفاقات بني املساهمني واتفاقات امللكية

املشاعة والرتكيبة القانونية

 من خالل تحليل الحيازات املبارشة أو

 غري املبارشة. يعترب مستفيدا فعليا كل

 شخص ذايت يصل عتبة )+ ٪25( من

رأس املال أو من حقوق التصويت

مقاربة كمية

بالنسبة لحاالت الرشكات، يتم تحديد هوية املستفيدين الفعليني وفًقا ملقاربتني:

بعض الحاالت املمكنة؟

الحالة رقم 1: امتالك مبارش لرأس املال

الســيد أ والســيدة ب هــام املســتفيدان الفعليــان للرشكــة ش لكونهــام ميلــكان أزيــد مــن ٪25 مــن رأســامل الرشكــة )35٪ 

و ٪45 عــىل التــوايل(.

السيد ج

35%
45%

20%

السيدة ب

الرشكة ش

السيد أ
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الحالة رقم 2: امتالك غري مبارش لرأس املال

.)50x 90% = 45%( السيدة ح هي املستفيدة الفعلية للرشكة ش لكونهام متلك أزيد من ٪25 من رأسامل الرشكة

50%

90%10%

السيدة ح

الرشكة ش

السيد خالرشكة س

السيدة د

السيدة ز

السيد ذ و السيد ر و السيدة د هم املستفيدون الفعليون لالعتبارات التالية:

٪90؛ x  50٪ x 60٪ = 27٪ ،السيد ر ألنه ميلك ٪27  من رأسامل الرشكة ش  	

السيد ذ ألنه ميلك ٪40  من رأسامل الرشكة ش، منها ٪10 بصفة مبارشة و٪30 بصفة غري مبارشة،  	

٪10؛ + 50٪ x 60٪ = 40٪ 

السيدة د ألنها متلك ٪30  من رأسامل الرشكة ش.  	

30%10%50%

5%90%5%

50%

60%

الحالة رقم 3: امتالك مبارش وغري مبارش لرأس املال

الرشكة ش

الرشكة ص

الرشكة ع

الرشكة ع

السيد ذ 

السيد ر
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السيدة ز هي املستفيدة الفعلية ألنها متلك ٪50  من حقوق التصويت يف الرشكة ش، أي ما يزيد عن ٪25؛

مع العلم أن األسهم التي متلكها السيدة ز لها حقوق تصويت مضاعفة؛  	

*مــع اإلشــارة إىل أن ال أحــد مــن املســاهمني اآلخريــن ميلــك لوحــده أكــر مــن ٪25  مــن رأس املــال أو حقــوق 

التصويــت وأنــه ال توجــد اتفاقــات بــني املســاهمني.

من حقوق التصويت من حقوق التصويتمن حقوق التصويت من رأساملمن رأسامل من رأسامل

25% 50% 25%25% 25% 50%

مساهمون 
آخرون* 

السيد ر السيدة ز 

الرشكة ش

الحالة رقم 4: امتالك مبارش لحقوق التصويت

الســيدة ز هــي املســتفيدة الفعليــة للرشكــة ش لكونهــا متلــك بصفــة غــري مبــارشة ٪36  مــن حقــوق التصويــت يف الرشكــة 

٪90(؛ x ع، أي مــا يفــوق ٪25 املنصــوص عليهــا )36٪= 40٪

*مــع اإلشــارة إىل أن ال أحــد مــن املســاهمني اآلخريــن ميلــك لوحــده أكــر مــن ٪25  مــن رأس املــال أو حقــوق 

التصويــت وأنــه ال توجــد مواثيــق مســاهمني.

20% 10%

40% 20%40% 70%

90%90%

من حقوق التصويت

من حقوق التصويت من حقوق التصويت

من حقوق التصويت

من رأسامل

من رأسامل من رأسامل

من رأسامل

مساهمون 
آخرون* 

السيدة ز 

السيد ر 

الرشكة ع

الرشكة ش

الحالة رقم 5: امتالك غري مبارش لحقوق التصويت
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يجــب أن يكــون الشــخص الخاضــع قــادًرا عــىل تصنيــف عمــالءه وفًقــا ملخاطــر غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب التــي ميثلونهــا. 

ويجــب أن يكــون تصنيــف العمــالء حســب املخاطــر عمليــة مســتمرة ومتطــورة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن تطبيــق هــذا التصنيــف ال يهــدف إىل تقييــد النشــاط التجــاري للشــخص الخاضــع بــل مســاعدته عــىل 

تدبــري وتخفيــف املخاطــر املحتملــة لغســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب.

فالغــرض املتوخــى مــن هــذا التصنيــف هــو تطبيــق تدابــري يقظــة متناســبة للمخاطــر املحــددة. ومبعنــى آخــر، تختلــف طبيعــة 

ووتــرية ونطــاق تدابــري اليقظــة املامرســة تجــاه العمــالء حســب تقييــم مخاطــر غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب املرتبطــة بــكل 

عميــل أو عالقــة أعــامل.

وباختصار، سوف ميكن تطبيق مقاربة قامئة عىل املخاطر يف تصنيف العمالء من:

تكييــف نطــاق اليقظــة الواجــب تطبيقهــا عــن كل عميــل: يقظــة مشــددة، عاديــة أو مبســطة، ونطــاق التدابــري   	

ــق، ... ؛ ــني الوثائ ــرية تحي ــني، ووت ــد املســتفيدين الفعلي ــي يتعــني نرشهــا لتحدي الت

مستوى مراقبة العمليات الواجب تطبيقها؛  	

التدابري املناسبة الواجب نرشها للتخفيف من املخاطر املحددة.  	

ــل  ــمخاطر غســل األمــوال / متوي ــب املتعلقــة بتصنيــف عمــالءه حســب ـ ــق كل الجوان يجــب عــىل الشــخص الخاضــع، توثي

اإلرهــاب. ويجــب عليــه أن يكــون قــادرا عــىل إفــادة الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل بــكل تربيــر لتدابــري اليقظــة املتخــذة 

تجــاه عمالئــه حســب املخاطــر املحــددة.

يأخذ هذا التصنيف بعني االعتبار مصادر املعلومات التالية:

- كل اإلفادات 

واملعلومات األخرى

- بطاقات املعلومات 

الخاصة بكل صنف 

من العمالء 

- املعلومات التي 

تم جمعها عرب 

االستبيان

- نتائج تقييم 

املخاطر

ج- كيفية تصنيف العمالء حسب املخاطر؟
باإلضافة للمعلومات املقدمة من العمالء، يجوز للشخص الخاضع اللجوء ملصادر معلومات أخرى مستقلة مثل:

- الهيئات الحكومية؛

- السلطات املختصة؛

- السلطات األجنبية املختصة؛

- مصادر معلومات أخرى موثوقة ومستقلة املعرتف بها من قبل السلطات املختصة.

لتصنيف العمالء حسب املخاطر، ميكن مراعاة العوامل التالية:

1. طبيعة وغرض عالقة اإلعامل، حجم املعامالت، مصدر ووجهة األموال؛

2. املنتجــات والخدمــات التــي يســتفيد منهــا العميــل، وخاصــة منهــا التــي متثــل مخاطــر عاليــة، مثــل الخدمــات عــرب اإلنرتنــت، 

والتحويــالت االلكرتونيــة ... ؛

 3. التموقع الجغرايف للعميل:

البلــدان التــي تــم تقييمهــا مــن لــدن فريــق العمــل املــايل كونهــا تعــاين مــن قصــور يف أنظمتهــا املتعلقــة مبكافحــة   	

غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب؛

البلدان الخاضعة للحظر أو لعقوبات من مجلس األمن لألمم املتحدة؛  	

البلدان املعرضة للرشوة، واملناطق املعروفة بعالقتها املحتملة باألنشطة اإلرهابية12 ؛  	

4. مناذج العمالء )والحسابات( وإذاكانوا ينتمون إلحدى الفئات التالية ذات املخاطر املرتفعة :

	  األشخاص السياسيون ممثلو املخاطر؛

العمالء غري املقيمني؛  	

العمالء املرتددون يف تقديم العنارص املطلوبة لتحديد الهوية؛  	

 12  عنــد تحليــل املخاطــر املتعلقــة باملناطــق الجغرافيــة، ميكــن الحصــول عــىل بيانــات عــىل املواقــع اإللكرتونيــة: األمــم املتحــدة ، صنــدوق النقــد الــدويل، البنــك الــدويل ، فريــق 

العمــل املــايل ، إلــخ.
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العمالء عن بعد بدون حضور فعيل؛  	

العمالء بوثائق هوية غري قانونية؛  	

عدد كبري من الحسابات لنفس صاحب الحساب أو وكيل أو موقع مأذون؛  	

العمالء املهتمون  بالجوانب الخاصة بالرسية وإخفاء الهوية؛  	

حسابات مفتوحة بأسامء قريبة جدا من كيانات تجارية أخرى قامئة؛  	

عمالء يريدون القيام مبعامالت لفائدة أشخاص ممنوعني من دخول سوق الرساميل؛  	

مقاوالت تأسست حديثًا دون سوابق تاريخية كافية؛  	

كيانات اعتبارية ذات هياكل مساهمة معقدة؛  	

عمالء يصعب تحديد مستفيديهم الفعليني؛  	

عمالء مرتبطون بأنشطة خطرية ؛  	

شكوك وجود عالقات مع مجرمني معروفني؛  	

منظامت غري ربحية؛  	

رشكات يتكون رأساملها من أسهم لحاملها؛  	

منشآت قانونية مبا يف ذلك رشكات االحتكار أو أي منشأة قانونية مامثلة؛  	

...  	

ميكن إثراء العنارص السالفة حسب تقدير الشخص الخاضع، بعنارص أخرى.

ميكن اعتبار العوامل املختارة ألغراض التصنيف بكيفية مركبة مع اعتامد ترجيح حسب األهمية النسبية لكل عامل.

ميكن تقدير مستوى املخاطر املرتبطة بكل عميل حسب مقياس محدد، عىل سبيل املثال: »منخفض، معتدل، مرتفع«.

كــام ميكــن تغيــري التصنيــف الــذي تــم اقــراره مبدئيًــا ألحــد العمــالء مــع مــرور الوقــت وفًقــا للمعلومــات الجديــدة املتحصــل 

ــريا  ــل أن يحــدث تأث ــف العمي ــري عــىل تصني ــن شــأن كل تغي ــة. وم ــارات أخــرى ذات الصل ــات املنجــزة واعتب ــا والعملي عليه

مبــارشا عــىل طبيعــة اليقظــة واملراقبــة املفروضــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، يكــون الشــخص الخاضــع مدعــو ملراجعــة وتقييــم مقاربتــه الخاصــة بتصنيــف العمــالء بصفــة دوريــة حتــى 

يضمــن مالءمتهــا وفاعليتهــا.

ال يعني بالرورة تصنيف عميل كونه ذا مخاطر عالية الرفض املنهجي إلقامة أو مواصلة عالقة األعامل معه.

!

يســتعمل الشــخص الخاضــع نتائــج تقييمــه للمخاطــر املرتبطــة بغســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب ونتائــج تصنيــف عمــالءه 

لتعديــل وتكييــف اليقظــة املناســبة املزمــع تطبيقهــا .

كــام أن تحديــد هويــة عميــل ذا مخاطــر عاليــة أو تصنيــف عمليــات عــىل أنهــا ذات مخاطــر عاليــة يســتوجب تطبيــق تدابــري 

اليقظــة املعــززة.

يف هذا اإلطار، يتعني أن يفصل نظام اليقظة واملراقبة الداخلية بوضوح:

الوضعيات التي يجب أن تخضع إلجراءات  يقظة معززة ؛  	

مختلف املراحل والتدابري واملراقبات واإلجراءات التي تشكل اليقظة املعززة؛  	

الرتاخيص و املسؤوليات الخاصة مبختلف مكونات اليقظة املعززة؛  	

كيفيات الحفاظ عىل الوثائق واملعلومات.  	

تتضّمن اليقظة املعززة عىل وجه الخصوص:

- الحصول عىل 

معلومات حول 

دواعي العمليات 

املنجزة أو املزمع 

انجازها.

- تعزيز املراقبات 

املنجزة.

- إخبار جهاز اإلدارة 

بانتظام بحجم 

وطبيعة العمليات 

املنجزة

- الحصول عىل 

ترخيص من جهاز 

اإلدارة إلقامة 

أو متابعة عالقة 

األعامل 14 

- جمع معلومات 

إضافية حول 

العميل 13 

د- ما هي تدابري اليقظة املعززة؟

13 الحصــول عــىل معلومــات إضافيــة عــن العميل،مثــل: املعلومــات املتوفــرة يف قواعــد البيانــات العامــة ))املكتــب الوطنــي للملكيــة الصناعيــة  والتجاريــة، املحافظــة العقاريــة، ...( ، 

والشــبكات االجتامعيــة وغريهــا ...

14 يجوز لجهاز اإلدارة منح تفويض للمسؤول ليقوم مقامه ويحل محله يف الرتخيص بإقامة أو متابعة عالقة األعامل مع عميل أو عالقة إعامل ذات مخاطر عالية.
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ميكن أن تشمل اليقظة املعززة كذلك:

التحقق املعمق من هويات املستفيدين الفعليني ومصدري األوامر؛  	

التحقق املعمق من أصول األموال )ووجهة األموال عند االقتضاء( ؛  	

تعزيز املراقبة عىل العمليات واملعامالت؛  	

تحليل سلوكيات وأنشطة الحسابات واللجوء للخدمات من قبل العمالء املعنيني؛  	

ومع ذلك، ميكن تطبيق تدابري مبسطة لتحديد هويات عمالء الهيئات التالية:

الرشكات التي تدعو الجمهور إىل االكتتاب؛  	

مؤسسات االقرتاض واملنظامت املامثلة؛  	

مقاوالت التأمني وإعادة التأمني؛  	

منظامت االحتياط االجتامعي؛  	

رشكات البورصة؛  	

ماسكو حسابات السندات؛  	

رشكات ومؤسسات تسيري هيئات التوظيف الجامعي؛  	

هيئات التوظيف الجامعي؛  	

املقاوالت واملؤسسات العمومية.  	

وتشمل هذه التدابري املبسطة ما ييل:

التحقق من هوية العميل واملستفيد الفعيل بعد إقامة عالقة األعامل؛  	

خفض وترية تحيينات عنارص تعريف العميل.  	

ــارس غســل  ــل مي ــون العمي ــا ك ــاب تلقائيً ــل اإلره ــوال / متوي ــال غســل األم ــة يف مج ــر عالي ــف مبخاط ــي التعري ال يعن

األمــوال أو متويــل اإلرهــاب. وعــىل عكــس ذلــك، ال يعنــي تعريــف عميــل ذا مخاطــر دنيــا يف مجــال غســل األمــوال / 

ــل ال يشــكل أي خطــر. ــا كــون العمي ــل اإلرهــاب تلقائيً متوي

!

هـ - ما هي العناية الواجبة يف حالة اإلعتامد عىل طرف تالث لتحديد هوية العمالء؟

تقتيض االستعانة )كليا أو جزئيا( مبتعهد خارجي يف عملية تحديد الهوية:

  احــرتام الترشيعــات واألنظمــة الخاصــة مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والتوفــر عــىل سياســات وإجــراءات 

كافيــة لهــذا الغــرض

  احرتام التزامات اليقظة يف مجايل تحديد الهوية وحفظ الوثائق املتعلقة مبنظومة اليقظة

  إخبــار الشــخص الخاضــع بالفــور باملعلومــات الخاصــة بهويــة عالقــة األعــامل املزمعــة، والعمــالء العرضيــني 

واملســتفيدين الفعليــني وكــذا بهــدف وطبيعــة العالقــة املذكــورة

  متكــني الشــخص الخاضــع، دون تأخــري، عنــد طلبــه، بنســخ بيانــات تحديــد الهويــة والوثائــق األخــرى ذات الصلــة 

املرتبطــة بواجــب اليقظــة

!
	 ال ميكن للمتعهد الخارجي السالف الذكر تكليف طرف ثالث باملهام املوكولة له من الشخص الخاضع؛

	 يجب أن يأخذ الشخص الخاضع يف االعتبار املعلومات عن مستوى املخاطر الخاصة بالبلد الذي يزاول فيه 

املتعهد الخارجي املكلف.

	 تقع املسؤولية النهائية فيام يخص تفعيل إجراءات اليقظة الخاصة بالعمالء عىل الشخص الخاضع الذي عهد 

للمتعهد الخارجي مهمة تحديد الهوية.
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بســبب أنشــطته، قــد يحتــاج الشــخص الخاضــع إقامــة عالقــات أعــامل مــع متدخلــني يف ســوق الرســاميل يخضعــون لقانــون 

أجنبــي. ويتعلــق األمــر بـــ :

ماسيك الحسابات؛  -

رشكات البورصة؛  -

رشكات تسيري األصول املالية؛  -

الهيئات األخرى التي متارس نشاطًا مامثال.  -

ولهــذا الغــرض، يجــب عــىل الشــخص الخاضــع، قبــل إقامــة عالقــة األعــامل مــع أحــد هــؤالء املتدخلــني، التقيــد بااللتزامــات 

التاليــة:

- جمع معلومات كافية لفهم طبيعة أنشطتهم ومعرفة سمعتهم وجودة املراقبة التي يخضعون لها؛

- تقييم املراقبات املوضوعة من قبل هؤالء املتدخلني يف مجال غسل األموال / متويل اإلرهاب؛ 

- التحقــق مــن مــدى خضوعهــم لترشيــع يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال / متويــل اإلرهــاب يعــادل عــىل األقــل 

ذلــك املطبــق يف املغــرب؛

- التأكد من أن منظومة يقظتهم تخضع ملراقبة منتظمة من قبل سلطة الرقابة الخاضعني لها؛

- جمــع معلومــات إضافيــة عنــد اإلقتضــاء بعقــد اجتامعــات مــع اإلدارة و املســؤول عــن منظومــة مكافحــة غســل 

ــة. ــل اإلرهــاب و ســلطة اإلرشاف و املراقب األمــوال و متوي

و- ما هي العناية الواجبة بخصوص العالقات العابرة للحدود؟
ــة غســل  ــىل منظوم ــع املســؤول ع ــع اإلدارة وم ــات م ــد اجتامع ــن خــالل عق ــد االقتضــاء، م ــة عن ــات إضافي ــع معلوم - جم

ــة؛ ــة والرقابي ــلطته اإلرشافي ــاب وس ــل اإلره ــوال / متوي األم

وبالتايل، يجب عىل الشخص الخاضع: 

تقييم مخاطر غسل األموال / متويل اإلرهاب املرتبطة بأنشطتهم؛  	

تطبيق تدابري يقظة مناسبة تجاههم؛  	

الحصول من جهاز إدارته عىل قرار قبول أو مواصلة عالقة األعامل مع هؤالء الفاعلني؛  	

ــم ال  ــد أو إقلي ــة منشــأة أو مقامــة يف بل ــات وهمي ــة أعــامل مــع أشــخاص أو كيان ــة عالق رفــض اقامــة أو مواصل  	

ــة أو إرشاف. ــلطة رقاب ــة س ــة ملراقب ــة رشكات خاضع ــه ملجموع ــون في ــا وال ينتم ــودا مادي ــه وج ــون في ميلك
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يف الخالصة

هناك أربعة مبادئ جوهرية فيام يخص واجب يقظة الشخص الخاضع اتجاه عمالئه:

1. معرفة معمقة للعميل، ومصدر األوامر واملستفيد الفعيل و موضوع عالقة األعامل؛ 

2. تصنيف العمالء حسب فئة مخاطر غسل األموال / متويل اإلرهاب وتحيني  هذا التصنيف؛

3. تطبيق تدابري اليقظة وتكييفها مع كل فئة من العمالء حسب مخاطر غسل األموال / متويل اإلرهاب املحددة؛

4. التوثيق واالحتفاظ باملعلومات املتعلقة بعملية تحديد هوية العمالء.

أ- كيفية كشف العمليات الغري اعتيادية، املعقدة أو عالية املخاطر؟

ب- ما هي التدابري الواجب اتخذها بالنسبة للتحويالت؟

ج- كيفية القيام بالترصيح بالعمليات املشبوهة لدى وحدة معالجة 

املعلومات املالية ؟

د- ما هي الحاالت التي تستدعي توقيف العمليات و/أو تجميد 

أصول؟

V. تتبع ومراقبة 
العمليات 
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يجــب أن يكــون الشــخص الخاضــع قــادًرا عــىل مراقبــة العمليــات التــي يقــوم بهــا عمــالؤه للكشــف عــن كل العمليــات ذات 

الطابــع الغــري اعتيــادي أو املعقــد أو عــايل املخاطــر.

كيفية وصف عملية غري اعتيادية، معّقدة أو عالية املخاطر؟

ميكن اعتبار العمليات التالية ذات طابع غري اعتيادي، معقد أو عايل املخاطر:

املعامالت التي ال تتوافق مع طبيعة العميل )املهنة، الوضعية السوسيو-اقتصادية ...( ؛  	

املعامــالت التــي تختلــف بشــكل غــري طبيعــي عــن األنشــطة الســابقة والتــي يتــم تســجيلها عــادة عــىل حســاب   	

ــل؛ العمي

املعامالت التي يرتتب عليها استخدام حسابات متعددة من قبل نفس العميل؛  	

التحويالت غري املربرة بني حسابات مختلفة؛  	

العمليات الفجائية عىل حساب غري نشيط؛  	

املعامالت التي يبدو أنها معّقدة دون مربر وتختلف عن املامرسات املعتادة؛  	

املعامالت التي يبدو أنها دون مربر اقتصادي أو غرض مرشوع واضح؛  	

املعامالت التي قد تكون مرتبطة بجنحة املطّلع؛  	

املعامالت التي قد تكون مرتبطة بتالعب باألسعار؛  	

تحويل مبالغ كبرية عابرة للحدود إلنجاز عمليات؛  	

املعامالت التي متثل نسبة كبرية من حجم التداول خالل فرتة التداول بالبورصة؛  	

العمليــات التــي تــؤدي إىل مكاســب/ خســائر غــري معقولــة وتعطــي انطبــاع عــدم البحــث عــن ربــح أو تلــك التــي   	

ال تراعــي املخاطــر وتكاليــف االســتثامر؛

األوامر املتزامنة للرشاء والبيع بأسعار مختلفة كثريا عن تلك الناتجة عن معالجة السوق؛  	

ــل  ــة يف مجــال غســل األمــوال / متوي ــدان ذات مخاطــر عالي ــا أشــخاص مقيمــون يف بل ــي يقــوم به ــات الت العملي  	

ــاب؛ اإلره

أ - كيفية كشف العمليات الغري اعتيادية، املعقدة أو العالية املخاطر؟

ويجب أيضا عىل الشخص الخاضع إيالء عناية خاصة ملا ييل:

العمليات املالية التي يقوم بها وسطاء يف املعامالت العقارية؛  	

العمليات املالية التي تقوم بها الكازينوهات.  	

العمليات املنجزة من قبل أشخاص يرصحون بعناوينهم الربيدية مبحالت الغري؛  	

حسابات أشخاص ذاتيني يديرها وكالء؛  	

املامرسات والعمليات التي ال تقوم عىل وجود شخيص للعميل أو تلك التي تكون قابلة للتكتم عن هوية.   	

باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الشخص الخاضع مراقبة والتحكم يف سلوكيات معينة:

العمــالء الذيــن يطرحــون أســئلة حــول إمكانيــة تعّقــب املعامــالت أو الترصيــح بالعمليــات للســلطات املختصــة أو   	

حــول عتبــات الكشــف/ الترصيــح. 

انعــدام التوافــق بــني طبيعــة وحجــم املعامــالت وتلــك املنتظــرة مــن صنــف العميــل املعنــي أو تلــك املتوقعــة عــىل   	

أســاس املعلومــات املقدمــة مــن العميــل.

تفــاوض العميــل بشــأن كميــات كبــرية مــن الســندات بعــد وقــت قصــري مــن فتــح الحســاب وقامــه بقفــل الحســاب   	

فــرتة وجيــزة بعــد ذلــك.

إقفال مفاجئ للحساب أو املعاملة/الوضعية دون سبب وجيه أو باستقاللية عن ظروف السوق.  	

أصل أموال املعامالت غري محدد بوضوح.  	

العمــالء الذيــن يتلقــون بشــكل متكــرر ويف فــرتة زمنيــة قصــرية تحويــالت أمــوال مــن الواضــح أنهــا دون عالقــة   	

ــاطهم؛ ــال نش ــم أو مبج بتصنيفه
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يجــب عــىل الشــخص الخاضــع القيــام دامئـًـا وألي عمليــة، ال ســيام يف حالــة اكتشــافه لعمليــة ذات طابــع غــري معتــاد أو معقــد، 

باستفســار العميــل  حــول:

ــر الشــخص الخاضــع عــىل نظــام يســمح لــه بالكشــف عــن هــذه املعامــالت، وبعــد تحليــل معمــق،  وبالتــايل، يجــب أن يتوفّ

ــل  ــق بغســل أمــوال / متوي ــة وجــود شــكوك تتعل ــةيف حال ــام بالترصيحــات باالشــتباه  لوحــدة معالجــة املعلومــات املالي القي

اإلرهــاب.

- هوية املستفيدين 

الفعليني

- مصدر ووجهة 

األموال

- سياق وغرض 

العملية

يجــب أن تخضــع عمليــات نقــل وتحويــل األمــوال أو الســندات لقواعــد التتبــع واملراقبــة والتــي ميكــن تلخيصهــا عــىل النحــو 

التــايل:

1. يجب أن تتضمن هذه العمليات عىل األقل املعلومات التالية:

األســامء العائليــة والشــخصية أو تســمية الرشكــة ملصــدر اآلمــر وللمســتفيد واملســتفيد الفعــيل وهوياتهــم )بطاقــة   	

الهويــة: النــوع، الرقــم، الجنســية و/ أو تاريــخ ومــكان امليــالد، بالنســبة لألشــخاص الذاتيــني، و رقــم الســجل التجاري 

واملحكمــة لألشــخاص االعتباريــني(؛

أرقام حساب مصدر اآلمر واملستفيد و املستفيد الفعيل؛  	

عند االقتضاء، الرقم املرجعي الفريد للعملية ؛  	

عنوان مصدر اآلمر ورقم هوية العميل أو تاريخ ومكان امليالد، وكذا وثيقة هويته )الرقم، النوع، الجنسية ...( ؛  	

هدف العملية ؛  	

مبلغ العملية  	

2. يجب دمج هذه املعلومات يف نظام املعلومات.

يف حالــة غيــاب املعلومــات املطلوبــة لهــذه املعامــالت، يجــب عــىل الشــخص الخاضــع وضــع إجــراءات قامئــة عــىل املخاطــر 

تشــمل تطبيــق التدابــري التدريجيــة التاليــة:

	 الترصيح 
باالشتباه  لوحدة 

معالجة املعلومات 
املالية يف حالة 

شك بغسل األموال 
/ متويل اإلرهاب.

	 إنهاء عالقة 

األعامل مع ماسك 

الحسابات املقابل 

يف الحالة التي يكون 

فيها األخري غري 

قادر عىل احرتام 

املتطلّبات

	 رفض العملية يف 

حالة عدم التوصل 

باملعلومات الالزمة 

يف املوعد املحدد

	 تعليق تنفيذ 

العملية مع 

طلب املعلومات 

الرورية

ب - ما هي التدابري الواجب اتخاذها بالنسبة للتحويالت؟
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ج- كيفية القيام بالترصيح بالعمليات املشبوهة 

تُشكل الترصيحات باالشتباه جانبًا هاًما من منظومة اليقظة والرقابة الداخلية والتي يجب إيالءها اهتامما خاصا.

ــر  يجــب عــىل الشــخص الخاضــع التأكــد مــن أن عمليــة الترصيــح باالشــتباه تتــم بفعاليــة واســتمرار. وبالتــايل، يجــب أن توفّ

منظومــة اليقظــة واملراقبــة الداخليــة سياســات وإجــراءات واضحــة تفّصــل بالخصــوص:

مؤرشات حول العنارص التقديرية املوضوعية الواجب مراعاتها لوصف الشبهة ؛  	

املراحل وآجال معالجة تصاريح االشتباه؛  	

كيفيات معالجة التصاريح املستعجلة؛  	

رشوح ووظائف نظام الترصيح املسمى »GoAML« ؛  	

الرتاخيص و مسؤوليات األشخاص املشاركني يف هذه العملية ؛  	

إجراءات حفظ تصاريح االشتباه والتحليالت ذات الصلة والتحليالت التي مل تسفر عن تصاريح؛  	

!
	 يعد الترصيح باالشتباه مجرد معاينة وقائع ال يؤدي إىل إصدار حكم من لدن الشخص الخاضع.

	 يجب أن يتم الترصيح بحسن نية، وأن يكون االشتباه مدعوما وموثّقا.

طبًقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 43.05 املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال، يكــون املتدخــل الخاضــع ملزمــا بتقديــم ترصيــح 

باالشــتباه إىل وحــدة معالجــة املعلومــات حــول:

كل املبالغ والعمليات ومحاوالت القيام بعمليات تكون مشبوهة بارتباطها:  	

بغسل أموال )املادة 1-574 من القانون الجنايئ( ؛  o

بواحدة أو أكر من املخالفات األصلية )املادة 2-574 من القانون الجنايئ(؛  o

بتمويل اإلرهاب )املادة 4-218 من القانون الجنايئ( ؛  o

كل عملية تكون فيها هوية اآلمر بالتنفيذ أو املستفيد محل شك.  	

وبالتايل، يكون من الروري إيالء اهتامم خاص لحاالت معينة تتطلب تقديم ترصيح باالشتباه:

استحالة احرتام التزامات تحديد هوية العميل ؛  	

هوية غري مكتملة أو وهمية بشكل واضح؛  	

تعليق التزامات اليقظة إذا كان من املحتمل أن تثري انتباه العميل.  	

باإلضافــة إىل ذلــك ، ويف حالــة التأكــد مــن حالــة ثابتــة ملعاملــة غــري معتــادة أو معقــدة أو ذات مخاطــر عاليــة، يجــب عــىل 

الشــخص الخاضــع القيــام بترصيــح االشــتباه دون تأخــري. 



الدليل العميل

64 65 

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابالدليل العميلمكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

عملية الترصيح باالشتباه

من ميكنه 

الترصيح 

باالشتباه ؟

	 مــن الــروري تعيــني مراســل ونوابــه، يتــم تأهيلهــم للقيــام بعمليــة الترصيــح باالشــتباه وربــط 
االتصــال بوحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة

	 يتــم التعيــني عــىل أســاس مذكــرة تعيــني موقعــة مــن مســري الشــخص الخاضــع تكــون مرفقــة 
www.utrf.gov.ma :باســتامرة التعيــني املتوفــر باملوقــع

	 يجب تقديم هذه االستامرة إىل وحدة معالجة املعلومات املالية.

كيفيات 

الترصيح

	 عن طريق الترصيح عرب االنرتنت عرب بوابة UTRFNet ، بعد التسجيل

UTRFNet شفهيا يف حالة االستعجال رشط تأكيده عرب 	

	 بأي وسيلة اتصال أخرى متفق عليها مع مصالح وحدة معالجة املعلومات املالية.

محتوى 

الترصيح

	 تعريف كل من الشخص الخاضع واملرصح
	 التعريف بالعمليات املشبوهة ووصفها

	 التعريف باألشخاص الذاتيني والكيانات املشاركة يف هذه العمليات
	 التاريخ املتوقع إلنجاز العملية التي مل تنّفذ بعد 

	 أي معلومات مفيدة أخرى 

االنعكاسات عىل 

العملية التي مل 

تنّفذ بعد

	 حظــر وتأجيــل إنجــاز العمليــة املشــبوهة ملــدة يومــي )2( عمــل، ابتــداء مــن تاريــخ اســتالم 
الترصيــح مــن وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة

	 تنفيــذ العمليــة بعــد انقضــاء يومــي )2( عمــل عــن اســتالم وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة 
للترصيــح وهــو األجــل املحــدد العــرتاض الوحــدة.  

ــدن وحــدة  ــرار قضــايئ يســتلم مــن ل ــاًء عــىل ق ــا بن ــد هــذه الفــرتة ملــدة 15 يوًم 	 يجــوز متدي
ــة. معالجــة املعلومــات املالي

قد يشمل ترصيح االشتباه أيًضا:

العمليات التي تم إنجازها يف حالة استحالة تأجيل اإلنجاز؛  	

املعامالت التي تبني، بعد انجازها، أن املبالغ املستعملة كان مصدرها غسل األموال.  	

حامية األشخاص الخاضعني ومسرييهم وأعوانهم

ينــص القانــون رقــم 43.05 عــىل الحاميــة القانونيــة للشــخص الخاضــع ومســرييه وأعوانــه فيمــل يخــص دعــاوى املســؤولية 

املدنيــة والجنائيــة املرفوعــة ضدهــم، يف إطــار مامرســة مهامهــم.

ــن قدمــوا، عــن  ــي والذي ــرس املهن ــه بدعــوى إفشــاء ال ــايل، ال ميكــن مقاضــاة الشــخص الخاضــع أو مســرييه وأعوان وبالت

ــم 43-05( ــون رق ــادة 25 مــن القان ــة، ترصيحــا باالشــتباه )امل حســن ني

ــاية  ــل الوش ــن أج ــوص م ــه الخص ــىل وج ــة ،ع ــة عقوب ــرض أي ــة وال ف ــؤولية املدني ــوى املس ــع دع ــوز رف ــل ، ال يج وباملث

ــة )املــادة 26  ــه ، الذيــن قدمــوا الترصيــح باالشــتباه بحســن ني ــة، يف حــق الشــخص الخاضــع أو مســرييه أو أعوان الكاذب

ــون 43-05(. ــن القان م
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خــالل عالقــة األعــامل، قــد يُطلــب مــن الشــخص الخاضــع اتخــاذ تدابــري وقائيــة يف إطــار مامرســة التزاماتــه باليقظــة والرقابــة 

الداخليــة مثــل حظــر عمليــات و تجميــد ممتلــكات.

أ. توقيف العمليات:

يقوم الشخص الخاضع توقيف أو تعليق إنجاز عملية عندما:

1 – تكون العملية موضوع ترصيح باالشتباه، قد يؤدي العرتاض من لدن وحدة معالجة املعلومات املالية؛

2 – مل يتم التحقق من هوية األشخاص املعنيني أو إذا كانت هذه الهوية غري مكتملة أو وهمية بشكل واضح.

ب. تجميد املمتلكات:

يعنــي حظــر تحويــل أو اســتبدال أو تفويــت أو تنقيــل أمــوال أو غريهــا مــن املمتلــكات. ميكــن تطبيــق هــذا التدبــري يف ثــالث 

حــاالت:

1 – يف إطار تحقيق حول جرمية غسل األموال:

يجــوز للوكيــل العــام للملــك أن يأمــر خــالل مرحلــة التحقيــق، لفــرتة ال تجــاوز شــهر واحــد قابــل للتجديــد مــرة 

واحــدة، التجميــد باملنــع املؤقــت لتحويــل أو اســتبدال ممتلــكات أو التــرصف فيهــا أو تحريكهــا أو تعيــني مؤسســة 

أو هيئــة خاصــة لغــرض تأمــني الحراســة أو املراقبــة عــىل املمتلــكات بشــكل مؤقــت.

ه- ما هي الحاالت التي تستدعي توقيف العمليات و/أو تجميد األصول؟
2 – يف إطار جرائم إرهابية:

تبعــا لإلجــراء الــذي اتخذتــه وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة، تنفيــذاً لطلبــات تجميــد املمتلــكات الــواردة مــن 

الهيئــات الدوليــة املرخصــة )مجلــس األمــن لألمــم املتحــدة( ، فيــام يتعلــق بجرائــم اإلرهــاب.

تتــوىل وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة، نــرش قوائــم األشــخاص والكيانــات موضــوع إجــراء تجميــد املمتلــكات 

عــىل موقعهــا الرســمي )www.utrf.gov.ma(. ويعتــرب النــرش مبثابــة األمــر بالتجميــد.

لــذا، يجــب عــىل الشــخص الخاضــع االطــالع بانتظــام عــىل موقــع وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة املذكورلتنفيــذ 

التحيينــات املحتملــة لهــذه القوائــم.

يف حالــة طلــب إنجــاز معاملــة أو عمليــة أخــرى مــن قبــل أشــخاص أو كيانــات مدرجــة أســامؤهم يف القامئــة، يجــب 

ــة  ــأي عملي ــام ب ــاع عــن القي ــوا هــم أطــراف فيهــا واالمتن ــي يكون ــة الت ــق أي معامل عــىل الشــخص الخاضــع تعلي

لصالحهــم.

ــي  ــة، والت ــكات دون تأخــري إىل وحــدة معالجــة املعلومــات املالي ــد املمتل ــات املتعلقــة بتجمي يجــب إرســال البيان

بدورهــا تتــوىل إخطــار الشــخص الخاضــع بقــرار يؤكــد األمــر بتجميــد املمتلــكات داخــل أجــل يومــي )2( عمــل.

للشــخص الخاضــع حــق قيــد أي حســاب موضــوع التجميــد واملبالــغ والتحويــالت الــواردة، مبــا يف ذلــك اإليــرادات 

مــن العقــود الســابقة، رشيطــة أن تكــون مجمــدة وأن يتــم، دون تأخــري، إخطــار وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة.

يتم الرفع الجزيئ أو الكيل لتدبري التجميد من قبل وحدة معالجة املعلومات املالية، أو من قبل القضاء.

3 – يف الحالة الخاصة بتمويل اإلرهاب:

ــا عــىل أمــر مــن  ــد أو حجــز األصــول بن ــل اإلرهــاب، ميكــن تجمي ــق القضــايئ عقــب جرميــة متوي يف إطــار التحقي

ــة. الســلطات القضائي
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• عنارص تحديد هوية العمالء

• مرسد املصطلحات

• فهرس و روابط مفيدة

• تذكري بالعقوبات

VI. املالحق

محتوى بطاقة املعلومات

وثائق إضافية

األشخاص االعتباريون

	 التسمية االجتامعية؛

	 الشكل القانوين؛

	 األنشطة املامرسة؛

	 عنوان املقر االجتامعي؛

	 رقم التعريف الريبي؛

	 رقم التسجيل يف السجل التجاري للشخص االعتباري

ومحكمة التسجيل؛

	 عند االقتضاء، رقم تسجيل الوكالء والفروع يف السجل التجاري ومحكمة التسجيل؛

	 رقم التعريف املوّحد للمقاولة ؛

	 هويــة األشــخاص أعضــاء أجهــزة اإلدارة والتســيري للشــخص االعتبــاري وكــذا أولئــك املفــوض 

لهــم بتشــغيل حســاب العميــل؛

	 معلومات حول غرض وطبيعة عالقة األعامل املزمع إنشاءها

	 النظام األسايس؛

	 محر الجمع العام التأسييس ؛

	 العقــد الــذي تــم مبوجبــه تعيــني األشــخاص املكلفــون 

مبهــام تســيري الحســاب.

	 نســخة طبــق األصــل مــن منــوذج طلب التســجيل يف ســجل 

ــط  ــة الضب ــل كتاب ــن قب ــع م ــوم وموق ــات، مخت التعاوني

املختصــة يتضمــن رقــم ومــكان تســجيل التعاونيــة أو 

ــة. ــب الحال ــة، حس ــيس التعاوني ــرار اإلذن بتأس ق

ــارص تأسيســها  ــام عــىل وجــه الخصــوص بعن اإلحاطــة عل  	

ــيريها  ــات تس ــا وكيفي ــعى لتحقيقه ــي تس ــراض الت واألغ

والتمثيليــة القانونيــة املعنيــة؛

القيــام بالتحقــق عــن طريــق أي مســتند مــن املحتمــل أن   	

يشــكل دليــالً، مــع أخــذ نســخة منــه؛

ــيريها  ــا أو تس ــن إدارته ــؤولني ع ــخاص املس ــة األش مطالب  	

ــة  ــد هوي ــارص تحدي ــم عن ــني بتقدي ــتفيدين الفعلي واملس

األشــخاص املؤسســون للمؤسســة.

	 النظام األسايس

	 الوصــل النهــايئ املســلم للجمعيــة مــن قبــل 

أي  أو  املختصــة  املحليــة  اإلداريــة  الســلطة 

ــة، وفــق  وثيقــة أخــرى تثبــت تأســيس الجمعي

الترشيعــات الجــاري بهــا العمــل؛

الخــاص  التأســييس  العــام  الجمــع  محــارض   	

بانتخــاب أعضــاء املكتــب والرئيــس وتوزيــع 

املهــام داخــل املكتــب؛ 

	 العقــد الــذي تــم مبوجبــه تعيــني األشــخاص 

املكلفــون مبهــام تســيري الحســاب.

عقد التأسيس؛  	

عقــود تعيــني املمثلــني القانونيــني أو عقــود   	

تحديــد صالحيــات هيئــات اإلدارة أو التســيري.

	 النظام األسايس

	 الشــهر القانــوين الخــاص بتأســيس الرشكــة وبالتغيــريات 

ــخة  ــايس أو نس ــام األس ــىل النظ ــة ع ــة املدخل املحتمل

مــن الســجل التجــاري ال يتعــدى تاريخهــا 3 أشــهر؛

	 البيانات الرتكيبية للسنة املالية املنرصمة؛

تــم  التــي  العموميــة  الجمــوع  	 محــارض مــداوالت 

مبوجبهــا تعيــني أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مجلــس 

املســريين. أو  الرقابــة 

تسليم الشهادة السلبية؛  	

مرشوع النظام األسايس؛  	

كل العنــارص املحــددة لهويــة املؤسســني واملكتتبــني يف   	

رأس املــال.

	 االسم الشخيص والعائيل )األسامء( ؛
	 األسامء الشخصية والعائلية للوالدين )عند االقتضاء( ؛

	 تاريخ امليالد؛
	 لألشــخاص الذاتيــني املغاربــة: رقــم بطاقــة التعريــف الوطنــي، تاريخــي إصدارهــا وانتهــاء 

صالحيتهــا والســلطة التــي ســلمتها ؛
	 لألشخاص الذاتيني األجانب املقيمون: رقم بطاقة التسجيل والسلطة التي سلمتها.

	 لألشــخاص الذاتيــني األجانــب الغــري مقيمــون: رقــم جــواز الســفر وأي وثيقــة هويــة أخــرى، 
تاريــخ اإلصــدار وانتهــاء الصالحيــة والســلطة التــي ســلمتها؛ 

	 العنوان الصحيح؛
	 املهنة؛

	 رقم التسجيل يف السجل التجاري ومحكمة التسجيل ورقم الريبة املهنية؛
	 رقم التعريف املوّحد للمقاولة ؛

	 األشــخاص الذاتيــون، املقــاول الــذايت : رقــم التســجيل الوطنــي للمقــاول الــذايت املنصــوص 
عليــه يف املــادة 5 مــن القانــون 114.13 املتعلــق بنظــام املقــاول الــذايت؛

	 تصاريح مصدر األموال؛
	  معلومات حول الغرض وطبيعة العالقة التجارية

األشخاص الذاتيون )العميل/ مصدر اآلمر / الوكيل / املستفيد الفعيل(

الرشكات التجارية

الرشكات يف طور التأسيس

الجمعيات

األشخاص االعتباريون غري تلك املذكورة أعاله

التعاونيات

الكيانات القانونية األخرى )مبا يف ذلك الصناديق 
االحتكارية أو أي هياكل أخرى(

محتوى بطاقة املعلومات
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مرسد املصطلحات

ف
ــل و/ أو  ــة املطــاف، العمي ــون  يف نهاي ــون أو يراقب ــن ميتلك ــني الذي ــي الشــخص أو األشــخاص الذاتي - املســتفيد الفعــيل: يعن

الشــخص الــذايت الــذي يتــم تنفيــذ العمليــة لحســابه. ويشــمل كذلــك األشــخاص الذيــن ميارســون يف نهايــة املطــاف مراقبــة 

ــان قانــوين. ــاري أو كي فعليــة عــىل شــخص اعتب

م
- املمتلــكات : تعنــي جميــع أنــواع األصــول، ســواء كانــت ماديــة أو غــري ماديــة ، منقولــة أو عقاريــة، ملموســة، أو غري ملموســة، 

وكــذا مختلــف العقــود القانونيــة واألدوات التــي تثبــت ملكيــة هــذه األصــول أو الحقــوق املرتبطــة بها.

غســل األمــوال: مخالفــة تهــدف اىل إضفــاء رشعيــة قانونيــة للممتلــكات أو رأس مــال يكــون مصــدره ، يف الواقــع، مــن أنشــطة 

غــري مرشوعــة مثــل االتجــار باملخــدرا ت، واألنشــطة اإلجراميــة، كالفســاد والدعــارة واالتجــار باألســلحة وأنــواع معينــة مــن 

التهــرب الريبــي ...

- متويل اإلرهاب: يشري إىل متويل أعامل إرهابية أو إرهابيني أو منظامت إرهابية.

ص
- أرصــدة: تعنــي كل أنــواع األصــول، ماديــة أو غــري ماديــة، ملموســة أو غــري ملموســة، ، منقولــة أو غــري منقولــة، كيفــام كانــت 

كيفيــة اقتناءهــا، وكــذا العقــود القانونيــة أو األدوات مهــام كان شــكلها، مبــا يف ذلــك اإللكرتونيــة أو الرقميــة، إلثبــات ملكيــة 

هــذه األصــول أو الحقــوق املرتبطــة بهــا.

ج
ــكل األمــوال واملمتلــكات األخــرى التــي يحتفــظ  - التجميــد: يقصــد بــه حظــر تحويــل أو اســتبدال أو التــرصف أو الحركــة ل

بهــا أو يســيطر عليهــا أشــخاص أو كيانــات معينــة نتيجــة إجــراء اتخــذه مجلــس األمــن لألمــم املتحــدة، أو ســلطة مختصــة أو 

محكمــة وذلــك ملــدة  رسيــان اإلجــراء املذكــور.

س
- األشــخاص السياســيون ممثلــو املخاطــر: تعنــي األشــخاص مــن الجنســية املغربيــة أو األجنبيــة، الذيــن ميارســون أو ســبق لهــم 

أن مارســوا وظائــف عموميــة عليــا سياســية أو عســكرية أو قضائيــة أو اداريــة يف املغــرب أو يف الخــارج ، أو وظيفــة مهمــة داخل 

أو لحســاب منظمــة دوليــة ، وأفــراد عائلتهــم املقربــني واألشــخاص املرتبطــون بهــم ارتباطــا وثيقــا، ســواء كانــوا مــن جنســية 

مغربيــة أو أجنبيــة ، وكــذا كل الــرشكات التــي ميلكــون  فيهــا حصــة مــن رأس املــال.

ع
- عالقــات أعــامل: هــي عالقــة مهنيــة أو تجاريــة التــي مــن املفــرتض، عنــد إقامــة العالقــة بــني الشــخص الخاضــع والعميــل، 

أن متتــد ملــدة. وميكــن أن تنظــم عالقــة األعــامل مبوجــب عقــدة تحــدد تنفيــذ عمليــات متعــددة متتاليــة بــني املتعاقديــن  أو 

تنــيء تجــاه هــؤالء التزامــات مســتمرة.

تنشــأ عالقــة أعــامل أيضــا، يف حالــة غيــاب مثــل هــذه العقــدة، عندميــا يســتفيد عميــل بصفــة منتظمــة مــن خدمــات الشــخص 

الخاضــع إلنجــاز عــدة عمليــات أو عمليــة ذات طابــع مســتمر.
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قامئة املراجع وروابط مفيدة

1.  القانون  43-05
 http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=824&lang=fr

2. دورية الهيئة املغربية لسوق الرساميل
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Circulaire%20AMMC%20n%C2%B0%2001-18%20
relative_%20aux%20_obligations%20_de%20_vigilance_%20et_%20contr%C3%B4le%20interne.pdf

3. مقررات وحدة معالجة املعلومات املالية 
http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=825&lang=fr

4. قوائم األشخاص الخاضعني للقرارات املفروضة من مجلس األمن لألمم املتحدة 
http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=129&lang=fr

5. توصيات فريق العمل املايل:
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations%20du%20
GAFI%202012.pdf

 EAG Typology Report on MONEY LAUNDERING THROUGH THE SECURITIES MARKETS « .6
» July 2013

https://eurasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/WGTYP_2013_4_eng_copy0.pdf

العقوبات اإلدارية: الفصل 28 من القانون 43.05

‘’دون اإلخالل بالعقوبات األشد وبالعقوبات املنصوص عليها يف الترشيعات املطبقة عليهم، ميكن معاقبة األشخاص 

الخاضعني ومعاقبة مسرييهم وأعوانهم، عند االقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم بعقوبة مالية ترتاوح بني 100.000 

و500.000 درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق املسطرة املطبقة عليهم إلخاللهم بواجباتهم أو 

بالقواعد واألخالق املهنية.’’

الفصل 30 من القانون 43-05 

‘’إذا مل يقم شخص خاضع، إما بسبب تهاون خطري يف اليقظة أو قصور يف جهاز الرقابة الداخيل، بتنفيذ االلتزامات املقررة 

يف هذا الباب، تحيل الوحدة األمر عىل السلطة املخولة إليها صالحية مراقبة ومعاقبة الشخص املذكور، قصد إصدار 

عقوبات ضده، عىل أساس الترشيع املطبق عليه.’’

تذكري بالعقوبات
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العقوبات الجنائية:

الفصل 29 من القانون 43-05 

‘’مسريو أو أعوان األشخاص الخاضعني الذين بلغوا عمدا إىل الشخص املعني باألمر أو إىل الغري إما الترصيح باالشتباه 

املتعلق به أو معلومات عن القرارات املتخذة يف شأن هذا الترصيح أو الذين استعملوا عمدا املعلومات املحصل عليها 

ألغراض غري األغراض املنصوص عليها يف هذا الباب، يتعرضون للعقوبات املنصوص عليها يف املادة 446 من مجموعة 

القانون الجنايئ، ما مل تكون األفعال جرمية معاقبا عليها بعقوبة أشد.

الفصل3-574 من مدونة القانون الجنايئ

‘’دون اإلخالل بالعقوبات األشد، يعاقب عىل غسل األموال:

- فيام يخص األشخاص الذاتييني بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إىل 100.000 درهم؛

- فيام يخص األشخاص االعتبارية بغرامة من 500.000 إىل 3.000.000 درهم، دون اإلخالل بالعقوبات التي ميكن 

إصدارها عىل مسرييها أو املستخدمني العاملني بها املتورطني يف الجرائم.’’



مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب
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