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ي تشكل عائقا حقيقيا  ا تيمتعد جر 
ة الت  ز الجرائم الخطت  غسل األموال وتمويل اإلرهاب من بي 

. ويها وتمس نزاهة نظامها اأمام تحقيق األمن االقتصادي للدول وتهدد استقرار  نتج عن لمالي

ار اقتصادية واجتماعية  ي  جسيمةغس ل األموال وتمويل اإلرهاب مخاطر وأضز
 من حيث تدنز

س معة النظام المال ي وحرم ان الدول ة م ن م وارد مالي ة هام ة يمك ن تخصيصه ا للتش غيل 

تعوق  ىمخاطر أخر عنهما كما ينتج  ،العمومي ة االقتصادية واالجتماعية والخدمات والتنمي ة

ي معدالت 
ز
ف ي تدن ي العمل ة الوطني ة مقاب ل تزاي د الطل ب عل ى  تساهمالتضخ م و التحكم ف

ي عل ى نم ط ال العم ي  ه ة والتأثي ر الس لت 
ز ت األجنبية والمس اس بقواع د المنافس ة الش ريفة والتز

 والرش وة. ب روز ظاه رة االستهالك غي ر المعت دل وتنام ي الفس اد الل االستهالك م ن خ 
 

ليات آالمجتمع الدولي  أفرد المخاطر الناتجة عنها،كر وكذا ذ للتصدي للجرائم السالفة الو 

جهة  من رتباطهاالكافحة، الممستوى الوقاية أو  لسواء عقانونية ومؤسساتية متعددة 

 ميةار جإة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو أفعال يمبإعادة توظيف عائدات الجر 

 . اإلرهابية األعمالرأسها  لة عشنيع
 

اإلطار المعياري المرجعي الفعال للوقاية  هي  GAFI وتبق  توصيات مجموعة العمل المالي 

حدى إتتمثل  منها. حيثوالكشف عن تهديدات غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتخفيف 

ي إتوصيات الهذه ل األساسية المكونات
ز
 ل، يجب علي التاخاطر. وبل المقرار مقاربة تقوم عف

ز و  اء المحاسبي  ز الخت  ة بغسل تعلقلماعل المخاطر والتعرف  المعتمدين فهمالمحاسبي 

 .بشأنها ناسبةلم التخفيف ات  وتقييمها واتخاذ تداباإلرهاب  األموال وتمويل
 

ي و
ز
االستجابة للمعايت  الدولية لمكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب، عملت إطار  ف

ي هذا المجال وذلك المملكة المغر 
ز
بية بشكل خاص عل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ف

ي هذا 
ز
تبة عن االتفاقيات األممية ذات الصلة. وف اماتها الدولية المت  ز ام الت  لتمكينها من احت 

افبإعداد دورية تتعلق بكيفية ااالقتصاد والمالية قامت وزارة الصدد   لع اقبةر المو  إلشر
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ز شخاص الخاضعاأل الهيئات و  اء المحاسب ،راقبتها لم ي  ز السيما الخت  ز  والمحاسبي   ي 

 .عليهم فروضةالم راقبة الداخليةالمتتضمن التعريف بواجبات اليقظة و  ما ، كنيالمعتمد
 

ي ويأ
لتعزيز منظومة مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب الخاصة بوزارة هذا الدليل  ن 

ز عل التطبيق الفعال للمقتضياتاألشخاص الخاضعهؤالء االقتصاد والمالية لمساعدة   ي 

ي هذا المجال. 
ز
 لك من أجل: ذو القانونية والتنظيمية ف

 تمويل / األموال غسل بمكافحة المتعلقة والتنظيمية القانونية المتطلبات استيعاب .1

 االرهاب؛

يلالت .2 ز  االرهاب؛ تمويل / األموال غسل مكافحة لمنظومة فعال بشكل تز

ي  المخاطر عل القائمة مقارباتال ونشر  تطوير .3
 كل بتحديد خاصة تسمح، الت 

 ورصدها المرتفعة المخاطر ذات أو المعقدة أو االعتيادية والعمليات غت   االنشطة

 عنها؛ واإلبالغ

ي  والدولية الوطنية المعايت   أفضل مع التوافق  .1
ز
 تمويل /األموال غسل مكافحة مجال ف

 االرهاب؛

اء المحاسبون والمحاسبون  سيماغت  المالية المحددة، ال  المهن انخراط ضمان .2 الخت 

ي 
ز
ي  سيما ال وتمويل اإلرهاب األموال غسل مكافحة منظومة المعتمدون ف

ز
 الشق ف

ي المالحظات وذلك باالشتباه التصاري    ح عدد من بالرفع المتعلق
ز
 السلبية لتالف

ي  الدولي  للمنتظم
ز
 المجال؛ هذا ف

 تمويل / األموال غسل حةمكاف بخصوصوزارة االقتصاد والمالية  انتظارات استيعاب .3

 .رهاباإل
 

ي  ذلك، ال وباإلضافة
ي  الوطنية المنظومة لتعزيز الدليل هذا يأن 

ز
 غسل مكافحة مجال ف

 :قصدوذلك  االرهاب تمويل/االموال

 فعال؛ بشكل فيها والتحكم االرهاب تمويل / األموال غسل مخاطر عن الكشف  -
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ي منظومة مكافحة غسل -
ز
األموال وتمويل اإلرهاب عل  انخراط القطاع غت  المالي ف

ي الشق المتعلق بالرفع من عدد التصاري    ح باالشتباه
ز
 ؛غرار القطاع المالي ال سيما ف

ز  ثقة توطيد  - ز  الفاعلي  ز  الوطنيي  ي  والدوليي 
ز
مهن المحاسبة  خاصة ،غت  المالي  القطاع ف

 .المنظمة
 

يه  دف ال  ى  عامة،جيهية ، الذي يضع مبادئ تو وجدي  ر بالذك  ر أن ه  ذا الدلي  ل اإلرشادي

ص  دي لمخاط  ر للتتها المملكة المغربية التعري  ف بالمقارب  ة التش  ريعية الش  املة الت  ي تبن

اماتره  اب والتذكي  ر إلوتموي  ل ا األموالغس  ل  ز ي تقعالقانوني  ة ا بااللت 
اء اتق ع عل  ى لت  الخت 

ي 
ز
ز المعتمدين ف ز والمحاسبي    ن يغن  ي ع ال ع علي  ه ال ط  ال أن ا ال مج  ال. إه  ذا ال المحاسبي 

امات د تحدي والت  ي تبق  ى المرج  ع الرس  مي ف  يوالتنظيمية  مراجع  ة النص  وص القانوني  ة ز  االلت 

ز القانوني ة ل اء المحاسبي  ز المعتمدين والخت  ه م م ن  لمحاسبي  ي ر والمه ن غ األعمالوغت 

 .اإلرهابوتموي  ل  األموالمتطلب  ات مكافح  ة غس  ل الخاضع  ة ل المالي ة المح ددة
 

ز و ش ك في ه أن امتث ال  ال ومم ا  اء المحاسبي  ز المعتمدين الخت  اماتااللله ذه المحاسبي  ز ه و  ت 

 رهاباإلوتموي ل  األموالالتص دي إل ى غس ل  لمجه ودات الدول ة الرامي ة إل ى المؤازرةبمثاب ة 

 .مملكةوالمالي ة بال االقتصادية األنشطةمة ال والحف اظ عل ى نزاه ة وس 

 

 

ي بيانهم يتوجه هذا الدليل ألشخاص األعمال والمهن غت  المالية
عتبارهم تم ا الذينو ، اآلن 

ي 
ز
امات الخاصة بمحاربة غس  ل األموال وتموي  ل اإلرهاب المحددة ف ز ز لاللت  أشخاص خاضعي 

 :موالالمتعلق بغسل األ  13-72القانون رقم 

لق بتنظيم عالمت 12-80رقم  القانونالمادة األول من  فر  تع: المحاسب ت  بالخ -

 ، ز اء المحاسبي  ة المحاسبية وإنشاء هيئة الخت   : ا يلي الخبت  المحاسب كممهنة الخت 

وتقدير وتنظيم الخبت  المحاسب هو من تكون مهنته االعتيادية مراجعة »

ي المنشآت  محاسبات
 بعقد عمل، وله وحده أهلية: ال يرتبط معها  والهيئات الت 
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 ثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية إ

 ؛والمالية

  ي تتضمن
ي حساب أو عدة إتسليم أي نوع من أنواع الشهادات الت 

ز
بداء رأيه ف

  ؛يئاتحسابات لمختلف المنشآت واله

 كات   .القيام بمهمة مراقب حسابات الشر
 

 ويجوز له أيضا: 

كاتالقيام  - ي الشر
ز
  ؛بتقويم الحصص العينية المقدمة عل سبيل المساهمة ف

  ؛تحليل وتنظيم األنظمة المحاسبية -

  ؛ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحرصها فتح المحاسبات  -

ي ذ نجاز األعمالإوالرأي و بداء المشورة إ -
ي واالقتصادي ات الطابع القانونز يت 

والرصز

ي 
 «.والهيئاتت تتعلق بنشاط المنشآ والمالي الت 

 

المتعلق بتنظيم  120-12القانون رقم المادة األول من  فر  تع: المحاسب المعتمد -

ز المعتمدين ب المحاس ،مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبي 

 :  المعتمد كما يلي

هو من تكون مهنته االعتيادية مسك محاسبات المقاوالت المعتمد  المحاسب»

ي 
ي ال يرتبط معها والهيئات الت 

 بعقد عمل وتجميع تلك تلجأ إل خدماته والت 

 الحسابات وفتحها وحرصها وتتبعها وتصحيحها. 

: ذيمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم ك  لك بما يلي

  ؛تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها  

  ؛فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحرصها  

  ي واالقتصادي ذعمال إبداء المشورة والقيام باأل يت 
ي والرصز

ات الطابع القانونز

 « والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاوالت والهيئات. 
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ي إطار االستجابة لمتطلبات المعايت  الدولية لمكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب،
ز
 ف

ي  منظومةتحديث وضع و عملت المملكة المغربية بشكل خاص عل 
ز
يعية وقانونية ف  تشر

تبة عن االتفاقيات األممية ذات  اماتها الدولية المت  ز ام الت  هذا المجال وذلك لتمكينها من احت 

 الصلة. 

يعية والتنظيمية التالية:   تتكون هذه المنظومة بشكل أساسي من النصوص التشر

 يعي  ة: النصوص التشر

يف  ،المتعلق بمكافحة اإلرهاب 03-03القانون رقم  .1 الصادر بتنفيذه الظهت  الشر

 ؛2773ماي  28بتاري    خ  1-73-117عدد 

ه وتتميمه و   المتعلق بغسل االموال 43.05القانون رقم  .2  الذي حدد كما تم تغيت 

ي أل قبل ا من تطبيقهاالتدابت  الواجب 
ز
ز ف طار مكافحة غسل إشخاص الخاضعي 

امات اليقظةهوية الزبناء،  خاصة تحديد تمويل االرهاب، األموال /  ز والمراقبة  الت 

الترصيحات وفق نهج قائم عل المخاطر، إجراءات اليقظة المعززة،  الداخلية

اض  ، تنفيذ قراراتللهيئة الوطنية للمعلومات الماليةبالعمليات المشبوهة  االعت 

مؤهلة ال وموافاة السلطاتصول األ وكذا تجميد لهيئة الوطنية للمعلومات المالية ل

ي تحددها 
ي اآلجال الت 

ز
ي تطلبها ف

 ؛قانونيا بالمعلومات الت 

ي خاصة المواد  .3
 
ي تعتت  بمثابة  212 -4 -2و 212 -4 -1و 212 - 4القانون الجنان

الت 

ز  ي تمثل جريمة تمويل لإلرهاب والمادتي 
 - 0و  201 - 1تعريف و معاقبة لألفعال الت 

ي تقدم تعريفا  201
موال والعقوبات المنصوص عليها بهذا لجريمة غسل األ  الت 

 الصدد؛

 باألحكام المتعلقة 5 - 595 إىل 1 - 595 المواد خاصة الجنائية، المسطرة قانون .1

 .رهاباإل بتمويل الخاصة
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  :النصوص التنظيمية 

ي  2.21.133المرسوم رقم  .1
 
لهيئة المتعلق بتنظيم ا 2021أغسطس  30الصادر ف

 ؛المالبة الوطنية للمعلومات

بتحديد تأليف اللجنة الوطنية  2021أغسطس  3بتاري    خ  2.21.424المرسوم رقم  .2

ي قرارات مجلس األمن التابع لأل المكلفة 
ز
م مبتطبيق العقوبات المنصوص عليها ف

 كيفية اشتغالها؛المتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما و 

ي  2.22.22المرسوم رقم  .3
 
بتغيت  وتتميم المرسوم رقم  2022مارس  4صادر ف

بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة  2021أغسطس  3 بتاري    خ 2.21.424

ي قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
ز
بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ف

 ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها؛

 الخوصصة رقمة/ مديرية المنشآت العامة و والماليدورية وزارة االقتصاد  .4

D350-22/DEPP  ي مجال مكافحة غسل األموال
ز
حول انخراط القطاع غت  المالي ف

ي تحدد كيفيات تطبيق التدابت  و الوتمويل اإلرهاب والوقاية منهما 
ساطر المت 

ز  13.72رقم بموجب القانون المنصوص عليها  اء المحاسبي  بالنسبة للخت 

ز و   عتمدين؛المالمحاسبي 

موجهة لألشخاص ال DG1/ANRF/2021المذكرة التوجيهية العامة رقم  .5

ز لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  ؛الخاضعي 

المتعلقة بتطبيق النهج القائم عل  2012/2المذكرة التوجيهية رقم م.ت.  .1

 المخاطر؛

امات الواجبة عل األشخاص D1/ANRF/2021المقرر رقم  .2 ز  المتعلق بااللت 

ز وبأشكال المراقبة  ؛الخاضعي 

المتعلق  للهيئة الوطنية للمعلومات المالية  D2/ANRF/2022 المقرر رقم  .2

 بالمعلومات؛ هيأةتبليغ الببالترصي    ح باالشتباه و 
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المتعلق بمسطرة تجميد  لهيئة الوطنية للمعلومات الماليةل D6/  13المقرر رقم  .2

  ؛الممتلكات بسبب جريمة إرهابية

ي قرارات م الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات قرار اللجنة .10
ز
جلس المنصوص عليها ف

األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عدد 

ي  2722 يناير 13بتاري    خ  2722/ 71
ز
بشأن مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات ف

ة اإلرهاب وانتشار إطار أنظمة جزاءات مجلس األمن ذات الصلة بمنع ومكافح

 ؛أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما 

ي قرارات مقرار اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات  .11
ز
جلس المنصوص عليها ف

دد ح وتمويلهما، عاألمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسل

حذف من بشأن تحديد مسطرة اإلدراج وال 2722 يناير 13خ بتاري     2722/ 72

 ؛القائمة المحلية

ي قرارات مقرار اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات  .11
ز
جلس المنصوص عليها ف

األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عدد 

ي ذات إدراج أسماء أشخاصبشأن  2722 أبريل 70بتاري    خ  2722/ 73
ز
ز وكيانات ف يي 

 لية. القائمة المح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وتمويل اإلرهاب في مجال مكافحة غسل األموال الدليل العملي للمهن غير المالية
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدليل العملي للمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

17 

ي سياق تنفيذ
ز
ز لها أدناه ف ت جراءاإ يكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعتز المبي 

 هذا الدليل. 

 

ي لألموال غت  جريمة غسل األموال بأنها  تعرف
عملية تهدف إل إخفاء المصدر الحقيق 

عية عليها وإظهارها ك وعة ومحاولة إضفاء الشر  متحصلة منعائدات ما لو كانت المشر

وعة، سواء كان عن طريق اإليداع أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو  مصادر مشر

وعة.  االستثمار  ي أنشطة مشر
ز
 ف

ف وقد  ي عر 
ز
ي عدة صور نص عليها ف

ز
ي جريمة غسل األموال ف ع المغرن 

 لالفصالمشر

ي من القانون  542 - 1
 
ي  الذي ،الجنان

ز
ي تدخل ف

  نطاق هذه الجريمة. حدد األفعال الت 

 

فعال التالية جريمة غسل األ تكون «  :ما يلي عل ، المذكور  210 - 1حيث ينص الفصل 

 موال عندما ترتكب عمدا وعن علم: أ

،و لفائدة الأعائدتها لفائدة الفاعل  استعمال ممتلكات أو  اكتساب أو حيازة او  .1  غت 

ي الفصل مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليه
 
 524-2ا ف

 ؛بعده

استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائدتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها  .2

، عندما تكون  وع لفائدة الفاعل او لفائدة الغت  الحقيقية أو مصدرها غت  المشر

ي الفصل 
 
 بعده؛ 524-2متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها ف

ية و كيفأو مكانها أو مصدرها أللممتلكات  خفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقيةإ .3

عل او لفائدة لفائدة الفاو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها أها تو حركأالترصف فيها 

ي إمع العلم بأنها عائدات متحصلة من  ،الغت  
 
حدى الجرائم المنصوص عليها ف

 ؛بعده 2-524الفصل 
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ي ارتكاب أمساعدة  .4
 
ي الفصل حدى الجرائم المنصإي شخص متورط ف

 
وص عليها ف

ي يرتبها القانون عىل افعاله؛ال  اإلفالت منبعده عىل  2 - 524
 ثار الت 

ير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات  .5 دات و عائأتسهيل التتر

ي الفصل إالمشار  حدى الجرائمإمرتكب 
 
ي حصل بواسطتها  2 - 524ليها ف

بعده، الت 

؛ و غت  أعىل رب  ح مباشر   مباشر

ي عملية حراسة ت .1
 
و و استبدال اأو اخفاء أو توظيف أقديم المساعدة او المشورة ف

ة  و نقل العائداتأتحويل  ة من ا و غت  أالمتحصل عليها بطريقة مباشر رتكاب مباشر

ي الفصل إ
 
 بعده؛ 2 - 524حدى الجرائم المذكورة ف

ي هذا الفصلمحاولة ارتكاب األ .2
 
  .»فعال المنصوص عليها ف

 

 واإلدماج.  التمويهاإليداع و  ساسية: أغسل األموال ثالث مراحل  تشمل عملية

هذه المرحلة تتضمن :  Placementحالل اإل توظيف أو الهي مرحلة  مرحلة اإليداع .1

وعة  ي الدورة المالية أو االقتصادية إدخال األموال غت  المشر
ز
ن خالل موتوظيفها وإيداعها ف

ي 
ز
 موالسلوا األ اغحيث يحاول  مالية، اتمؤسس العديد من األساليب من بينها اإليداع  ف

ي 
ز
ي أحد البنوك بطريقة ال تف

ز
عية، الشكوك لت ثت  هذه المرحلة أساسا إيداع األموال ف بدو شر

ي وقت الحق بنقل تلك األموال من المرصف، وتعتت  مرحلة اإليداع  غاس ل األموالليقوم 
ز
ف

ها من مخاطر االنكشاف.  من أصعب مراحل تبييض األموال وأخطرها، نظرا لما يحيط ب

ي يمكنه 
وعة توظيف األ أيضا وتجدر اإلشارة إل أن الجانز من خالل موال غت  المشر

اء نقدا ألصول عالية  ه قد تتحقق هذ العقارات،مثل السيارات أو  القيمة،عمليات الشر

ي وف ي الغال ب تت م تجزئ ة المبال غ النقدي
ز
ي حساب مرصف

ز
ة  المرحلة بإيداع أموال نقدية ف

الكبي رة إل ى مبال غ أصغ ر حجم ا وأق ل ب روزا، يت م إيداعه ا ف ي أزمن ة مختلف ة وبف روع مختلف ة 

 لمؤسس ة مالي ة أو بمؤسس ات مالي ة متع ددة. 
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تب دأ المرحل ة الثاني ة م ن  مرحل ة التعتي م، ه ي : Layering مرحلة التمويه أو التغطية .2

. ف ي غس ل األموال بع د دخ ول األم وال غي ر المش روعة إل ى قن وات النظ ام المال ي الش رعي

ه ذه المرحل ة يق وم غاس ل األموال باتخاذ خط وات ت ؤول إل ى الفص ل أو التفري ق بي ن 

، م ن خ الاألموال الم راد غس له ل إنج از مجموع ة معق دة م ن ا ومصدره ا غي ر الش رعي

نمط العملي ات المرصفي ة المش روعة، كل ذل ك به دف العملي ات المرصفي ة الت ي تتخذ 

 ليتم تحوي جع ل تتب ع مص در تل ك األموال غي ر المش روعة أمرا صعبا. ومث ال ذلك أن 

األموال أو األوراق المالي ة م ن بن ك إل ى آخ ر أو أن يت م تحوي ل ه ذه األموال إل ى أي ش كل 

يدي ة أو الس ندات ألمر م ن أش كال األدوات القابل ة للت داو  ل كالش يكات والحواالت الت 

حامله ا أو يت م تحويله ا إل ى حس ابات أخ رى ف ي مناط ق إداري ة مختلف ة أو يت م تحوي ل 

األموال إل ى بن وك موج ودة ب دول تكرس قواع د صارم ة بخص وص س رية اإليداعات البنكية 

  ى المبل غ المح ول بافتعال سلع أو خدم ات وهمي ة. أو أن يق وم غاس ل األموال بالتموي ه عل
 

 

مرحلة ال هذه تعتت    Integration :ويطلق عليها أيضا مرحلة التجفيف مرحلة اإلدماج .3

ي االقتصاد  حطةآخر م
ز
من مراحل غسل األموال، حيث يعاد من خاللها ضخ األموال ف

ش رعية عل ى األموال. ف ي إط ار وت ؤول إل ى إضف اء طاب ع المرة أخرى كأموال عادية سليمة 

ه ذه المرحل ة يت م دم ج األموال المغس ولة ف ي ال دورة االقتصادية أو ف ي القط اع المرصف ي 

لك ي تب دو كأنه ا عائ دات أو متحصالت طبيعي ة لصفق ات تجاري ة مب ررة. وم ن أمثل ة 

فواتت  وهمية، ش راء ش ركات  العملي ات المنج زة ف ي إط ار ه ذه المرحل ة نذك ر تس ديد 

 . ةب رام ق روض وهميإصوري ة بمبال غ أرف ع م ن قيمته ا، إب رام عملي ات بي ع متتابع ة، 
 

 

 
  

ي جمع األموال قصد ارتكاب أفعال إرهابية، ويمكن تعريفه بأنه تقديم 
ز
يتجل تمويل اإلرهاب ف

ة، ألي م ة أو غت  مباشر  متلك / بنية استخدام الممتلك أو / أو جمع، بأي وسيلة كانت، مباشر
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ي واحد أو مع العلم بأن الممتلك سيستخدم كليا أو جزئيا   سسواء تم أكت   ، الرتكاب فعل إرهان 

 بالفعل استخدام الممتلك أم ال(. 
 

ي الفصل ر  ومن جهة أخرى، ع
ز
ي جريمة تمويل اإلرهاب ف ع المغرن 

من  212 -4ف المشر

ي 
 
:  القانون الجنان  كالتالي

  .إرهابيا ال تمويل اإلرهاب فع يعتت   «

تكون األفعال التالية تمويال لإلرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبرصف النظر عما إذا  

 :تستعملأو لم  ال كانت األموال قد استعملت فع

ة، بتوفت  أو تقديم أو جمع أو  - ة أو غت  مباشر القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشر

وعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها تدبت  أموال أو ممتلكات، ول و كانت مشر

 :ستستخدم كليا أو جزئيا

 ي أو لم يقع؛ال ي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل اإلرهان   رتكاب فعل إرهان 

 ؛ ي  أو بواسطة شخص إرهان 

 أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية. 

 تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ -

 » ..فعال المذكورة. محاولة ارتكاب األ -

ي كان غسل األ   إذا 
ز
وع لألموالإخفاء األصل غت  موال يتمثل ف هاب ر فإن تمويل اإل المشر

وعةرتكب ن يأيمكن  وعة أو غت  مشر  .بواسطة أموال مشر

 

ي خول لها القانون مهام مراقبة أنشطة المؤسسات 
اف والمراقبة الت  تختص جهات اإلشر

التعليمات والدوريات واإلرشادات  المحددة بإصدار لمالية ا واألعمال والمهن غت   المالية

ام الجهات الخاضعة  ز يل األمثل والسليم للمقتضيات القانونية والتأكد من الت  ز الالزمة للتتز

افها بمتطلبات مكافحة غسل األموال.   إلشر
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المتعلق بمكافحة غسل األموال جهات  43.05من القانون رقم  13.1المادة رقم وتحدد 

اف والمراقبة، وتعتت  الرق ي تتول وتباشر مهام اإلشر
ي السلطات والهيئات الت 

ز
اف ف ابة واإلشر

اف عل بعض  سيما ال ، المالية المحددة والمهن غت  األعمال وزارة االقتصاد والمالية جهة إشر

ز المعتمدين. ا ز والمحاسبي  اء المحاسبي  يها لباإلضافة إل االختصاصات المعهودة إفلخت 

ز الذين  انون، تتول سلطاتبموجب الق اف والمراقبة اتجاه األشخاص الخاضعي  اإلشر

ي ميادين اختصاصها المهام التالية: 
ز
 يعملون ف

ز بهدف التطبيق األمثل لمقتضيات هذا  - مواكبة ودعم وتأطت  األشخاص الخاضعي 

 القانون ونصوصه التنظيمية؛

ز ألحكام القانون  - ام األشخاص الخاضعي  والنصوص المتخذة  13-72السهر عل احت 

ويل تمالداخلية لمكافحة غسل األموال و  لتطبيقه والتأكد من مطابقة المنظومات

ز  اإلرهاب المعتمدة من قبلهم.  ي عي 
ز
ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات إلجراء مراقبة ف

؛ ز  المكان ومراقبة وثائق األشخاص الخاضعي 

ولهذه  13.72لقانون رقم من ا 8إل  3تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من  -

اف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من  الغاية، يجوز لسلطات اإلشر

ي تتعرض له
ز لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر الت   ؛ا األشخاص الخاضعي 

ورية إلنجاز عمليات مراقبة مكتبية عل أساس  - طلب أي مستند أو معلومة ضز

ز المكانالمستندات والوثائق ومرا ي عي 
ز
 ؛قبة ميدانية ف

وط وكيفيات توفت  هذه الوثائق والمعلومات -  ؛تحديد شر

ي تقوم بها  تتضمن نتائجإعداد تقارير  -
 ؛وخالصات مهام الرقابة الت 

ي يجب أن يتقيد  -
وط الت  ه الخاضعون، لمعالجة أوج بها االشخاصتحديد اآلجال والشر

ي تتم إثارتها عند تنفيذ 
ورية، واتخاذ التدابت  التصحيحيةمهام الرقابالقصور الت   ؛ة الرصز

ز  - ي المادتي 
ز
من القانون  1-28و 28إصدار العقوبات التأديبية أو / والمالية المذكورة ف

ي حالة اإلخالل بالمقتضيات القانونية   72-13
ز
ه وتتميمه، وذلك ف كما تم تغيت 

 والتنظيمية. 
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ز لقد حدد قانون غسل األموال األشخاص الخاضع ي جاء  المادة الثانيةالل له من خ ي 
الت 

 التالي بيانهم ويشار 
ز ز واالعتباريي  فيها: أنه تطبق أحكام هذا الباب عل األشخاص الذاتيي 

ز وذلك بعد تعديل القانون رقم  ي مواده باألشخاص الخاضعي 
ز
بموجب  13.72إليهم ف

ز كما أن نطاق األشخاص الخاضع  12.18القانون رقم   قانونمن نفس ال 5المادة حددته  ي 

 :وذلك عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق باألنشطة التالية

اء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناضها؛ -  شر

رى ها من األصول األخحسابات البنكية أو الودائع أو غت  األموال أو السندات أو ال تدبت   -

ي يملكها الزبون؛
 الت 

ي  ها أو استغاللها؛تنظيم وتقييم الحص - كات أو تست   ص الالزمة لتكوين رأسمال شر

ي  هم أو استغاللهم؛ - ز أو تست   تأسيس أشخاص اعتباريي 

كات تجارية.  - ي شر
ز
اء حصص أو أسهم ف  بيع أو شر

\ 

ي ظل ما سبق، فاألشخاص الخاضع
ز
بموجب هذا القانون بتطبيق تدابت   ونملزم نو وف

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب والترصي    ح  اليقظة والمراقبة الداخلية الخاصة بتدبت  

باالشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والقيام بالعناية الواجبة اتجاه كافة المعامالت 

وعة وواضحة، والتأكد  ي ال تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية مشر
العادية وغت  العادية الت 

وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بها وب  هوية من خلفية تلك المعامالت والغرض منها، 

جميع األطراف المشاركة فيها، واالحتفاظ بتلك السجالت وإتاحة هذه المعلومات للجهات 

 المختصة. 
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 داف: األه .1

اء ان تحدي د تهدي دات غس ل األم وال/ تموي ل اإلره اب الت ي يتع رض له ا إ ن و بلمحاسالخت 

 .اط رعل ى المخ قائمنهج و تبن ي مقارب ة تعتم د عل ى  ومواجهتها ن و ن المعتمدو والمحاسب

ويستعمل هذا التقييم لتحديد أبعاد منظومة اليقظة المراد وضعها حسب مجاالت الخطر 

 .المحددة

 اد معتا للمتطلب ات القانوني ة والتنظيمي ة، يوف ر  االمتثالجان ب  إلن ه، أ إلش ارة وتج در اإل 

 :زاي االمخاط ر العدي د م ن ملامقارب ة 

 ؛تحديد المخاطر وتقييمها وفهمها 

  ؛تعديل الضوابط بشكل فعال وفقا للمخاطر المحددةالمخاطر و التخفيف من 

 ؛مراقبة المخاطر وترشيد تخصيص موارد المراقبة للمجاالت األكتر خطورة 

 تعزي ز/ تبس يط الضواب ط إىلي ة ي ر، بش كل موث ق، الق رارات الرامتر إمكاني ة ت 

 .، لس  لطات الرقاب  ةغس ل األم وال/ تموي ل اإلره ابكافح ة لم

 

 :نجاز تقييم غسل األموال/ تمويل اإلرهابإكيفية  .1

ز المعتمدين تحدي د وفه م وتقيي م مخاط ر غس ل  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ز عل ى الخت  يتعي 

أن المخاط ر المرتبط ة بغس ل األموال وتموي ل  وحيثاألموال وتموي ل اإلرهاب وخفضه ا. 

اإلرهاب ليس ت متس اوية ف ي جمي ع الحاالت، فإن ه يتعي ن تبن ي مقارب ة قائم ة عل ى تحدي د 

كي ز عل ى المخاط ر المرتفع ة سخاص ة عل ى مس توى تدابي ر  وتقيي م المخاط ر حت ى يق ع الت 

 .ي ق الفعالي ةالعناي ة الواجب ة( ف ي س بيل تحق

 يشمل تقييم مخاطر غسل االموال / تمويل االرهاب المراحل التالية: 

 ؛اإلرهاب تمويل / االموال غسل تحديد وتقييم مخاطر .أ

 ؛الرئيسية والمراقبة المخاطر من التخفيف تدابت   وضع .ب

 .التقييم تحيي    .ت
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ز عل : رهاباإل تمويل / موالاأل  غسل وتقييم مخاطر تحديد  .أ اء يتعي  الخت 

ز المعتمدينالمحا ز والمحاسبي  تقييم و أن يقوم بتحليل  األقل،كل سنة عل   ،سبي 

مناطق ال والبلدان أو المرتبطة بفئات العمالء،  وتمويل اإلرهابغسل األموال  مخاطر 

 .والعمليات وقنوات التوزي    ع الخدمات،و  بالمنتجات،و  الجغرافية،

ز االعتبار كافة عوام يأخذ  ت العالقة قبل تحديد مستوىالمخاطر ذا لالتحليل بعي 

ي يجب تطبيقها من أجل  ونوع اإلجراءات وكذا مستوىالمخاطر اإلجمالي 
المالئمة الت 

 خفض هذه المخاطر. 

ي لمخاطر غسل األموال  نيجب أ
ويل وتميتضمن التحليل نتائج التقييم الوطتز

ز االعتبار بصفة فرد ،المخاطر العالية والعمالء ذوي اإلرهاب أو  يةمع األخذ بعي 

 التالية: مجمعة عل الخصوص معايت  المخاطر 

 ؛موضوع عالقة األعمال 

  ؛أو حجم العمليات المنجزةمبلغ 

  .انتظام عالقة األعمال أو مدتها 

ي للخبت  المحاسب أو وإخبار يجب توثيق نتائج هذا التقييم 
المجلس الوطتز

اف المحاسب المعتمد حسب الحالة  تائج. النهذه ب والمراقبة المختصة وسلطة االشر

اء المحايطبق  فة تدابت  اليقظة المناسبة الهادن و ن المعتمدو ن والمحاسبو سبالخت 

ي أفرزها 
 من حدتها.  وإل التخفيف التقييمإل الوقاية من المخاطر الت 

 والخدمات حسبتشمل هذه التدابت  وضع أنظمة العتبات حسب المنتجات 

ات،   .اطق الجغرافيةوالمننوات التوزي    ع ق، و والعملياتالفت 

 ملة،المحت ونقاط الضعفهو تحليل للتهديدات  ،وتقييمها يعد تحديد المخاطر 

ي قد يتعرض لها  ،وتمويل اإلرهابذات الصلة بمكافحة غسل األموال 
اء الخت  الت 

. وتتوقف درجة تعقد التقييم عل حجم نو ن المعتمدو ن والمحاسبو سبالمحا

اطر، المخة بأنشطته. عند إجراء تقييم المرتبط وعوامل المخاطر الشخص الخاضع 
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ي 
اء عل  ينبعز ز المعتمدينالخت  ز والمحاسبي   خاطر وتقييم المتحديد  المحاسبي 

 ، حسب الفئات التالية: وتمويل اإلهابالرئيسية لغسل األموال 

 ؛المخاطر المرتبطة بالزبناء أو عالقات األعمال 

  ؛والخدماتالمخاطر المرتبطة بالمنتجات 

 ؛تعلقة بالمعامالت التجارية/قنوات التوزي    عالمخاطر الم 

  ي
ز
 .المخاطر المتعلقة بالعامل الجغراف

 

يهم تخفيف المخاطر، : الرئيسية والمراقبة المخاطر من التخفيف تدابت   وضع .ب

ي تهدف إل التخفيف من مخاطر غسل االموال / تمويل االرهاب 
تفعيل الضوابط الت 

ي 
ز
ي تم تحديدها ف

ز ان يتم تصميم منظومة تقييم المخاطر  إطار الت  . وعليه، يتعي 

اليقظة والمراقبة الداخلية بشكل يتناسب ويتالءم مع مخاطر غسل االموال/ تمويل 

ي تم تحديدها. ويجب ان تتضمن المنظومة المذكورة بشكل خاص، 
االرهاب الت 

 :  حسب المخاطر المحددة، ما يلي

 تدابت  اليقظة المعززة /المبسطة؛ 

 العمليات؛ عمليات تتبع ومراقبة 

  باالشتباه؛إجراءات الترصي    ح 

 اجراءات توقيف العمليات وتجميد االصول. 

ويجب التخفيف بشكل صحيح من جميع المخاطر المحددة من خالل سياسات 

ز المعتمدين  مراقبات. ويجب علوإجراءات و  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  يضا أالخت 

ي تم وضعها لتو 
بشأن  فت  امكانية التدقيقتوثيق عوامل التخفيف والضوابط الت 

ي تم تقييمها. 
ي تم بواسطتها التخفيف من المخاطر الت 

 الكيفية الت 

ي يستعملها التقييم تحيي    .ت
اء ا: بغض النظر عن نوع مقاربة تقييم المخاطر الت  لخت 

ز نو ن المعتمدو ن والمحاسبو سبالمحا ل دوري بشك ن يتم فحصها ومراجعتها أ، يتعي 
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حسب نتائج هذه المراجعات، يجب ان يتم اتخاذ التدابت   بانتظام لضمان فعاليتها. و 

ز  لمعالجة اي قصور او نقص محتمل تتم مالحظته. ويجب ان يتم توثيق عمل التحيي 

ي إطار المنظومة  هذا أيضا. 
ز
ة هذه المراقبة وإجراءاتها بشكل واضح ف يجب تحديد وثت 

ذه المراقبة الداخلية لتدبت  المخاطر للشخص الخاضع، حيث إن الغرض من ه

 .المستمرة هو اكتشاف المعامالت المشبوهة

، الذين ال يسمح هيكلهم بوضع  ز ز الخاضعي  يجب عل األشخاص الطبيعيي 

ي للمراقبة، ضمان اليقظة الداخلية بأية وسيلة فعالة أخرى. 
  واستخدام نظام معلومان 

ي للخبت  المحاسب أيجب توثيق نتائج هذا التقييم وإخبار 
 و المجلس الوطتز

اف والمراقبة المختصة والهيئة  المحاسب المعتمد حسب الحالة وسلطة االشر

اء المحايطبق  .الوطنية للمعلومات المالية بهذه النتائج ن و ن والمحاسبو سبالخت 

ي أفرزها  نو المعتمد
تدابت  اليقظة المناسبة الهادفة إل الوقاية من المخاطر الت 

  التخفيف من حدتها. وإلالتقييم 

 

وال يعتب ر المنه ج القائ م عل ى المخاط ر مج رد خي ار مت روك لمطل ق اجته اد وحري ة الخبت  

ي أن ه ذا األخت  ف ي ح ل م ن الضواب ط
 ، ب لالمحاسب أو المحاسب المعتمد كم ا ال يعت 

 ى إظه ار األسس أن يك ون ق ادرا علالخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد يتعي ن عل ى 

المتبع ة لتحدي د المخاط ر الت ي يواجهه ا، والس بل المعتم دة لمراع اة التقيي م الوطن ي 

للمخاط ر ومص ادر أخ رى لتحدي د تل ك المخاط ر والس بل واألوقات الت ي ت م فيه ا تقيي م 

 المنه ج القائ م عل ى مخاط ر األعمال. كم ا ينبغ ي علي ه أن يك ون ق ادرا عل ى إثب ات اس تناد 

خف ض المخاط ر عل ى منهجي ة مالئمة وتناس ب درج ة تدابي ر العناي ة الواجب ة م ع المخاطر 

 مثلما تم تحديدها. 
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ز  اء المحاسبي  ز أيضا عل الخت  ز المعتمدينويتعي    :او أن يقوم والمحاسبي 

 ؛بتوثيق عمليات تقييم المخاطر  -

 ؛بشكل دوري المخاطر بتحيي   عمليات تقييم -

بتوفت  آليات مناسبة إلتاحة معلومات تقييم المخاطر إىل الهيئة الوطنية  -

اف الماليةللمعلومات   والمراقبة.  وسلطة اإلشر
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ز عل  ز يتعي  ز المعتمدين تعيي  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ظيفة موظف مسؤول عن و  الخت 

ام ز ي الوقت المطلوب، تكون لديه االلت 
ز
هوية لمعطيات المتعلقة ب، إل اإمكانية الوصول ف

ها من المعلوماالزبون و  ، وغت  ي
ي لها عالقة بتدابت  اليقظة، والالمستفيد الحقيق 

وثائق ت الت 

 .الصلةالمعلومات األخرى ذات المتعلقة بالعمليات و 

ز  اء المحاسبكما يفضل أن يعي  ز ول عن ؤ المسن و ن المعتمدو ن والمحاسبو الخت    ام،االلت 

ومسؤولياته كمسؤول كذلك عن المنظومة الداخلية لليقظة. إذ يجب تحديد أدواره 

ي يحتاجها ألداء مهامه بشكل صحيح. حيث يجب  ومنحه جميع، بوضوح
الصالحيات الت 

 :والمهام التاليةأن يتمتع هذا المسؤول بالصالحيات 

ها  تطوير منظومة داخلية لليقظة والسهر  -   ؛عل حسن ست 

 غيليةواإلجراءات التشات سوضع اآلليات لتطبيق المنظومة الداخلية لليقظة سالسيا -

 ؛(ال وتمويل اإلرهاب والكشف عنهاللوقاية من مخاطر غسل األمو 

افإبالغ الهيئة  - ي    ع  فورا، عندما يتعارضوالمراقبة المختصة، كتابة و  وسلطة اإلشر تشر

امات المنصوص ز ز المغرب البلد المستضيف مع تطبيق االلت  ي القواني 
ز
ما ية، عندعليها ف

اء المحاسليكون  ز لخت  ز  والمحاسببي  ي افروع و ن ي المعتمدي 
ز
 ؛لخارجمؤسسات تابعة ف

ي الوقت المناسب، للمعطيات إل الهيئة،  -
ز
افوسلطة اضمان اإليصال المنتظم ف  إلشر

 المختصة، تلقائيا أو بناء عل طلبها........  والمراقبة

 

 

اء يجب عل  ز المعتمدين تحديد الخت  ز والمحاسبي  ن هوية الزبناء المعتادي المحاسبي 

ز وعالقات األعمال وكذا اآلمرين بتنفيذ عمليات يكون الغت  مستفيدا منها  والعرضيي 

واألشخاص الذين يترصفون باسم ونيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصالحيات 

ز أو ترتيبات قانونية، اء أشخاصنالمخولة لهم، سواء كان هؤالء الزب ز أو اعتباريي  ا ذاتيي 

 والتحقق منها. 
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ز المعتمدين اتخاذ ويجب عل   ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ديد اإلجراءات المناسبة لتح الخت 

هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها مما يضمن المعرفة التامة به ومما يشمل فهم هيكل 

تيبات القانونية والسيطرة عليلألشخاص االعتباري وحقوق التصويت الملكية ز والت    .همي 

كما يجب عليهم فهم الغرض من طبيعة عالقة األعمال والحصول، عند االقتضاء، عل 

ي ينجزها الزبناء وعالقات األعمال 
معلومات إضافية تتعلق بها والتأكد من أن العمليات الت 

ي 
 يمثلونها. مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر الت 

ز عل  اء المحاسبيتعي  ز الخت  ز  والمحاسبي  . مائهوضع عملية تحديد هوية زبنن ي المعتمدي 

وتهدف هذه العملية، عل الخصوص، جمع المعلومات الخاصة بالزبناء والتحقق منها 

 .واالحتفاظ بها وتحيينها

ز عل  كما  اء المحاسبيتعي  ز الخت  ز  والمحاسبي  د الهوية عل يتوثيق عمليات تحدن ي المعتمدي 

ز هذه السياسات واإلجراءات بصفة منتظمة تلبية  .شكل سياسات وإجراءات ويجب تحيي 

ي يتم تحديدها خالل تقييم مخاطر غسل األموال أو تمويل 
لالحتياجات والمخاطر الت 

 .اإلرهاب

امن مع إقامة عالقة األعمال، ويجب  ز يجب تحديد هوية الزبناء قبل إنجاز أي عملية أو أن تت 

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المحتملة ل تسمح بتكوين تعريف وتحديد كامل أن

تب عن عالقة األعمال المعنية ي قد تت 
 .والت 

 ويجب أن تمتد عملية تحديد الهوية هذه إل جميع أصناف الزبناء، وعل وجه الخصوص: 

 الزبناء الحاليون؛ -

 الزبناء الجدد، العرضيون والمحتملون؛  -

 دون الفعليون؛ المستفي -

 الوكالء ومصدرو األوامر؛ -

ز  -  .األشخاص المفوض لهم بتشغيل حسابات األشخاص االعتباريي 
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ولهذه الغاية، يجب أن توفر عملية تحديد الهوية لجميع الفئات السالفة الذكر، أدوات 

 :التعريف التالية

 االستبيان وبطاقة المعلومات؛ -

 محادثة تحديد الهوية؛ -

 تكوين ملف الزبون؛ -

ز المستمر والفريد لوثائق ومعلومات الزبناء؛ -  التحيي 

وسيمكن وضع منظومة فعالة لتحديد هوية الزبناء من منع استخدام أنشطة وخدمات 

اء المحاسب ز الخت  ز  والمحاسبي   .ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب ني المعتمدي 

 :  يهم االستبيان ما يىلي

  ؛التعريف باألنشطة الممارسة -

عمال المنتظرة من العميلالغرض من عال -
 
 ؛قة األ

 ؛مصدر األموالاإلمكانيات المالية و  ،نوعية العميل، الدوافع -

 ؛لقاء تحديد الهوية -

ي االستبيان وورقة المعلومات -
ز
ي وتسجيل المعلومات المبينة ف

 ؛تلق 

ي تم تلقيها سمستندات اإلثبات( -
 ؛استالم كل الوثائق الخاصة بالمعلومات الت 

 لمعلومات اإلضافية المحتملة. استالم الوثائق وا -

 تكوين ملف العميل: 

  ؛االستبيان وورقة المعلومات -

  ؛نسخ وثائق الهوية -

 ؛الوثائق ومستندات اإلثبات األخرى -

  ؛الوثائق اإلضافية المتطلبة حسب العميل -

ز المستمر والفريد لوثائق ومعلومات العمالء -  .التحيي 
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ز يد هوية عمالء بتحد واإلجراءات الخاصةيجب أن تنص السياسات  اء المحاسبي  الخت 

ز المعتمدين ي تم جمعها من   والمحاسبي 
ز المعلومات الت   لك حسبوذ العمالء،كيفية تحيي 

ي تم تحديدها. 
 مخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب الت 

ز عل كل  ن ه ومصدري األوامر والمستفيديئفرز عمال  خبت  محاسب ومحاسب معتمد يتعي 

ز استنادا لقو  ائم الهيئات الدولية المختصة سعل سبيل المثال: قوائم عقوبات الفعليي 

هالقوائم المحلية و مجلس األمن لألمم المتحدة،  ي تنشر
طبيق اللجنة الوطنية المكلفة بتا الت 

ي قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة 
ز
العقوبات المنصوص عليها ف

 cnasnu.justice.gov.ma//: https موقعها عت  باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما 
 

امات الخاصة بمتطلبات تحديد هوية العمالء أو مت    ز ام االلت  ي حالة عدم التمكن من احت 
ز
ف

ز عل  ز غت  مكتملة أو وهمية بشكل واضح، يتعي  اء اكانت هوية األشخاص المعنيي  لخت 

ز المحاسب ز  والمحاسبي   :ني المعتمدي 

 

قبل العميل بشأن تقديم معلومات وأجوبة موثوقة وقابلة للتحقق كل تردد أو تأخت  من 

ي أن يؤدي ب
اء المحاسبينبعز ز الخت  ز  والمحاسبي  اء هذا فحص السبب ور إل  ني المعتمدي 

دد، واتخاذ تدابت  يقظة مناسبة. 
 الت 

 

ي عالقات تأخت  من قبل الزبون بشأن تقديم 
ز
تكتسي عملية تحديد هوية المستفيد الفعلي ف

ي أن يؤدي معل
اء المحاسببومات وأجوبة موثوقة وقابلة للتحقق ينبعز ز الخت  ز لمحاسب واي   ي 

دد، واتخاذ تدابت  يقظة مناسبة. إل ن يالمعتمد
 فحص السبب وراء هذا الت 

وقف أية عالقة أعمال

قائمة معهم 

االمتناع عن إقامة عالقة 
األعمال مع هؤالء األشخاص 
أو القيام بإنجاز أية عملية 

لفائدتهم

10 21  10 
تقديم تصريح 

 للهيئة باالشتباه

الوطنية للمعلومات 

 المالية 
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ز  ي الكثت  من األحيان عن ط إذا كانت عملية تحديد هوية المستفيدين الفعليي 
ز
ريق متاحة ف

الخبت  المحاسب أو المحاسب حاالت يجب فيها عل  إعالن بسيط من لدن العميل، هناك

 .استخدام مصادر معلومات أخرى مستقلة وموثوقةالمعتمد 

 :المستفيد الفعلي هو

 الشخص أو ساألشخاص( الذاتيون الذين يمتلكون/ أو يراقبون العميل؛ -

نجاز عملية، تنفيذ معاملة أو إيتم لحسابهم  نالشخص ساألشخاص( الذاتيون الذي -

 ة نشاط؛ممارس

ز الذين - ي الشخص أو األشخاص الذاتيي 
: يعتز ز  :بالنسبة لألشخاص االعتباريي 

o  أكت  من ، من رأس المال أو حقوق  ٪ 22إما يملكون، بشكل مباشر أو غت  مباشر

كة  ؛التصويت بالشر

o   وإما يمارسون، بأي وسيلة أخرى، سلطة المراقبة عل أجهزة التسيت  أو اإلدارة

، أو الجم ز أو التدبت   .وع العمومية للمساهمي 

، يكون هذا األخت  هو من إذا لم تمكن المعايت  السالفة الذكر  تحديد هوية المستفيد الفعلي

ي للعميل. 
ي الذي يشغل منصب المست  الرئيسي أو الممثل القانونز

 الشخص الذان 

 : ز ا لمقاربتي 
ً
ز وفق كات، يتم تحديد هوية المستفيدين الفعليي   بالنسبة لحاالت الشر

ة. يعتت  مستفيدا فعليا كل  :كميةقاربة  م ة أو غت  المباشر من خالل تحليل الحيازات المباشر

ي يصل عتبة س+ ٪ 
 .من رأس المال أو من حقوق التصويت( 22شخص ذان 

القانونية:  تحليل الوثائق عن طريقمن خالل تحديد هوية المستفيد الفعلي  مقاربة قانونية: 

ز واتفاق ز المساهمي  كيبة القانونية. اتفاقات بي   ات الملكية المشاعة والت 
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ا ه وفئعل تصنيف عمال  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد قادًرا يجب أن يكون 
ً
ق

ي 
أن يكون تصنيف العمالء  ويجب .يمثلونهالمخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب الت 

 .حسب المخاطر عملية مستمرة ومتطورة

لخبت  ليق هذا التصنيف ال يهدف إل تقييد النشاط التجاري وتجدر اإلشارة إل أن تطب

بل مساعدته عل تدبت  وتخفيف المخاطر المحتملة  المحاسب أو المحاسب المعتمد 

 .لغسل األموال / تمويل اإلرهاب

فالغرض المتوخز من هذا التصنيف هو تطبيق تدابت  يقظة متناسبة للمخاطر المحددة. 

ة ونطاق تدابت  اليقظة الممارسة تجاه العمالء حسب ثوو  وبمعتز آخر، تختلف طبيعة ت 

 .تقييم مخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب المرتبطة بكل عميل أو عالقة أعمال

ي تصنيف العمالء من: 
ز
 وباختصار، سوف يمكن تطبيق مقاربة قائمة عل المخاطر ف

عادية أو تكييف نطاق اليقظة الواجب تطبيقها عن كل عميل: يقظة مشددة،  -

، وو  ز ها لتحديد المستفيدين الفعليي  ز نشر ي يتعي 
ة ثمبسطة، ونطاق التدابت  الت  ت 

ز   ؛ الوثائق..... تحيي 

 مستوى مراقبة العمليات الواجب تطبيقها؛ -

ها للتخفيف من المخاطر المحددة.  -  التدابت  المناسبة الواجب نشر

ز المعتمدينيجب عل  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ة ل الجوانب المتعلق، توثيق كالخت 

ه حسب مخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب. ويجب عليه أن يكون قادرا ئبتصنيف عمال 

ير لتدابت  اليقظة المتخذة تجاه عمالئه حسب  وزارة االقتصاد والماليةعل إفادة  بكل تت 

 .المخاطر المحددة
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ز االعتبار مصادر المعلومات التالية:   يأخذ هذا التصنيف بعي 

 

 

 

 

 

 

 

خبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد باإلضافة للمعلومات المقدمة من العمالء، يجوز لل

 :اللجوء لمصادر معلومات أخرى مستقلة مثل

 الهيئات الحكومية؛ -

 السلطات المختصة؛ -

 السلطات األجنبية المختصة؛ -

ف بها م - ن قبل السلطات مصادر معلومات أخرى موثوقة ومستقلة المعت 

 .المختصة

 :حسب المخاطر، يمكن مراعاة العوامل التالية زبناءلتصنيف ال

 طبيعة وغرض عالقة اإلعمال، حجم المعامالت، مصدر ووجهة األموال؛ .1

ي تمثل مخاطر  .2
ي يستفيد منها العميل، وخاصة منها الت 

المنتجات والخدمات الت 

نت، والتحويالت ا ونية عالية، مثل الخدمات عل اإلنت   ...؛اللكت 

ي للعميل:  .3
ز
 التموقع الجغراف

 نتائج تقييم

 المخاطر

） 

10 

ي 
 المعلومات الت 

 تم جمعها عت  

 االستبيان

12 

 بطاقات المعلومات

 الخاصة بكل صنف

 من العمالء

 كل اإلفادات

 والمعلومات األخرى

01  

41  
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ي تم تقييمها من لدن 
ي  مجموعةالبلدان الت 

ز
ي من قصور ف

العمل المالي كونها تعانز

 أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب؛

 البلدان الخاضعة للحظر أو لعقوبات من مجلس األمن لألمم المتحدة؛ 

  البلدان المعرضة للرشوة، والمناطق المعروفة بعالقتها المحتملة باألنشطة

 اإلرهابية؛

 :مرتفعةالنماذج العمالء سوالحسابات( وإذا كانوا ينتمون إلحدى الفئات التالية ذات المخاطر 

 األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؛ -

 ن؛العمالء غت  المقيمو  -

ي تقديم العناض  -
ز
ددون ف  المطلوبة لتحديد الهوية؛ العمالء المت 

 العمالء بوثائق هوية غت  قانونية؛ -

 عدد كبت  من الحسابات لنفس صاحب الحساب أو وكيل أو موقع مأذون؛ -

 العمالء المهتمون بالجوانب الخاصة بالشية وإخفاء الهوية؛ -

 حسابات مفتوحة بأسماء قريبة جدا من كيانات تجارية أخرى قائمة؛ -

ا  -
ً
 دون سوابق تاريخية كافية؛مقاوالت تأسست حديث

 كيانات اعتبارية ذات هياكل مساهمة معقدة؛ -

؛ - ز  عمالء يصعب تحديد مستفيديهم الفعليي 

ة؛عمالء مرتبطون بأنشطة  -  خطت 

؛ - ز ز معروفي   شكوك وجود عالقات مع مجرمي 

 ؛مصنفة من طرف الجهات المسؤولة بأنها ذات مخاطر عالية منظمات غت  ربحية -

كات يتكون رأسمالها  -  من أسهم لحاملها؛شر

كات االحتكار أو أي منشأة قانونية مماثلة - ي ذلك شر
ز
 .منشآت قانونية بما ف

ز المعتمدينيمكن إثراء العناض السالفة حسب تقدير  ز والمحاسبي  اء المحاسبي   ،الخت 

 .بعناض أخرى
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يمكن اعتبار العوامل المختارة ألغراض التصنيف بكيفية مركبة مع اعتماد ترجيح حسب 

 .مية النسبية لكل عاملاأله

يمكن تقدير مستوى المخاطر المرتبطة بكل عميل حسب مقياس محدد، عل سبيل المثال: 

 ."مرتفعمنخفض، معتدل، »

ا 
ً
كما يمكن تغيت  التصنيف الذي تم اقراره مبدئًيا ألحد العمالء مع مرور الوقت وفق

ن رات أخرى ذات الصلة. ومللمعلومات الجديدة المتحصل عليها والعمليات المنجزة واعتبا

ا عل طبيعة اليقظة والمراقبة  ا مباشر شأن كل تغيت  عل تصنيف العميل أن يحدث تأثت 

 .المفروضة

اء المحاسبباإلضافة إل ذلك، يكون  عة لمراج ينمدعو  نو ن المعتمدو ن والمحاسبو الخت 

 ا وفاعليتها. همالءمت وا الخاصة بتصنيف العمالء بصفة دورية حت  يضمن موتقييم مقاربته

 

 نتائج تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسلالخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد يستعمل 

مع ه لتعديل وتكييف اليقظة المناسبة المز ئاألموال / تمويل اإلرهاب ونتائج تصنيف عمال 

 .تطبيقها

لية عاكما أن تحديد هوية عميل ذا مخاطر عالية أو تصنيف عمليات عل أنها ذات مخاطر 

 .يستوجب تطبيق تدابت  اليقظة المعززة

ز أن يفصل نظام اليقظة والمراقبة الداخلية بوضوح:  ي هذا اإلطار، يتعي 
ز
 ف

ي يجب أن تخضع إلجراءات  -
 معززة؛اليقظة الالوضعيات الت 

ي تشكل اليقظة المعززة؛ -
 مختلف المراحل والتدابت  والمراقبات واإلجراءات الت 

اخيص  -  اصة بمختلف مكونات اليقظة المعززة؛الخ والمسؤولياتالت 

 .كيفيات الحفاظ عل الوثائق والمعلومات -
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ن اليقظة المعززة عل وجه الخصوص:   تتضم 

 الحصول عل معلومات حول دواعي العمليات المنجزة أو المزمع إنجازها؛ -

 ؛جمع معلومات إضافية حول العميل -

ي إلقامة أو متابعة -
 ؛عالقة األعمال الحصول عل ترخيص من المجلس الوطتز

ي للخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد حسب الحالةإخبار  -
 المجلس الوطتز

 بانتظام بحجم وطبيعة العمليات المنجزة؛

 تعزيز المراقبات المنجزة.  -

 

 :كذلك المعززة اليقظة تشمل أن يمكن

ز ومصدري األوامر؛ -  التحقق المعمق من هويات المستفيدين الفعليي 

 (؛صول األموال سووجهة األموال عند االقتضاءالتحقق المعمق من أ -

 تعزيز المراقبة عل العمليات والمعامالت؛ -

ز  -  .تحليل سلوكيات وأنشطة الحسابات واللجوء للخدمات من قبل العمالء المعنيي 

 

 

ي عملية تحديد الهوية
ز
ي ف ي االستعانة سكليا أو جزئيا( بمتعهد خارخ 

هم طبيعة عالقة وف تقتضز

 :مالعاأل 

ام - يعات واألنظمة الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتوفر  احت  التشر

 ؛عل سياسات وإجراءات كافية لهذا الغرض

ي مجالي تحديد الهوية وحفظ الوثائق المتعلقة بمنظومة  -
ز
امات اليقظة ف ز ام الت  احت 

 ؛اليقظة

ز المعتمدينإخبار  - ز والمحاسبي  اء المحاسبي  اصة بهوية خبالفور بالمعلومات ال الخت 

ز وكذا بهدف  ز والمستفيدين الفعليي  عالقة األعمال المزمعة، والعمالء العرضيي 

 ؛وطبيعة العالقة المذكورة
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ز  - ، عند طلبه، بنسخ بيانات المحاسب والمحاسب المعتمد  بت  الختمكي  ، دون تأخت 

 ؛تحديد الهوية والوثائق األخرى ذات الصلة المرتبطة بواجب اليقظة

اء يتحمل  -  عل أطراف ونيعتمد نالذي نو ن المعتمدو ن والمحاسبو المحاسبالخت 

ي النهاية
ز
 .جراءاتاإل المسؤولية عن تنفيذ هذه  أخرى ف

 

ع إقامة عالقات أعمال مالخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد بسبب أنشطته، قد يحتاج 

ز يخضعون لقانون  . أمتدخلي  ي  جنت 

ز و ولهذا الغرض، يجب عل  اء المحاسبي  ز المعتمدينالخت  ة ، قبل إقامة عالقالمحاسبي 

امات التالية:  ز ، التقيد بااللت  ز  األعمال مع أحد هؤالء المتدخلي 

ي  -
جمع معلومات كافية لفهم طبيعة أنشطتهم ومعرفة سمعتهم وجودة المراقبة الت 

 يخضعون لها؛

ي مجال غسل األموال /  -
ز
ز ف تقييم المراقبات الموضوعة من قبل هؤالء المتدخلي 

 اإلرهاب؛تمويل 

ي مجال مكافحة غسل األموال / تمويل  -
ز
ي    ع ف التحقق من مدى خضوعهم لتشر

ي المغرب؛ اإلرهاب يعادل عل األقل
ز
 ذلك المطبق ف

التأكد من أن منظومة يقظتهم تخضع لمراقبة منتظمة من قبل سلطة الرقابة  -

ز لها؛  الخاضعي 

والمسؤول عن جمع معلومات إضافية عند االقتضاء بعقد اجتماعات مع اإلدارة  -

اف والمراقبة  ؛منظومة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وسلطة اإلشر

جمع معلومات إضافية عند االقتضاء، من خالل عقد اجتماعات مع اإلدارة ومع  -

افية والرقابية  .المسؤول عل منظومة غسل األموال / تمويل اإلرهاب وسلطته اإلشر

، يجب عل  ز وبالتالي اء المحاسبي  ز المعتمدينالخت   : والمحاسبي 
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 تقييم مخاطر غسل األموال / تمويل اإلرهاب المرتبطة بأنشطتهم؛ -

 تطبيق تدابت  يقظة مناسبة تجاههم؛ -

ي للخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد حسب الحالةالحصول من  -
 المجلس الوطتز

؛ ز  عل قرار قبول أو مواصلة عالقة األعمال مع هؤالء الفاعلي 

واصلة عالقة أعمال مع أشخاص أو كيانات وهمية منشأة أو مقامة قامة أو مإرفض  -

كات خاضعة  ي بلد أو إقليم ال يملكون فيه وجودا ماديا وال ينتمون فيه لمجموعة شر
ز
ف

اف.   لمراقبة سلطة رقابة أو إشر

 

التنصيص عل سياسات / إجراءات  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد  يجب عل

ي يتم جمعها أثناء تحديد هوية الزبناء وفتح الحسابات لحفظ المستندات وال
معلومات الت 

 .أو إنجاز العمليات

ا
ً
امات الحفظ هذه أيض ز  :وتهم الت 

 التحليالت والضوابط المنجزة؛ -

 ؛..(.العناض المتعلقة بالترصي    ح باالشتباه سالتحليالت والتقارير والمراسالت  -

 ل / تمويل اإلرهاب؛اإلخبار الداخلي عن مسائل مكافحة غسل األموا -

 دعامات التكوين.  -

 التالية:  الجوانب اإلجراءات / السياسات هذه تراعي  أن ويجب

 

 

 

 

 

 طبيعة الوثائق

-

-

-

-

-
- 

 الوسيطة

-

-

-

 

 المدة

-

-

-

-
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ي شكل سمادي،
ز
( يجب االحتفاظ بالمعلومات ف ي أو رقمي

ونز يل لتسهيل إعادة التشك إلكت 

ز من:   المفصل للمعامالت، والتمكي 

 تقديم، إذا لزم األمر، أدلة عل أي تحقيق أو تحر؛ -

بالرد الفوري عل طلبات المعلومات لخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد لسماح ال -

لمعلومات المالية أو السلطات الوطنية ل هيئةال، وزارة االقتصاد والماليةمن 

 ة. المختص
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ي يقومالخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد يجب أن يكون 
 قادًرا عل مراقبة العمليات الت 

 ر. عتيادي أو المعقد أو عالي المخاطال بها عمالؤه للكشف عن كل العمليات ذات الطابع غت  ا

 

 يمكن اعتبار العمليات التالية ذات طابع غت  اعتيادي، معقد أو عالي المخاطر: 

ي ال تتوافق مع طبيعة العميل سالمهنة، الوضعية ا -
-لسوسيوالمعامالت الت 

 (؛..اقتصادية. 

ي يتم تسجيلها  -
ي تختلف بشكل غت  طبيعي عن األنشطة السابقة والت 

المعامالت الت 

 عادة عل حساب العميل؛

تب عليها استخدام حسابات متعددة من قبل نفس العميل؛ - ي يت 
 المعامالت الت 

ز حسابات مختلفة؛ - رة بي   التحويالت غت  المت 

 نشيط؛العمليات الفجائية عل حساب غت   -

ر وتختلف عن الممارسات المعتادة؛ - دة دون مت 
 
ي يبدو أنها معق

 المعامالت الت 

وع واضح؛ - ر اقتصادي أو غرض مشر ي يبدو أنها دون مت 
 المعامالت الت 

لع؛ -
 
ي قد تكون مرتبطة بجنحة المط

 المعامالت الت 

ي قد تكون مرتبطة بتالعب باألسعار؛ -
 المعامالت الت 

ة عابرة لل -  حدود إلنجاز عمليات؛تحويل مبالغ كبت 

ة التداول بالبورصة؛ - ة من حجم التداول خالل فت  ي تمثل نسبة كبت 
 المعامالت الت 

ي تؤدي إل مكاسب/ خسائر غت  معقولة وتعطي انطباع عدم البحث  -
العمليات الت 

ي ال تراعي المخاطر وتكاليف االستثمار؛
 عن رب  ح أو تلك الت 

اء والبيع بأسعا - امنة للشر ز ا عن تلك الناتجة عن معالجة األوامر المت  ر مختلفة كثت 

 السوق؛
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ي مجال غسل  -
ز
ي بلدان ذات مخاطر عالية ف

ز
ي يقوم بها أشخاص مقيمون ف

العمليات الت 

 .اإلرهاب األموال / تمويل

ز المعتمدينباإلضافة إل ذلك، يجب عل  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  التحكم مراقبة و  الخت 

ي سلوكيات معينة
ز
 :ف

ب المعامالت أو الترصي    ح بالعمليات  العمالء الذين -
 
يطرحون أسئلة حول إمكانية تعق

 ؛للسلطات المختصة حول عتبات الكشف/ الترصي    ح

ز طبيعة وحجم المعامالت وتلك المنتظرة من صنف العميل  - انعدام التوافق بي 

ي أو تلك المتوقعة عل
 ؛أساس المعلومات المقدمة من العميل المعتز

ة من السندات بعد وقت قصت  من فتح الحساب تفاوض العميل بشأن كميا - ت كبت 

ة بعد ذلك وقيامه بقفل الحساب ز ة وجت 
 ؛فت 

ئ للحساب أو المعاملة/الوضعية دون سبب وجيه أو باستقاللية عن  - إقفال مفاخ 

 ؛ظروف السوق

 ؛أصل أموال المعامالت غت  محدد بوضوح -

ة ت - ة زمنية قصت 
ي فت 

ز
من الواضح  حويالت أموالالعمالء الذين يتلقون بشكل متكرر وف

 .أنها دون عالقة بتصنيفهم أو بمجال نشاطهم

ي حالة  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمديجب عل 
ز
القيام دائًما وألي عملية، ال سيما ف

 :اكتشافه لعملية ذات طابع غت  معتاد أو معقد، باستفسار العميل حول

ز  -   ؛هوية المستفيدين الفعليي 

 ؛لمصدر ووجهة األموا -

 سياق وغرض العملية.  -

ر 
 
، يجب أن يتوف عل نظام يسمح له  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدوبالتالي

 ق، القيام بالترصيحات باالشتباه للهيئةبالكشف عن هذه المعامالت، وبعد تحليل معم

ي حالة وجود شكوك تتعلق بغسل أموال /تمويل اإلرهابالوطنية للمعلومات المالية 
ز
 .ف
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ي يج
ب أن تخضع عمليات نقل وتحويل األموال أو السندات لقواعد التتبع والمراقبة والت 

 :  يمكن تلخيصها عل النحو التالي

 التالية:  المعلومات األقل عىل العمليات هذه تتضمن أن يجب

كة لمصدر اآلمر وللمستفيد والمستفيد  - األسماء العائلية والشخصية أو تسمية الشر

الهوية: النوع، الرقم، الجنسية و/ أو تاري    خ ومكان الميالد،  اقةالفعلي وهوياتهم سبط

 ، ز التجاري والمحكمة لألشخاص  ورقم السجلبالنسبة لألشخاص الذاتيي 

) ز  ؛االعتباريي 

 ؛الفعلي  أرقام حساب مصدر اآلمر والمستفيد  -

 للعملية؛عند االقتضاء، الرقم المرجعي الفريد  -

و تاري    خ ومكان الميالد، وكذا وثيقة هويته عنوان مصدر اآلمر ورقم هوية العميل أ -

 سالرقم، النوع، الجنسية...(؛

 العملية؛هدف  -

 العملية. مبلغ  -

ي  المعلومات هذه دمج يجب
 
 المعلومات:  نظام ف

ي حالة غياب المعلومات المطلوبة لهذه المعامالت، يجب عل 
ز
ز ف اء المحاسبي  الخت 

ز المعتمدين جية خاطر تشمل تطبيق التدابت  التدريوضع إجراءات قائمة عل الم والمحاسبي 

 التالية: 

 ورية  ؛تعليق تنفيذ العملية مع طلب المعلومات الرصز

 ي حالة عدم التوصل بالم
ز
ي الموعد المحدد؛رفض العملية ف

ز
 علومات الالزمة ف

  ي يكون فيها
ي الحالة الت 

ز
ام  العميلإنهاء عالقة األعمال مع ف غت  قادر عل احت 

بات
ّ
 ؛المتطل
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 ي حالة شك بغسل لهيئة الوطنية للمعلومات الماليةالشتباه لالترصي    ح با
ز
األموال /  ف

 تمويل اإلرهاب. 

 

ي يجب 
شكل الترصيحات باالشتباه جانًبا هاًما من منظومة اليقظة والرقابة الداخلية والت 

ُ
ت

 .إيالءها اهتماما خاصا

تباه ي    ح باالش التأكد من أن عملية الترص  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمديجب عل 

ر منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية سياسات 
 
، يجب أن توف تتم بفعالية واستمرار. وبالتالي

ل بالخصوص  :وإجراءات واضحة تفص 

ات حول العناض التقديرية الموضو  -  ؛عية الواجب مراعاتها لوصف الشبهةمؤشر

 المراحل وآجال معالجة تصاري    ح االشتباه؛ -

 ح المستعجلة؛كيفيات معالجة التصاري     -

وح ووظائف نظام الترصي    ح المسم -   ؛ «GoAML»شر

اخيص و  - ي هذه العمليةمسؤوليات االت 
ز
ز ف  ؛ألشخاص المشاركي 

ي لم تسفر  -
إجراءات حفظ تصاري    ح االشتباه والتحليالت ذات الصلة والتحليالت الت 

  ؛عن تصاري    ح

ر، عن ف آخاالمتناع عن كشف وإخبار الزبناء موضوع الترصي    ح باالشتباه أو أي طر  -

  .إجراء ترصي    ح باالشتباه أو عن أية معلومات ذات صلة تم رفعها إل الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

المتعلق بمكافحة غسل األموال، يكون المتدخل الخاضع ملزما  43.05طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 حول:الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتقديم تصريح باالشتباه إلى 

م بعمليات تكون مشبوهة بارتباطها:كل المبالغ والعمليات ومحاوالت القيا 

 من القانون الجنائي( 574-1 )المادةبغسل أموال -

 من القانون الجنائي( 574-2 )المادةبواحدة أو أكثر من المخالفات األصلية -

 من القانون الجنائي( 218-4بتمويل اإلرهاب )المادة -

كل عملية تكون فيها هوية اآلمر بالتنفيذ أو المستفيد محل شك 

 يكون من الضروري إيالء اهتمام خاص لحاالت معينة تتطلب تقديم تصريح باالشتباه  بالتاليو

التزامات تحديد هوية العميل استحالة احترام 

 هوية غير مكتملة أو وهمية بشكل واضح 

 تعليق التزامات اليقظة إذا كان من المحتمل أن تثير انتباه العميل   
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ي حالة التأكد من حالة ثابتة لمعاملة غت  معتادة أو معقدة أو ذات 
ز
باإلضافة إل ذلك، وف

اه القيام بترصي    ح االشتب الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدمخاطر عالية، يجب عل 

 .ت  دون تأخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقد 
ً
 :يشمل ترصي    ح االشتباه أيض

ي حالة استحالة تأجيل اإلنجاز  -
ز
ي تم إنجازها ف

 ؛العمليات الت 

، بعد انجازها، أن المبالغ المستعملة كان مصدرها غسل األموال.  - ز ي تبي 
 المعامالت الت 

 

 

 كيفيات التصريح

 من يمكنه التصريح باالشتباه

من الضروري تعيين مراسل ونوابه، يتم تأهيلهم للقيام بعملية  -
  ةالهيئة الوطنية للمعلومات الماليباالتصال  التصريح باالشتباه وربط

يتم التعيين على أساس مذكرة تعيين موقعة من مسير الشخص  -
 :باستمارة التعيين المتوفر بالموقع الخاضع تكون مرفقة

https://www.anrf.gov.ma 

 .تقديم هذه االستمارة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات الماليةيجب 

 (، بعد التسجيل ANRFNetعن طريق التصريح عبر االنترنت عبر  -
(https://www.anrfnet.gov.ma/PRD/Home 

 ANRFNet  شفهيا في حالة االستعجال شرط تأكيده عبر  -
الهيئة الوطنية ح بأي وسيلة اتصال أخرى متفق عليها مع مصال -

 للمعلومات المالية

 محتوى التصريح 

نعكاسات على العمليات اال

 التي لم تنفذ بعد

 تعريف كل من الشخص الخاضع والمصرح -
 التعريف بالعمليات المشبوهة ووصفها -
 التعريف باألشخاص الذاتيين والكيانات المشاركة في هذه العمليات -
 التاريخ المتوقع إلنجاز العملية التي لم تنّفذ بعد -

 أي معلومات مفيدة أخرى  -

 ابتداء عمل،أيام  (4) لمدة المشبوهة العملية إنجاز وتأجيل حظر -
 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من التصريح استالم تاريخ من

الهيئة الوطنية  عن ( عمل2) يومي انقضاء بعد العملية تنفيذ -
 .ةهيأال العتراض دالمحد األجل وهو للتصريح للمعلومات المالية

 يستلم قضائي قرار على بناءً  يوًما 15 لمدة رةتالف هذه تمديد يجوز -
.الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لدن من

 يأ في إليه الوصول ويمكن آمن مكان في والوثائق المستندات حفظ -

وقت
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 تدابت   اتخاذ المعتمد الخبت  المحاسب أو المحاسبمن  ُيطلب قد األعمال، خالل عالقة

ي  وقائية
ز
اماته إطار ممارسة ف ز  وتجميد عمليات حظر مثل والرقابة الداخلية باليقظة الت 

 .ممتلكات

 توقيف العمليات:  .أ

 :توقيف أو تعليق إنجاز عملية عندماب الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمديقوم 

اض من  - ة الوطنية الهيئلدن تكون العملية موضوع ترصي    ح باالشتباه، قد يؤدي العت 

 ؛للمعلومات المالية

ز أو إذا كانت هذه الهوية غت  مكتملة أو  - لم يتم التحقق من هوية األشخاص المعنيي 

 وهمية بشكل واضح. 

 :الممتلكات تجميد .ب

ي 
المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو الترصف فيها أو تحريكها أو يعتز

 .إخضاعها للحراسة

ي ثالث حاالت: يمكن ت 
ز
 طبيق هذا التدبت  ف

 

  ي
 
 :األموال غسل جريمة حول تحقيق إطار ف

ة ال ت  قابال  ا احدو  ا جاوز شهر تيجوز للوكيل العام للملك أن يأمر خالل مرحلة التحقيق، لفت 

للتجديد مرة واحدة، التجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال ممتلكات أو الترصف فيها 

ز  ز الحراسة أو المراقبة عل الممتلكات  أو تحريكها أو تعيي  مؤسسة أو هيئة خاصة لغرض تأمي 

 بشكل مؤقت. 

 

  ي
 
 :إرهابية جرائم إطار ف

 لطلبات تجميد الممتلكات الواردة من  الوطنية،اللجنة تبعا لإلجراء الذي اتخذته 
ً
تنفيذا

 اب. رهيتعلق بجرائم اإل فيما ، رخصة سمجلس األمن لألمم المتحدة(الهيئات الدولية الم
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، نشر قوائم األشخاص والكيانات موضوع إجراء تجميد الممتلكات عل اللجنة الوطنيةتتول 

( ويعتت  النشر بمثابة األمر https://cnasnu.justice.gov.maموقعها الرسمي س

 بالتجميد. 

لجنة الاالطالع بانتظام عل موقع  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدلذا، يجب عل 

 .ئمالتحيينات المحتملة لهذه القوا ، دون تأخت  ودون سابق إنذار،المذكور لتنفيذ  الوطنية

ي حالة طلب إنجاز معاملة أو عملية أخرى من قبل أشخاص أو كيانات مدرجة أسماؤهم 
ز
ف

ي القائمة، يجب عل 
ز
ي يك الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدف

ونوا تعليق أي معاملة الت 

 ناع عن القيام بأي عملية لصالحهم. فيها واالمت ا هم أطراف

ي  ،اللجنة الوطنيةيجب إرسال البيانات المتعلقة بتجميد الممتلكات دون تأخر إل 
والت 

بقرار يؤكد األمر بتجميد  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدبدورها تتول إخطار 

 .( عمل2الممتلكات داخل أجل يومي س

حق قيد أي حساب موضوع التجميد والمبالغ  للخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد

يطة أن تكون مجمدة وأن  ي ذلك اإليرادات من العقود السابقة، شر
ز
والتحويالت الواردة، بما ف

،  .اللجنة الوطنية إخطار يتم، دون تأخت 

ي أو الكلي لتدبت  التجميد من قبل 
 قضاء. ، أو من قبل الاللجنة الوطنيةيتم الرفع الجزنئ

 

  ي
 
 :اإلرهاب بتمويل خاصةال الحالة ف

ي عقب جريمة تمويل اإلرهاب، يمكن تجميد أو حجز األصول بنا 
ي إطار التحقيق القضانئ

ز
ف

.عل أمر من السلطات القضائية  

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدليل العملي للمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وتمويل اإلرهاب في مجال مكافحة غسل األموال الدليل العملي للمهن غير المالية
 

54 

 

ز عل  ز يتعي  اء المحاسبي  ز المعتمدين وضعالخت  بة منظومة اليقظة والمراق والمحاسبي 

ن جزء ال يتجزأ من النظام الشامل إلدارة المخاطرالداخ ي تكو 
  .لية الت 

ها مجموع السياسات واإلجراءات والضوابط والموارد أنيمكن تعريف هذه المنظومة 

ي مخاطر غسل االموال/ تمويل االرهابوالتنظيمات واأل 
ز
ن من التحكم ف

ّ
ي تمك

 .نظمة الت 

ز المعتمبالنسبة  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ز الذين ال تسمح لهدين للخت  م بنيتهم الطبيعيي 

ز اليقظة الداخلية بأية  ي عليهم تأمي 
ي للمراقبة، فإنه ينبعز

بوضع واستعمال نظام معلومان 

اف والمراقبة المختصة بأشع  وسيلة فعالة أخرى عل أن تتم موافاة الهيئة وسلطة اإلشر

ي هذا الصدد. 
ز
 وقت بوصف لآللية المعتمدة ف

 :ظومةن تكون المنأيجب 

ي تقيي -
ز
ي تم تحديدها ف

/ تمويل موالم مخاطر غسل األ متناسبة ومالئمة للمخاطر الت 

 ؛رهاب/ اإل

؛ - ز ز المعنيي  قة، سهلة الولوج ومفهومة من قبل جميع المستخدمي 
 
 موث

ي مخاطر غسلأن تكون قابلة للتطور و أ -
ز
ات ف ز االعتبار التغت  موال / أل ا ن تأخذ بعي 

شغيلية الجديدة سمنتجات وخدمات جديدة، تنظيم رهاب والمتطلبات التتمويل اإل

 جديد...(؛

 ن يتم تقييمها بانتظام لضمان مطابقتها وفعاليتها؛أ -

 ن يتم تحيينها بانتظام. أ -

زويد نشطته، تأ، حسب حجمه وتعقيد الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد وينتظر من 

 :هذه المنظومة

ة؛ - ية المؤهلة وذات الخت   بالموارد البشر

 هدافها بفعالية؛أظيم واستقاللية تمكنها من تحقيق بتن -
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ات ضوابط مكافحة غسل األ بالوسائل التقنية المالئمة للحاجي - ز ال / مو ات ولممت 

 رهاب؛تمويل اإل

ورية. أبحرية الوصول ألي معلومة  -  و وثيقة ضز

 ضمان عل يسهر مسؤول مراقبة تحت الداخلية والمراقبة اليقظة منظومة توضع

 :تاليةال المراقبات

 للمنظومة؛ والفعال الفعلي  الوضع -

ي  لإلطار المنظومة مطابقة -
؛ القانونز  والتنظيمي

 ؛للمنظومة والفوري الدوري التقييم -

ز  - اح للمنظومة المنتظم التحيي   مناسبة؛ عمل خطة واقت 

 بالمنظومة؛ المتعلقة االخرى والعناض والسياسات جراءاتاإل  توثيق -

 بالمنظومة؛ المتعلقة والمعلومات الوثائق بكل االحتفاظ -

اح االقتضاء، عند - ي  تكوينات اقت 
ز
 رهاباإل تمويل /موالاأل  غسل محاربة مجال ف

ز المعتمدين مستخدمي  لفائدة ز والمحاسبي  اء المحاسبي   ؛الخت 

ي  المصالح تضارب حاالت  ومنع تحديد -
 للمنظومة؛ الجيد الوضع تعيق قد الت 

اء المحاسب كان ذاإ االقتضاء، عند -  من جزء نو ن المعتمدو محاسبن والو الخت 

الخبت  المحاسب أو لمنظومة  الصحيح دماجاإل  من التحقق مالية، مجموعة

ي  المحاسب المعتمد
ز
 للمجموعة؛ الشامل النظام ف

 المشبوهة؛ العمليات بجميع تأخت   دون الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالغإ -

 االصول؛ وتجميد العمليات توقيف مقررات تفعيل -

 المختصة والسلطات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع المعلومات تبادل -

 ؛االخرى

ز المعتمدينال يمكن  - ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ي ت للخت 
جاه االحتجاج بالش المهتز

اف والمراقبة والمأمورون المكلفون بالمراقبة  .الهيئة أو أمام سلطات اإلشر
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مجموعة من السياسات واإلجراءات تمكن من تشمل منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية 

ي مجال مكافحة غسل األ تفعيل ا
ز
امات ف ز  .رهابموال / تمويل اإلاللت 

ي دليل يجب تكون هذه اإل 
ز
 ن يكون: أجراءات موثقة ف

ي  ا مصادق -
 ؛ للخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدعليه من المجلس الوطتز

 يتم تحيينه بشكل دوري.  -

اخيص المرتبطة  اءاتاإلجر توفر هذه السياسات و  وصفا لجميع المعالجات والمراقبات والت 

 بالجوانب التالية: 

 العمالء؛ تعريف قواعد -

ز  كيفية -  الوثائق؛ وحفظ تحيي 

 الزبائن؛ فرز كيفية -

 العمليات؛ ومراقبة تتبع -

 ؛لهيئة الوطنية للمعلومات الماليةل فيها المشتبه بالعمليات الترصي    ح -

؛المست وتكوين الوعي  مستوى رفع - ز  خدمي 

 .االصول وتجميد العمليات توقيف -

ز تحيينه دوريا من أجل مالءمته مع  تجمع اإلجراءات المشار إليها أعاله عل شكل دليل يتعي 

يعية والتنظيمية المعمول بها ومواكبته لتطور األنشطة  ز نشر دليل ويتعالنصوص التشر ي 

ي ذلك المستخدمون الجداإلجراءات 
ز
ز بما ف  د. عل جميع المستخدمي 

 

 :المستخدمي    تكوين

تحديد معايت  للتوظيف وتدابت   الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمديجب عل 

ز و  وه ومستخدموه، المعنيون لتحسيس وتكوين المستخدمي  السهر عل أن يستفيد مست 
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بشكل مباشر أو غت  مباشر بتفعيل منظومة اليقظة، من تكوينات مناسبة ومكيفة مع طبيعة 

 .حول مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهابمهامهم، 

 يمكن أن تهم محتويات هذه التكوينات، بشكل خاص: 

ي مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ -
ز
يعية والتنظيمية ف  المتطلبات التشر

؛ -  توصيات فريق العمل المالي

اء تصنيف مكافحة غسل األموال / تمويل اإلرهاب المتعلقة بأنشطة  - الخت 

ز المعتمدينالمحاس ز والمحاسبي   ؛بي 

 تحديد وتقييم وتدبت  مخاطر غسل األموال/ تمويل اإلرهاب؛ -

ي مجال مكافحة  -
ز
تصميم وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية القائمة عل المخاطر ف

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛

ي مجال مكافحة غسل األموال  -
ز
تصميم وتفعيل برامج الرقابة والرصد للمعامالت ف

 اإلرهاب؛ وتمويل

 تعريف ومعالجة األنشطة والمعامالت المشبوهة؛ -

 صياغة تقارير األنشطة غت  االعتيادية أو المعقدة أو عالية المخاطر واإلبالغ عنها؛ -

الهيئة الوطنية للمعلومات عملية تقديم تقرير عن نشاط أو معاملة مشبوهة إل  -

 ؛المالية

 معالجة مقررات تجميد الممتلكات؛ -

 األموال / تمويل اإلرهاب للخدمات والمنتجات المستعملة؛ نقاط ضعف غسل -

ي غسل األموال / تمويل اإلرهاب.  -
ز
 األنماط والتصنيفات الجديدة ف

 :المستخدمي    وعيةت

عل إتاحة جميع المعلومات والوثائق  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمديسهر 

يه ومستخ ي تتشكل منها منظومة اليقظة لمست 
 .دميهوالوسائل الت 
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ي السنة،  الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمدكما ينظم 
ز
كذلك، مرة واحدة عل األقل ف

 .ايو توع تكوينا 

ورة إل ذلك بتوعية مستخدميه بمخاطر  وكلويقوم، بشكل مستمر   ما دعت الرصز

ي قد يواجهها، إذا ما تم استغاللها ألغراض غسل األموال / تمويل اإلرهاب
 .المسؤولية الت 

ي مجال مكافحة غسل و التوع التكويناتهذه أن تغطي  يمكن
ز
ية التطورات التنظيمية ف

 الخبت  األموال / تمويل اإلرهاب، وتسليط الضوء عل المخاطر المحددة عل مستوى 

 والتدابت  المحتملة للتحكم فيها ...  المحاسب أو المحاسب المعتمد

 

مقتضيات مجموعة القانون  كر وبعضنف الذ اآل  13.72من القانون رقم  32بموجب المادة 

ي 
زمة لتنفيذ العقوبات المالية الأحدثت لجنة وطنية تتول اتخاذ اإلجراءات ال ،الجنانئ

 انتشار التسلح. مجلس األمن ذات الصلة باإلرهاب و المستهدفة تطبيقا لقرارات 

ي هذا اإلطار، يتم إصدار قوائم األشخاص والكيانات، الذين يجب تجميد ممتلكاته
ز
بسبب  مف

جرائم اإلرهاب، من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وكذا بعض الهيئات الدولية 

ي 
ز
األخرى المختصة، وتقوم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ف

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

ز لقوائم المذكورة أعاله وتحديثاتها عل بتعميم ا ز و المحاسبي  اء المحاسبي   لمعتمدين،االخت 

ي ذلك عت  موقعها الرسمي 
ز
 .(https://cnasnu.justice.gov.ma) بما ف

ي 
ز
هذا النشر يعتت  بمثابة أمر بتجميد الممتلكات، الخاصة باألشخاص والكيانات الواردة ف

كذلك بمثابة أمر بتعليق أية معاملة يكون هؤالء القوائم المذكورة. يعتت  هذا النشر  

 .األشخاص أو الكيانات طرفا فيها

 



 

 

 الدليل العملي للمهن غير المالية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

59 

ز عل  ز و يتعي  اء المحاسبي  ز الخت   :بما يلي  المعتمدين القيامالمحاسبي 

ي اسم األشخاص والكيانات المعنية -
ز
 .إجراء التحريات الالزمة لتحديد أي ممتلكات ف

ي تكشف فيها التحقيقات وجو  -
ي الحاالت الت 

ز
د ممتلكات باسم أحد األشخاص أو ف

ز باألمر، يجب االمتناع عن  ي تلك القوائم، ودون إبالغ المعنيي 
ز
الكيانات المدرجة ف

، من خالل  إجراء أي معاملة تتعلق بهذه الممتلكات، وإبالغ اللجنة الوطنية دون تأخت 

معنية لتزويدها بجميع المعلومات الالزمة المتعلقة بالشخص أو الكيان والممتلكات ا

بالموضوع. ويحظر إتاحة أي ممتلكات، أو توفت  أموال، أو أصول أخرى، أو موارد 

اقتصادية، أو خدمات مالية، أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها بشكل 

هم لصالح األشخاص والكيانات  اك مع غت 
، بالكامل، أو باالشت  ، أو غت  مباشر مباشر

ز باللوائح، ولصالح األ  شخاص، أو الجهات الذين يمتلكهم، أو يتحكم فيهم المدرجي 

ة، هؤالء األشخاص، وكذا أولئك الذين يعملون  ة، أو غت  مباشر بصورة مباشر

لحسابهم، أو يترصفون نيابة عنهم، أو بتوجيه منهم، ما لم يتوفر ترخيص أو تفويض 

 .بذلك أو ما لم يتم اإلخطار بخالف ذلك وفقا لقرارات مجلس األمن

المتثال لحظر إجراء المعامالت مع ا الخبت  المحاسب أو المحاسب المعتمد يجب عل

ي يتم وضعها تنفيذا 
ز عل القوائم األممية أو المحلية الت  األشخاص والكيانات المدرجي 

ا ألحكام 
ً
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفق

ي تم اتخاذها المذكور  13-72القانون رقم 
ه وتتميمه والنصوص الت  أعاله كما تم تغيت 

 لتطبيقه. 

 

ز عل  ز يتعي  اء المحاسبي  ز المعتمدين إجراءالخت  تظام، كل نبامراجعة داخلية  والمحاسبي 

ز عل األقل، من أجل التأكد من فعالية أنظمتهم المتعلقة باليقظة. وتهدف هذه  سنتي 

ي 
، إدقق داخلي و يجب أن تتم بواسطة م المراجعة، الت  ي ل التحقق من فعالية خارخ 

تمويل اإلرهاب، وفعالية تقييم الداخلية لمكافحة غسل األموال و التدابت  السياسيات و 
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ز  ز المستخدمي  ز بمك المخاطر، ووجود معايت  كفاءة عالية مناسبة عند تعيي  افحة المعنيي 

ز نجاعة برامج التكوين وتطبيق تمويل اإلرهاب ومدى غسل األموال و  المستخدمي 

 اإلجراءات. للسياسات و 

ها، بمخططات العمل المرتبطة تقدم تقارير حول نتائج التقييم والمراقبات و ويجب أن 

ز السياسات و  ين لتحيي  افهن إشارة الهيئة اإلجراءات ووضعها ر للمست   وسلطة اإلشر

 المراقبة المختصة. و 

ز المعتمدينبالنسبة  ز والمحاسبي  اء المحاسبي  ز الطبيعي للخت  ح لهم بنيتهم الذين ال تسمي 

ز اليقظة الداخلية بأية بوضع و  ي عليهم تأمي 
ي للمراقبة، فإنه ينبعز

استعمال نظام معلومان 

ي هذا 
ز
وسيلة فعالة أخرى عل أن تتم موافاة الهيئة بأشع وقت بوصف لآللية المعتمدة ف

 الصدد. 

  

ي كانت محل 
ي الترصي    ح باالشتباه الال يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات الت 

ز
مشار إليه ف

من  113المشار إليه، أن تجرى أية متابعة عل أساس الفصل  13.72من القانون  0المادة 

ي ضد 
ي أو عل أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان الش المهتز

لخبت  امجموعة القانون الجنانئ

يه أو أعوانه الذين قدموا الترص  المحاسب والمحاسب المعتمد  ي    ح المذكور عن أو مست 

 حسن نية. 

ال يجوز أن تقام أية دعوى عل أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا 

يه أو أعوانه  الخبت  المحاسب والمحاسب المعتمدمن أجل الوشاية الكاذبة، ضد  أو مست 

 الذين قدموا الترصي    ح باالشتباه عن حسن نية. 

ز المعتمدينمطلوب، فإن هو  إذا تم تنفيذ العملية وفق ما ز والمحاسبي  اء المحاسبي   الخت 

يه أو أعوانه  ونيعف من كل مسؤولية وال يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مست 

ي حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية. 
ز
 ما عدا ف
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01 01 
01 

المرتبطة بأنشطتهم وبعمالئهم إلرهابامويل موال / تمخاطر غسل األ القيام بتقييم  01  

ز معهم والمستفيدين  امتالك تعريف كامل لهوية عمالئهم ومصدري األوامر المتعاملي 

ز من خدماتهم  الفعليي 
02 

دة عتيادي،ال ا غت   ذات الطابع والعمليات للمعامالت الفعالة لمراقبةا
 
 00 المخاطر وعالية والمعق

 04 إلرهابامويل موال / تغسل األ تصنيف وتحليل شخصيات عمالئهم حسب مخاطر 

 05 المختصة الدولية قوائم الهيئات مع بالمقارنة للعمالء فرز بوضع القيام

مخاطر مرتفعةالدين يمثلون اللجوء إل تدابت  معززة بالنسبة للعمالء   06 

ز   الكافية واالعتمادات والوسائل المواردمن  الداخلية والمراقبة اليقظة منظومة تمكي 

  والمالئمة
07 

 والتقارير والسياسات واإلجراءات المراقبات والتحليالت لكل ومستمر شامل بشكل التوثيق

ي يجري األخرى واألعمال والتكوينات والقرارات
ي  بها القيام الت 

االموال  غسل مكافحة مجال فز

 االرهاب تمويل

09 

ز  لدى إلرهابامويل موال / تغسل األ  بمكافحة التكوين والتوعية   01 المستخدمي 

 00 الوطنية للمعلومات المالية لدى الهيأة االشتباه بتصاري    ح القيام

ي  المقررات تنفيذ
 02 العمليات االصول وتوقيف تجميد مجال فز

00 االحتفاظ بالمعلومات والوثائق كما هو مطلوب بموجب التنظيم الجاري به العمل  

 08 الداخلية والمراقبة اليقظة منظومة الدوري لفعالية بالتقييم القيام


