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 عام  تقديم

 ؟ اإلرشادي ا الغرض من هذا الدليلم ▪

ي تروم    يقدم هذا الدليل
المعنية   الجهات واألشخاصاكبة ومساعدة  مو العملي مجموعة من اإلرشادات الت 

فهمها بالتنفيذ   ن  تحسي  امها   عل  احت  تم  اماتها    ومن  ن والتنظيمي  اللت  ي 
القانونن اإلطار  بموجب  المحددة 

ذي  او  القرارين  ،  الصلةلمعياري  عدد  وخاصة  الوطنية  اللجنة  عن  الصادرين  ن   2022/ 01المعياريي 

 . 2022/ 02و

ن   يحدد هذا الدليل اإلرشادي توصيفا ،  عل ذلكوبناء   إجراءات وتدابت    بتنفيذ المعنية    األشخاصامات  اللت 

هاب وانتشار  الصلة باإلر   س األمن التابع لألمم المتحدة ذاتالمستهدفة بموجب قرارات مجل العقوبات  

  . لتسلح وتمويلهما ا

 لمن يتوجه هذا الدليل اإلرشادي؟  ▪

اإلرشادي    يتوجه الدليل  وكل شخص  للهذا  المحددة  المالية  غت   والمهن  واألعمال  المالية  مؤسسات 

ي إيداع أو تحويل بللقانون العام أو الخاص متواجد  خاضع    طبيعي أو معنوي
المملكة المغربية، يتدخل فن

ي أو استبدال أ
 . أو أصول منقولة وغت  منقولة  تلكاتأموال أو ممو تفويت أو نقل أو الترصف فن

ي 
ي بعده إليها   يشار وهي الجهات الت 

 : الي بالت علق األمر يت ، و شخاص المعنية بالتنفيذ باأل هذا الدليل فن

 

 

مؤسسات القطاع املايل

الأبناك؛•

الرشاكت القابضة احلرة؛•

التجمعات املالية؛•

مكها؛مؤسسات االئامتن والهيئات املعتربة يف ح •

مؤسسات المتويل؛•

رشاكت رصف العمالت •

ة مقاوالت التأأمني واعادة التأأمني والوالكء وسامس •
التأأمني ولك هجة خموةل لعرض معليات التأأمني

و اختياري واملؤسسات اليت تدبر نظام تقاعد اجباري أأ 
اهامتيعطي اماكنية الأدالء الاس تثنايئ واحلر للمس

لتأأمينات والصندوق الوطين للتقاعد والتأأمني برمس ا
اخملوةل؛

قمي املنقوةل رشاكت تدبري هيئات التوظيف امجلاعي لل•
لرأأسامل ورشاكت تدبري هيئات التوظيف امجلاعي ل

للتسنيد ومؤسسات تدبري صناديق التوظيف امجلاعي
عقاري؛ورشاكت تدبري هيئات التوظيف امجلاعي ال

.ايلرشاكت البورصة واملرشدون يف الاستامثر امل•

الأعامل واملهن غري املالية

احملامون املعنيون بتحرير العقود؛•

املوثقون والعدول؛•

اخلرباء احملاس بون واحملاس بون املعمتدون؛•

الوالكء العقاريون؛•

الاكزينوهات ومؤسسات أألعاب احلظ؛•

جتار الأجحار الكرمية أأو املعادن النفيسة؛•

جتار العادايت أأو الأعامل الفنية؛•

حداهثا مقدمو اخلدمات للرشاكت اذلين يتدخلون يف• ا 
.  وتنظميها وتوطيهنا

اجلهات الأخرى

رشاف اجلهات الرقابية والأمنية واال دارية وسلطات اال  •
واملراقبة،

لعام أأو ولك خشص طبيعي أأو معنوي خاضع للقانون ا•
يداع اخلاص متواجد يف اململكة املغربية، يتدخل يف  ا 

ترصف أأو حتويل أأو استبدال أأو تفويت أأو نقل أأو ال 
.وةليف أأموال أأو ممتلاكت أأو أأصول منقوةل وغري منق
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 اإلطار المفاهيم   
 الوطنية؟ اللجنةا ه  م 

ي قرارات مجلس األمن التابع لعقوبات المنصو اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ا
ص عليها فن

هي بمثابة اآللية الوطنية ،  باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما تحدة ذات الصلة  لألمم الم
لألمم   التابع  األمن  مجلس  قرارات  ي 

فن عليها  المنصوص  العقوبات  تطبيق  إليها  يعهد  ي 
الت 

 .تمويلهماالمتحدة ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح و 

المتعلق بمكافحة    43.05من القانون رقم    32حداثها بناء عل مقتضيات المادة  تم إوقد  
الصادر بتنفيذه الظهت     18-12كما تم تعديله وتتميمه بمقتضن القانون رقم  غسل األموال،  
رقم   يف  ي    1- 21- 56الشر

فن تأليفها  2021يونيو    8)   1442شوال    27الصادر  فيما حدد   ،)
اشت اوكيفية  بمقتضن  رقم  غالها  ي    484.21.2لمرسوم 

فن الحجة    23الصادر  ذي   من 
اللجنة  2021غشت    3)   1442 هذه  إحداث  ويندرج  المغربية (.  المملكة  ام  ن الت  إطار  ي 

فن
ي  
الصلة، والت  الدولية ذات  المعايت   ي 

اتيجية المنصوص عليها فن بالقواعد األساسية واالست 
ورة توفر الدول عل مساطر وآليات ي برصن

إنفاذ القرارات الصادرة عن  ناجعة من أجل    تقضن
صلة بها، خاصة منها  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة وتطبيق العقوبات المستهدفة المت
 تلك المتعلقة باإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.        

  األمن؟ما ه  قرارات مجلس 

بموجب    ،منظمة األمم المتحدةالتابع لاألمن  مجلس    القرارات الحالية والالحقة الصادرة عن
ذات الصلة بمنع ومكافحة اإلرهاب وانتشار   ،أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

 . ما أسلحة الدمار الشامل وتمويله

 مجلس األمن:   لوائحما المقصود ب 

  مستهدفة  المدرج بها جميع األفراد والكيانات والمجموعات الخاضعة لعقوبات  اللوائح  هي 
 ت األممية ذات الصلة. وفقا للقرارا

 )انظر بتفصيل أسفله(. 

   القائمة الموحدة لمجلس األمن: ما ه  

ي  القائمة األم  هي  -
ن باإلرهاب أو تمويل   تضممية الت  أسماء األفراد والمنظمات المرتبطي 

للعقوبات  يخضعون  والذين  وتمويله،  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  أو  اإلرهاب 
العقوباالمفروض لجنة  وقرارات  األمن  مجلس  قرارات  بموجب  جانب  ة  إل  ت، 

 المعلومات المتعلقة بهؤالء األشخاص وبيان أسباب إدراجهم. 
 

: الرابط   من خاللالوصول إل هذه القائمة ويمكن   التالي
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list-consolidated-sc-r/content/un//www.un.org/securitycouncil/ahttps: 

ي للجنة الوطنية: 
ونن  أو عتر الموقع اإللكت 

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar/ 

 
   لإلرهاب المحلية القائمةما ه :   

الو هي   والكي  الممسوكةطنية  القائمة  األفراد  جميع  بها  المدرج  اللجنة،  انات  طرف 
محدد مالية  لعقوبات  الخاضعة  أخرى  ةوالمجموعات  عقوبات  اإلدراج    أو  لمعايت   وفقا 

ي  2001)   1373المحددة بموجب قرار مجلس األمن  
( ووفقا لمعايت  اإلدراج بهذه الالئحة الت 

 للجنة. تحددها ا

https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar   
 
  ؟ ما المقصود بتوصيات مجموعة العمل  المال 

ي عل 
ي ينبعن

تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتسق من التدابت  الت 
الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إل تمويل انتشار  

و  واإلدارية  القانونية  األطر  أن  وحيث  الشامل.  الدمار  المالية أسلحة  والنظم  التشغيلية 
باختالف   تلك  تختلف  لمواجهة  متطابقة  تدابت   اتخاذ   

ً
جميعا عليها  يتعذر  فإنه  الدول، 

ي عل  
ينبعن دولًيا،   

ً
معيارا تضع  المالي  العمل  توصيات مجموعة  فإن  ولذلك،  التهديدات. 

 الدول تنفيذه من خالل اتخاذ تدابت  تتكيف مع ظروفها الخاصة. 
 
 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%aa/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://cnasnu.justice.gov.ma/language/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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 الممتلكاتما المقصود ب  : 

األ  نوع من  أو األمالأي  أو    كموال  المنقولة  المادية،  أو غت   المادية  االقتصادية،  الموارد  أو 
وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات   المشاعةالعقارية، المملوكة لشخص واحد أو  

ي تثبت ملكية هذه وما يضم إليها أو يدمج فيها بااللتصاق وكذا العقود أو ال
وثائق القانونية الت 

فيها  الممتلكات   بما  دعامتها،  وأيا كانت  بها،  المرتبطة  الحقوق  أو  تملكها  أصل  أيا كان 
ونية أو الرقمية.   اإللكت 

 األصول األخرىما المقصود ب : 

أيا كان نوعها ملموسة أو غت  ملموسة، منقولة أو غت  منقولة، والوثائق أو العقود    ل األصو 
ذلك  الق ي 

فن بما  شكلها  أًيا كان  والرقمانونية،  ونية  االلكت  تلك   يةالصيغة  ملكية  تثبت  ي 
الت 

أو   ي ذلك االئتمانات المرصفية، 
أو متعلقات بها، بما فن أو وجود حق فيها،  األصول األخرى 

مرصفية، أو أوامر الدفع، أو األسهم، أو األوراق المالية، أو السندات أو الحواالت،  الشيكات ال
وال أو األصول األخرى،  فوائد أو إيرادات أخرى، أو قيمة متحصلة أو ناتجة عن هذه األم  وأي

ستخدم للحصول عل أموال، أو سلع أو خدمات ذات صلة  
ُ
وأي أصول أخرى ُيحتمل أن ت

 ل. باألصو 

 ؟ التجميد ما المقصود ب 

ها أو  ا أو تحريكالترصف فيه  أو  تحويلها   قصد به المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو ي
 . إخضاعها للحراسة

 ؟ةإلتاححظر اما المقصود ب 

األخرى أو الموارد االقتصادية  صول  ممتلكات أو األموال أو األ منع إمكانية الولوج إل ال  هو 
مباشر   غت   أو  مباشر  بشكل  سواء  األشكال،  من  شكل  الكيانات بأي  أو  األشخاص  لفائدة 

ن صدور قرار تأكيد التج  المدرجة  . ميد إل حي 

 ؟حظر التعاملما المقصود ب 

فائدة  ل  رى خاأل الخدمات  أي نوع من  أو    توفت  أو تقديم أي نوع من الخدمات الماليةحظر  هو  
 . ألشخاص أو الكيانات المدرجةا

 ؟بالتنفيذ  المعنيةاألشخاص ما المقصود ب 

" مصطلح  واإلدارية    المعنيونيشمل  واألمنية  الرقابية  الجهات  إنبالتنفيذ"،  فاذ  وسلطات 
اف  وسلطاتون  القان المالية    والمراقبة  اإلشر غت   والمهن  واألعمال  المالية  والمؤسسات 

ي المملكة  متواجد    أو الخاص  خاضع للقانون العامطبيعي أو معنوي    ة وكل شخصالمحدد
فن

ي إيداع أو تحويل أو استبدال أو تفويت أو نقل  ،  المغربية
ي  يتدخل فن

  الممتلكات أو الترصف فن
أو غذات الصلة بش ي  كل مباشر 

التنظيمات المدرجة فن أو  الكيانات  أو  ت  مباشر باألشخاص 
 اللوائح األممية. 
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  ورية ياجاتاالحتب د ما المقصو  ؟ الضز

المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية المبالغ أو سداد  بتغطية    المتعلقة هي النفقات األساسية
؛  ةالطبي اتواإليجارات أو الرهون العقارية أو األدوية والعالج ن ائب وأقساط التأمي   والرصن

 ؟المصاريف االستثنائيةما المقصود ب 

لسداد أتعاب مهنية معقولة ودفع    ا حرص قانونية أو  التكاليف المنافع العامة والخدمات  هي  
الخ تقديم  تبة عن  المت  النفقات  تكاليف خدمات،  مبالغ  أو  أداء رسوم  أو  القانونية،  دمات 

المتعلق االعتيادية  أو  للعمليات  بحفظ  وا الصيانة  ة  األخرى  و ألموال  للممتلكات  األصول 
 والموارد االقتصادية المجمدة. 

 ؟ المستحقة الدفعات ما المقصود ب 

ي أو إداري أو تحكيمي سابق لتاري    خ  تحقة بموجب ر المبالغ المسهي  
 اإلدراج. هن أو حكم قضان 

 

يع  والمعياريطار اإل    والدول   التشر
 الوطنز

ي ال
ي اإلطار القانونن

 )انظر المالحق( وطتن

يعي   اإلطار التشر

رقم   • رقم    12.18القانون  والقانون  ي 
الجنان  القانون  مجموعة  وتتميم  المتعلق    43.05بتغيت  

يف رقم  بمكافحة غسل األموال الصادر بتن   1442شوال    27بتاري    خ    1.21.56فيذه الظهت  الشر
 .( 2021يونيو  8) 

الظ  03.03القانون رقم   • بتنفيذه بمقتضن  يف هت   المتعلق بمكافحة اإلرهاب الصادر األمر  الشر
ي  1.03.140رقم 

ه وتتميمه 2003ماي  28)  1424من ربيع األول  26صادر فن  ( كما وقع تغيت 

رقم   • االمتعل  13.10القانون  مجموعة  وتتميم  بتغيت   بالظهت  ق  عليه  المصادق  ي 
الجنان  لقانون 

يف رقم   ه ( كما وقع تغيت  1962نوفمتر    26)   1382من جمادى اآلخرة    28بتاري    خ    1.59.413الشر
 تميمه وت

يف   22.01القانون رقم   • المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر األمر بتنفيذه بمقتضن الظهت  الشر
ه وتتميمه 2002أكتوبر  3)  1423من رجب  25بتاري    خ  الصادر  1.02.255رقم   ( كما وقع تغيت 

 

 

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_6995_loi-4305_Ar.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_6995_loi-4305_Ar.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_6995_loi-4305_Ar.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_6995_loi-4305_Ar.pdf
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 القرارات المعيارية الصادرة عن اللجنة الوطنية

ي إطار  بشأن مسطرة وإجراءات تطبيق ا  2022  يناير   13بتاري    خ    2022/   01قرار عدد   •
لعقوبات فن

أنظمة جزاءات مجلس األمن ذات الصلة بمنع ومكافحة اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل  
 وتمويلهما

بشأن تحديد مسطرة اإلدراج والحذف من القائمة   2022يناير  13بتاري    خ  2022/  02قرار عدد  •
 المحلية 

اح   ر،تدابت  التجميد والمنع من السفبتنفيذ  ات الخاصة  واإلجراءالمساطر    القراران  هذان  يحدد  اقت 

ات اإلدراج تظلم من قرار ، إجراءات الوالحذف من اللوائح األممية والقائمة المحليةعمليات اإلدراج  

اح باستخدام األموال  ، إلغاء إجراءات تجميد األموال والتدابت  األخرى، السمللقوائمواإلنفاذ والنشر  

وتعميم   الجزاءات  لجنة  إل  اإلدراج  اح  واقت  وتطبيق   والقائمةالجزاءات    لوائحالمجمدة  المحلية 

التجميد،و القرارات الصادرة بشأنها،   التظلم، وكذا طر و   إلغاء إجراءات  امات    ق  ن المعنية  الت  الجهات 

 .بالتنفيذ

يعي و اإلطار   المعياري الدولي التشر

األموالواإلقليم  الدولية  االتفاقيات ▪ غسل  بمجال  المتعلقة  تمويل    ية  ومكافحة 

 اإلرهاب 

  االتفاقيات الدولية

ي المخدرات والمؤثرات الع •
وع فن قلية )فيينا( االتفاقية الدولية لمكافحة اإلتجار غت  المشر

ي عام  
 1988فن

ي عام  •
 1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب فن

مو(  • ي عام   االتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عتر الحدود )بالت 
 2000فن

ي عام   •
يدا( فن  2003اتفاقيه مكافحة الفساد )مت 

 االتفاقيات اإلقليمية 

 ب االتفاقية العربية لمكافحة اإلرها •

 االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب •
ي المخدرات والمؤثرات العقلي •

وع فن  ةاالتفاقية العربية لمكافحة االتجار غت  المشر
 دالتفاقية العربية لمكافحة الفسا ا •
 ةالوطني الجريمة المنظمة عتر الحدود االتفاقية العربية لمكافحة  •
 

https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
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المتعلق ▪ األمن  مجلس  األمواقرارات  غسل  مكافحة  بمجال  تمويل  ة  ومكافحة  ل 

 مل وتمويله ولجان العقوبات اإلرهاب وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشا

حدة الص    ادرة بموجب الفص    ل الس    ابع ابع لألمم المتمجلس األمن التقرارات يتعلق األمر بو 

عرقلة انتش      ار من ميثاق األمم المتحدة الهادفة لمنع وعرقلة اإلرهاب وتمويله ومنع وقمع و 

 . هأسلحة الدمار الشامل وتمويل

 : هتمويلاإلرهاب و 

 

العراق  1 ي 
فن اإلس               المي       ة  ال       دول       ة  تنظيم   .

والش              ام )داعا( والقاعدة وما يرتبط بهما  
 وجماعات ومؤسسات وكيانات.   أفراد من  

(, قرار مجلس 1999)  UNSCR 1267قرار مجلس األمن  
 هماوالقرارات الالحقة ل  UNSCR  1989(  2011األمن )

أف   راد،  2 م   ن  ب   ه        ا  ي   رت   ب   ط  وم        ا  ط        ال   ب        ان   .

 وجماعات ومؤسسات وكيانات. 
 ( والقرارات الالحقة له2011)  1988قرار مجلس األمن  

 المملك ة المغربي ة. أي فرد أو كي ان ت درج ه  3
 (القائمة المحلية)

 (2001)  1373قرار مجلس األمن  

 

 تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

 

ش               عبي ة ال ديمقراطي ة: . جمهوري ة كوري ا ال1
ال ن ووي        ة،  ب        األس                ل ح        ة  ال م ت ع ل ق        ة  ام ج  ال تر

والقذائف    األخرى، وأس    لحة الدمار الش    امل
 التسيارية. 

 ( والقرارات الالحقة له2006)  1718قرار مجلس األمن  

ن      امج 2 التر اإلس               المي      ة:  إيران  . جمهوري      ة 

 النووي
 (2015)  2231قرار مجلس األمن  

 

ي والمعياري ال لمزيد من المعلومات: راجع فضاء
ي للجنة اإلطار القانونن

ونن  دولي عل الموقع اإللكت 

 

وانتشار    بباإلرهاة جزاءات مجلس األمن ذات الصلأنظمة لمحة عن 

 التسلح وتمويلهما 

اعات  تسويةجزاءات مجلس األمن بشكل أساسي عل دعم  تركز أنظمة   ن ، بالعالم  السياسية   التن
   وتمويله.  افحة اإلرهابر الشامل ومكانتشار أسلحة الدما ومنع

م  و  ن ي األمم المتحدة، بتنفيذ قرارات مجلس األمن، بما    المملكة المغربية بصفتها عضوا تلت 
فن
ي ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات

 . المستهدفة ةالمالي  فن
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،نيةاللجنة الوط  وتضطلع ي والمعياري الدولي
يعي الوطتن بتنفيذ قرارات    ، اعتبارا لإلطار التشر

كافحة اإلرهاب وتمويله ومكافحة تمويل انتشار أسلحة من ذات الصلة بقمع وممجلس األ 
 .. الدمار الشامل، ال سيما تلك المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة

َ مختلفة ي تفرضها األمم المتحدة تدابت 
  يتوجب  كما ذكر أعاله، تشمل أنظمة العقوبات الت 

الدول   بتجميد    تطبيقها،عل  والخدماتوح والمتعلقة  األموال  توفت   لقرارات   ظر  ا 
ً
وفق

عل    ،لذات الصلة بمكافحة تمويل اإلرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشاممجلس األمن  
 .بالمملكة المغربيةاألفراد والكيانات االعتبارية 

 انتشار التسلح وتمويلهما منع أنظمة الجزاءات المتعلقة باإلرهاب و 

 لدمار الشامل ار أسلحة اتمويل انتش  اإلرهاب وتمويله 

 العقوبات لجان  - التابع لألمم المتحدة قرارات مجلس األمن

أنظمة الجزاءات ضد تنظيم الدولة اإلسالمية  
 )داعش( وتنظيم القاعدة وحركة طالبان 

  1333( المعدل بالقرارين 1999)  1267القرار 
 (، 2011)  1989(، والقرار 2002)  1390( و2000) 
 ( 2015)  2253( والقرار 2011)  1988القرار و 
 

ي العراق والشام  تنظيم الدولة اإلسالمية ▪
  فن

 )داعا( والقاعدة 
 1267و  1989األمن قرار مجلس 

 
 حركة طالبان  ▪

 1988 األمنقرار مجلس 

بمنع انتشار أسلحة الدمار  أنظمة الجزاءات الخاصة 
(  2016) 2325( و2004) 1540القراران  الشامل: 

 بشأن أسلحة الدمار الشامل 
 
 الشعبية الديمقراطية  كوريا جمهورية   ▪
 1718 األمن مجلس قرار 
 
 

 اإلسالمية جمهورية إيران  ▪
 2231  األمنقرار مجلس  

 المحلية  اإلرهاب قائمة
 ( 2001)  1373 األمنقرار مجلس 

 GAFI -معايت  وتوصيات مجموعة العمل المال  

 6التوصية رقم 
   6.7و  6.6و  6,5المعايت  

ة رق ن  10م  النتيجة المباشر ( )منهجية االلت  ي
 ام الفتن

 7التوصية رقم 
   7.7و  7.6و  7,5المعايت  

ة رقم   (  11النتيجة المباشر ي
ام الفتن ن  )منهجية االلت 

 المستهدفة؟ ة المالي ه  العقوبات ا م 

ي إطار الفصل السا
  مجموعة من القرارات  األمنصدر مجلس  من ميثاق األمم المتحدة، أ   بعفن

دف اقتصاد دولة أو مجموعة  تسته  من الدول،  عل مجموعةاقتصادية    عقوباتل  المتضمنة

و  أ وعادة ما تنص العقوبات عل حظر توريد    من الدول أو تستهدف قطاعا اقتصاديا معينا 

 .تصدير سلع وخدمات

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
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ي تم رصد
هذه المنظومة من العقوبات الشاملة خاصة  ها من خالل  ونظرا للنتائج السلبية الت 

فادي هذه اآلثار السلبية، ومن أجل تالعقوبات.    هذه   ها المطبق بحقشعوب البلدان  عل  

للعقوبات    أنشأ  جديدة  منظومة  األمن  الجزاءات  مجلس  أو  العقوبات  بأنظمة  تعرف 

 . أو الجزاءات الذكية لمستهدفةا

ي 
كات أو تنظيمات بعينه  تستهدف  وهي العقوبات الت    ا معينة وفق معايت  معاقبة أفراد أو شر

 .وضوابط محددة

ي هذا  
ي العراق    مثال   األمن رض مجلس  اإلطار فوفن

عقوبات بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية فن

اد وجماعات ومؤسسات وكيانات القاعدة، وما يرتبط بهما من أفر والشام )داعا(، وتنظيم  

القرار  قرارات  (  1999)  1267عدد    بمقتضن  بعدة  تنقيحه  تم  السيما  خرى  أ كما  الحقة، 

 (. 2015)  2253و ( 2011)  1989  عدد القرارات  

 ا الهدف من العقوبات المالية المستهدفة؟م 

  األشخاص أو الكيانات والتنظيمات المدرجة حرمان  تهدف العقوبات المالية المستهدفة إل  

ن أو دعم    واألمنبتقويض السلم    من أي وسيلة تسمح لهم  انتشار أو تمويل    اإلرهابالدوليي 

 أسلحة الدمار الشامل.  

 دابت  األساسية التالية: فرض التات إل  قوبالع  ك، تسعولتحقيق ذل

ي تعود ملكيتها بشكل مباشر األموال والممتلكات واألصول المحددة  تجميد جميع   -
الت 

 مباشر لألشخاص أو الكيانات والتنظيمات المدرجة؛  أو غت  

إتاحة   - عدم  للجهات    األخرى   األصولأو    األموالضمان  نوع  أي  من  الخدمات  أو 

 ؛ تزال خاضعة للتدابت  التقييدية ال المدرجة طالما أنها 

ما أنها  ات المدرجة طالمن أي نوع للجهمل أو تقديم أي نوع من الخدمات  منع التعا -

 . تزال خاضعة للتدابت  التقييدية ال 

 

 المستهدفة؟ المالية للعقوبات األساسية الخصائصاه  م 

 :ه  عقوبات إدارية ▪

  وإنما الممتلكات،  ه  لهذ  مصادرة  بمثابةعامل  وحظر التاألموال واألصول    تدابت  تجميد  تعد  ال 

ي تعود    إل الممتلكاتل  أو الوصو   نيات الولوجإلمكاقيود مؤقتة  بمثابة  هي  
أو    لألشخاصالت 

 .  الكيانات والتنظيمات المدرجة

ي إطار مسطرة قضائية.  وبالتالي فهي مختلفة عن قرارات التجميد 
ي تتخذ فن

 أو المصادرة الت 
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القرارا فإن  اللجنةوبالتالي  تتخذها  ي 
الت  وحظر    ت  والممتلكات  األموال  لتجميد  الوطنية 

التابعة  لجان الجزاءات    ألنظمةمحلية، أو تنفيذا  مة ال عل القائاإلدراج    سواء بموجبالتعامل  

 . قرارات إداريةهي   األممية( للوائحلمجلس االمن )بالنسبة 

 :ه  عقوبات مستقلة عن واجبات مكافحة غسل األموال ▪

 .نهج القائم عل المخاطرغسل األموال، فإن تجميد االموال ال يخضع للمكافحة خالفا ل 

الصلة بمجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة    اتكما أن عمليات الفحص والتدقيق ذ 

ن تدابت  الع  توجب القيام بها برصف النظر  ويالقائمة عل المخاطر  ناية الواجبةال تعد من بي 

 ر العمالء. توصيف مخاطعن منظومة 

 :وقائية ةه  عقوبات ظرفي ▪

ن العقوبات االقتصادية والمالية بطابعها   ي الذي يمس  تتمت 
ها  الظرفن ن حق الملكية وهو ما يمت 

اع الملكية.  ن  عن المصادرة أو انت 

هي عقوبات تتخذ بحق األشخاص أو الكيانات والتنظيمات المدرجة بغض النظر عن وجود  

 مسطرة قضائية جارية بحقهم. 

 :تاالستثناءابات تعرف بعض عقو ه   ▪

فإنه    ،أسماؤهم  المدرجةو الكيانات  أ بالحقوق األساسية لألشخاص    المساسمن أجل عدم  

عل   التنصيص  للشخص    مجموعةيتم  بمقتضاها  يمنح  االستثناءات  إمكانية من   المدرج 

ي    الولوج
الوطنية  ،  موالهأل الجزن  اللجنة  أو  المختصة  األممية  الجهة  خيص من  يد لتسدبت 

ور أساسية أو مصاريف فقات ن  . يةأو ضن

 ؟ م  ن المستهدف من هذه التدابت 

ي ذلك منع إتاحة األموال عل الجهات التاليةتنطبق تدابت  التجميد ب
 :ما فن

 لمملكة المغربيةاري مدرج عل قائمة اإلرهاب المحلية  ة أو كيان اعتبأي فرد أو جماع •

 .للجزاءاتحدة المو  الئحتهأو مدرج من قبل مجلس األمن عل  

، فرد أو كيان  و يتحكم به، بشكل مباشر أو غت  ماري، يملكه أ أي كيان اعتب • منوه  باشر

ي الفقرة أعاله
 .عنه فن

منوه  أو بتوجيه من أي فرد أو كيان اعتباري    أي فرد أو كيان اعتباري يترصف نيابة عن •

 عنه أعاله. 
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ام   ن الت  وفقا  ينطبق  المستهدفة  المالية  العقوبات  اقر لل تنفيذ  للجنة  ن  المعياريي   لوطنية ارين 

عل  المحلية أو    اإلرهابوالكيانات والتنظيمات المدرجة إما عل قائمة    األفراد   عل: حرصيا  

 المتحدة. مجلس األمن التابع لألمم لوائح 

روضة من قبل دول أو منظمات أخرى  جزاءات األحادية المفأنظمة البكنت معنيا أيضا  إذا  

  اإلتحاد ،   UKHMTالمملكة المتحدة   نةخزي ، OFAC ةاألجنبي  ولصاأل مراقبة    مثال: مكتب)

ي  اف والمرا(األورونر ي تخضع لها قبة ، فعليك اتباع تعليمات سلطة اإلشر
 . الت 
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امات المؤس ز معنية  الالمحددة والمهن غت  المالية  واألعمالسات المالية الت 

   العقوبات بتنفيذ 

 

امات نظرة عامة حول  ز  االلت 

01 

o  ز ز  مرا تعيي   قارين لدى اللجنة الوطنية سلي 
o   

ز
ونية لتبادل المعلومات الخاصالتسجيل ف    إخطاراتب من أجل التوصل ة باللجنة المنصة اإللكت 

ز
القائمة المحلية  اإلدراج ف

 .لألشخاص والكيانات والتنظيمات المدرجة واللوائح األممية  
o  للجنة عتر خاصية  التسجيل  

ز
ون اللوائح األممية  ل بإخطارات التحيينات عل  توصلل   Newsletterعل الموقع اإللكت 

 والقائمة المحلية 

02 

  القوائم الصادرة 
ز
من مجلس األمن أو   فحص قواعد البيانات والمعامالت الواردة بانتظام لديكم مقابل األسماء المدرجة ف

 :الجزاءات أو القوائم المحلية من خالل

o  قاعدة بيانات العمالء  
ز
 .البحث ف

o أسماء  
ز
 .لقة بالمعاملة األطراف المتع البحث ف

o  ز   أسماء العمالء المحتملي 
ز
 .البحث ف

o  ز   أسماء المستفيدين الحقيقيي 
ز
 .البحث ف

o ة   توجد عالقة مباشر
  أسماء األشخاص والتنظيمات الن 

ز
ة معهم البحث ف  .أو غت  مباشر

o عالقة عمل  
ز
  قاعدة بيانات العمالء قبل إجراء أي عملية أو الدخول ف

ز
جدية مع شخص للتأكد من عدم    البحث المستمر ف

  قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية 
ز
 .إدراج اسمه ف

03 

 .مؤكدة أو مشتبهة تطابق  حالة اتخاذ إجراءات التجميد دون تأخت  ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي 

04 

 بقرارات مجلس األمنتأكيد التجميد أو تنفيذ قرار 
ً
اما ز  .ذات الصلة  اللجنة الوطنيةاو قرارات  إلغاء التجميد دون تأخت  الت 

05 

امات األنجحاالمتثال وضع الضوابط واإلجراءات الداخلية وتنفيذها بفاعلية لضمان  ز     لاللت 

o تدابت  اليقظة المستمرة. 
o ز إخطار العميل  .وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر عل الموظفي 

06 

اف والمر نة الوطنية اللج التعاون مع   اقبة وسلطات اإلشر
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اماتتوصيف  ز  العملية االلت 
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 باستمرار؟المتوجب القيام بھا  اإلجراءات/ التدابت   ه   ام

  للجنة الوطنية:  المراجعة اليومية  -1
ونز  والمنتظمة للموقع اإللكت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز المعياري  ينوكذا مقتضيات القرار   ذات الصلةالدولية    والمعايت    طبقا للضوابط للجنة    ي 

اللجنة  نت،  الوطنية موقع  عل  المتعلقة  األممية  اللوائح    تحييناتفوري    كلبششر 

ي لمجلس    المدرجةوالتنظيمات  باألشخاص والكيانات  
ونن بمجرد إتاحتها عل الموقع اإللكت 

المتحدة.   لألمم  التابع  اللجنة  األمن  تنشر  الكما  التحيينات  لقراراتها  بالقاتبعا  ئمة  خاصة 

ي المحلية لإلرهاب عل موقعها ا
ونن  . إللكت 

موقع للاالطالع والمراجعة المنتظمة والمستمرة    عليك  لماذا يتوجب               

  اإللك
ونز  ؟للجنة ت 

 

 

 

 

 

 وتحميل التحيينات؟ ولوجاليفية ك  

ي للجنة الوطنيةلك الموقع  يوفر 
ونن ي  اإل مختلفة للولوج  مستويات اإللكت 

لتحيينات والتحديثات الت 

ي )   . يةائح األممترد عل اللو 
ونن  ( انظر الدليل اإلرشادي الستعمال الموقع اإللكت 

cnasnu.justice.gov.ma 

  وبدون سابق إنذار
 يعتتر نشر التحيينات بمثابة أمر تلقان 

بالتجميد الفوري ألموال وممتلكات األشخاص أو الكيانات المدرجة عل القائمة 

ز   موضوع التحيي 
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ةيمكنك و  ي يثات والتحيينات المخصص للتحد ضاءالفوبسهولة إل  الولوج مباشر
ونن عل الموقع اإللكت 

 :    كالتالي

 

 

 

 

إل   الولوج  إمكانية  الرابط  لك  يوفر 

التح عل  كرونولوجية  الواردة    اللوائحديثات 

 : األممية

 

 

 

ك تحميل نص البالغ الصادر عن  كن يم ث حي

ن  الصادرة عن مجلس األمن المعلومات حول. ويتضمن نص البالغات مجلس األمن ، مضمون التحيي 

 : ي
 من قبيل اآلن 

: إدراج موضوع ال - ن  أو حذف أو تعديل معلومات؛ تحيي 

ن م لجنة الجزاءات -  ؛ وضوع التحيي 

ن أو الكيانات أو التنظيمات موضوع الت/ و األشخاص الئحة  -  ؛ حيي 

ن / و األشخاص معلومات حول  -  . أو الكيانات أو التنظيمات موضوع التحيي 
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ن   ئحةتحميل الال  كما يمكنك ن المستخرجة بتاري    خ التح الخاصة بلجنة الجزاءات موضوع التحيي  ، يي 

. تحميل الالئحة الموحدة لمجلس األم وكذا  ن ن المستخرجة بتاري    خ التحيي   

المتوفرة عل ذات الفضاء: عتر الروابط   ةالمحين الموحدةة ئحال الفيما يمكنك الولوج إل    

• https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list 

 : البحث والتدقيق -2

نشر   علالتحييوتحميل  بمجرد  الوطنينات  للجنة  ي 
ونن اإللكت  الموقع  عل   ن  يتعي  ة، 

المحد المالية  والمهن غت   واألعمال  المالية  معنوي المؤسسات  أو  دة وكل شخص طبيعي 

ي إيداع أو تحويل أو  خاضع  
ي المملكة المغربية، يتدخل فن

للقانون العام أو الخاص متواجد فن

ي الممتلكات
ذات الصلة بشكل مباشر أو غت  مباشر    استبدال أو تفويت أو نقل أو الترصف فن

الكي أو  اللوائح األمميةباألشخاص  ي 
التنظيمات المدرجة فن أو  وبدون    ،وريةة ف بصفو ،  انات 

ورية التالية والتدابت   اتخاذ اإلجراءاتسابق إنذار،   : الرصن

البينات   البحث والتدقيق عل قاعدة  ، من أجل  بالزبناء والعمالء   الخاصةإجراء عملية 

المتضمالمعل  مقارنة الكيانات    عل تحديثنة  ومات  أو  األشخاص  األمن حول  مجلس 

 . المحتملة  / هةبق المؤكدة أو المشتب، وذلك لتحديد حاالت التطاموضوع إدراج

ز   المؤكد أو التطابق المشتبه به  كيفية تحديد التطابق لتنفيذ تدابت  التجميد    المحتملي 

 ؟والممتلكات لألموالالفوري 

عل تحديد هوية    كعة من المعلومات تساعد عل مجمو   األممية  اءاتالجز   لوائحتحتوي  

   ج. اإلدرا  موضوع االعتباريالفرد أو الكيان  

 ، ي ما يلي
ي القوائموفن

 :أمثلة عن المعلومات الواردة فن

 

ز   لألشخاص الطبيعيي 

 االسم

 األسماء المستعارة 

 تاري    خ الوالدة

 الجنسية 

 معلومات الهوية أو جواز السفر 

 وان معروف نع آخر 

ز   لألشخاص االعتباريي 

 اء( )األسماالسم 

 األسماء المستعارة 

 عنوان التسجيل 

 عناوين الفروع 

 أخرى  معلومات

 

 

تجد العديد من  فمن المحتمل أن، يمكن أن تكون جد شائعة نظًرا ألن العديد من األسماء

ورة أن الفرد أو الكيان أو التنظيم الذي تتعامل معه    بالضز
التطابقات المحتملة، لكن هذا ال يعنز

 .المستهدفةيخضع للعقوبات 

 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
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ي لوائح مجلس األمن    يتوجب عليك التأكد 
من اكتمال التطابق بمقارنة المعلومات الواردة فن

ي  
 . سجالتك و أ  قاعدة بياناتكمع كافة المعلومات المتوفرة لديك عن االسم الموجود فن

 المؤكد  حالة التطابق المحتمل  / حالة التطابق المشتبه

  أساس ل  ، عمحتمل  / مشتبهد تطابق تحديعند
ل الحالي أو المحتم  أو الزبون  عميلما تعرفه عن ال

خالل  من  المعاملة  أو  ي 
الحقيق  المستفيد  أو 

إجراءات العناية الواجبة للعميل و/ أو باستخدام  
جب أن تتحقق من بيانات  ، يمعلومات معقولة

ة لمنشور خدام المعرفات اباست الزبون    أو العميل  
ي 
 . أعاله  الجزاءات حلوائفن

 إذا كنت   
ً
التنظيم مقتنعا أو  الكيان  أو  الفرد  بأن   

إيجابية   “نتيجة  أي  باإلدراج،  ي 
المعتن ليس 

تدابت    أي  لتنفيذ  ورة  ضن توجد  فال  خاطئة”، 
  ح المستهدفة، ويمكنك السما خاصة بالعقوبات 

وعليك  العمل،  متابعة  أو  المعاملة  بإجراء 
ي سجالتك آلي الحتفاظ بأدلة علا

 .ة التحقق فن

  من    إذا تتمكن   لم 
ً
داخليا إذا كان التحقق  مما   

إيجابية   نتيجة  يشكل  المحتمل”  “التطابق 
  ،
ً
مؤكدا  

ً
تطابقا أو  تجميخاطئة  أصوله  عليك  د 

أموال أو أصول  أي إتاحة  عن كليا   االمتناع، و فورا 
لهديم  تقأو   أخرى  اللجنة وإبالغ    خدمات 

  . الوطنية 

  ث واإلبقاء عل طنية بنتائج البحإبالغ اللجنة الو 
الت التعامل  ومنعجميد  تدبت   ا    اإلتاحة وحظر 

ً
رد

الوطنيةمن   التطابق    )حالةبشأن    اللجنة 
إيج  المحتمل(  نتيجة  أو  سواء كان  خاطئة  ابية 

 
ً
 مؤكدا

ً
 .تطابقا

 لتنظيم يتطابق مع جميع كان الفرد أو الكيان أو ا  إذا
، فإن اتالجزاءلوائح  المعرفات األساسية الواردة عل  

 مؤكالنتيجة تعتتر “
ً
 تطابقا

ً
 ”. دا

   المؤكد التطابق  ي حال كان 
أو زبون  فقن يتعلق بعميل 

تجمي حالي  عليك  أصوله  ،  و فورا د   عن   كليا   االمتناع، 
 ؛ خدمات أخرى لهتقديم  أموال أو أصول أو  أي  إتاحة  

   ونية   إبالغعليك المنصة اإللكت  الوطنية عتر  اللجنة 
ي   . البحثالخاصة بذلك بنتائج  

بإجراءات التجميد فن
أيا إجراء غضون خمسة  أي  اتخاذ  تاري    خ  م عمل من 

ي حال كان تجمي
د و / أو محاولة إجراء المعامالت، وفن

  
ً
، عليك أن ترفضالتطابق المؤكد عميال

ً
إجراء    محتمال

غ المعاملة عل ا
ّ
 .عن الحالةلفور وأن تبل

 

ي قوائم اهو عندما يتطابق جزء من ال : محتمل/ مشتبهتطابق 
علومات  لعقوبات مع أي ممعرفات الواردة فن

ي 
 أو   واردة فن

ً
قواعد البيانات الخاصة بك، وال يمكن تحديد إن كان التطابق مؤكدا

 .ة خاطئة نتيجة إيجابي
 

ي ا يتطابق فرد أو كيان أو تنظيم مع جهو عندم تطابق مؤكد: 
ميع المعرفات األساسية الواردة فن

 .الجزاءات األممية  لوائح
 

التنظيمات المدرجة، إما بسبب طبيعة راد أو الكيانات أو  تطابق محتمل مع األف  نتيجة إيجابية خاطئة 
ي تثبت عند الفحصسبب معرفات غامضة، والاإلسم أو ب

ليست   أنها   والتدقيق   ت 
 
ً
 مؤكدا

ً
 .تطابقا

 

  غياب القدرة عل  
ز
  األسماء )يجب اإلخطار حن  إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء/ ف

ز
  حالة تشابه ف

ز
ف

  يمكن  خاطئة منالتأكد من أن األمر يتعلق بنتيجة إيجابية 
خالل المعلومات المتاحة أو الن 

 .الوصول إليها(
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 مستمرةدابت  اليقظة الت ▪

 : قاعدة عامة

ن عل     إيداع  تكل مؤسسة من المؤسسات المالية أو األعمال غت  المالية وكل مؤسسة  يتعي 
ز
تدخل ف

   
ز
ف التضف  أو  نقل  أو  تفويت  أو  استبدال  أو  تحويل  والممتلكاتأو  المسح  القيام    ،األموال  بعملية 

ي يمكن الولوج إليها    األمميةح  اللوائباستخدام أحدث نسخة من  وذلك    ،رار واستمظام  والتحقق بانت 
الت 

الموقع   ي عتر 
ونن الوطنية،  اإللكت  اإل  للجنة  الموقع  عتر  ة  مباشر التابع  أو  األمن  لمجلس  ي 

ونن   لألمم لكت 

 المتحدة. 

  هذا اإلطار يتوجب  
ز
ئها  قواعد بيانات ومعطيات محينة لعمال أن تتوفر عل    عل هذه المؤسساتوف

. وذلك من  وتحييناتها   اللوائحمراجعة    المسح الدقيق بمناسبةالجرد و مع أنظمة تمكنها من    ،وزبنائها 

أو اعتباري من األشخاص أو الكيانات أو التنظيمات  ع   طبيأجل التأكد من عدم التعامل مع أي شخص  

  الحاالت التالية وفقا لط . المدرجة عل اللوائح
ز
ورة التحقق ف  مؤسسة مهنية: بيعة كل  مع ضز

 أية عالقة تعامل جديدة؛ د عند بدءأسماء العمالء الجد •

؛  • ز  أسماء العمالء الحاليي 

ز ماء العمالء أس •  . العرضيي 

   

  حالالمتوجب القيام بھا  اإلجراءات/ التدابت  ما ه  
ز
ة وجود تطابق مؤكد أو ف

 ؟محتمل/ ابق مشتبهتط

 

وبدون سابق إنذار   عليك القيام فورا   ؤكد أو مشبه/محتمل، يجببمجرد رصد حالة تطابق م
: الكياللشخص أو   ي

 ن موضوع التدبت  القيام باآلن 

 التجميد الفوري لألموال والممتلكات الخاصة بالشخص أو الكيان أو التنظيمأوال: 
 وحظر التعامل 

األمر  ي إنذار مسبق  بها    امقيالعليك   مؤقتةفورية بتدابت  تعلق  الكيان  شخللبدون  أو  ص 
:   ، تشملمن اللجنة الوطنيةصادر أو قرار  المدرج  ي

 اآلن 

 إتاحة    االمتناعتاحة:  نع اإل م الممسوكةفورا عن  أو األصول  الممتلكات  أو  ،  األموال 
المدرجة الكيانات  أو  األشخاص  لصالح   ، مباشر غت   أو  مباشر  أو    بالكامل  بشكل 

الكيا لصالح  أو  هم،  غت  مع  اك 
ي  باالشت 

الت  األشخاص  مينات  أو  األشخاص  لكها 
ن أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غت   ، أو لصالح أي شخص أو كيان  المدرجي   مباشر

 . ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم
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  :سبيل المثال لع

الوصول  عل  القدرة  تعليق  ي 
فن اإلجراء  هذا  يتمثل  أن  يمكن  المالية:  للمؤسسات  بالنسبة   •

   ؛ألموال المودعةأو ا المرصفية واستغالل الحسابات

ي    المالية: يمكن أن• بالنسبة لألعمال والمهن غت   
  منع وقف تسهيل أو  يتمثل إجراء التجميد فن

ي 
 .الثابتة أو المنقولة األصولملكية   الترصف أيا كان نوعه فن

 
 أو  موال  أو األ ممتلكات  بال  تنفيذ أي عمليات أو معامالت ترتبطحظر    ظر التعامل: ح

، لصالح األشخاص أو الكيانات المدرجةبشكل مباشر أو غت   ،األصول  بالكامل   مباشر
ي  باال أو  

الت  الكيانات  لصالح  أو  هم،  غت  مع  اك 
األشخاص  شت  أو  األشخاص  يملكها 

، أو لصالح أي شخص أو كيان   ن أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غت  مباشر المدرجي 
 . ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم

 : ثالسبيل الم عل

كانت ذات    مالية حت  وإنمعامالت  أو    مرصفيةبالنسبة للمؤسسات المالية: تقديم خدمات  •

منع كل أنواع المعامالت المالية سواء من قبل الجهات المودع لديها ، من قبيل  طبيعة مؤقتة

بفتح   سواء  باألمر  ي 
المعتن من  جديدا  طلبا  تتلق   أن  يمكن  ي 

الت  األخرى  المالية  الجهات  أو 

ي حساب م 
 مثال.   جديد رصفن

الماليةوالمهن    لألعمالبالنسبة   • . • أي    غت   تقديم  مثل المحددة:  الخدمات،  من  نوع 

القانونية ملكية    الخدمات  و األصوللنقل  اء،  المجوهرات   شر وبيع  بيعها،  أو    العقارات 

 .والمعادن الثمينة، وما إل ذلك
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 والتدقيقج الفحص انيا: إبالغ اللجنة الوطنية بنتائث

بها  كان  سواء قمت  ي 
الت  والتدقيق  الفحص  نتيجة  مؤكد :  إيجابيةت  تطابق   تطابق  أو 

 . تطابقعدم وجود أية حالة  : سلبيةبه/محتمل(، أو مشت

عتر    وذلكبدون تأخت  بنتائج الفحص والتدقيق  إبالغ اللجنة الوطنية    يتوجب عليكفإنه  
ونية المخصصة لذلك.   المنصة اإللكت 

ن  ي ثمان ساعات بعد نشر التحيي 
ي كل األحوال،  تطبق قاعدة اآلجال المحددة فن

حيث فن
 و الدينية منها.  والوطنية األسبوعيةأيام العطل  تشمل أيضا

 ؟ة بنتائج الفحص والتدقيقيكيف يتم إبالغ اللجنة الوطن ▪
   ن    األشخاصيتوجب عل جميع ن قارين لها لدى اللجنة  المعنية بالتنفيذ تعيي  مراسلي 

 . الوطنية
 ي حالة غياب هذا األخت  تحدد كل مؤسسة أيضا نائبا عن مراس

 . لها الرسمي فن
  المخصصة ونية  اإللكت  المنصة  ي 

فن الخاص  حسابه  عل  رسمي  مراسل  يضمن كل 
الكامل  االسم الخاصة والبيانات المتعلقة بمؤسسته وكذا مات، بياناته لتبادل المعلو 

 ت نائبه. وبيانا
 لهذا الغرض، مسؤولية صحة   يتحمل كل مراسل رسمي تم تعيينه من قبل مؤسسته

ونية والمتعلقة ب ي يوفرها عتر المنصة اإللكت 
نتائج الفحص والتدقيق المعلومات الت 

 ن قبل اللجنة الوطنية. أو أي طلب معلومات قد يرد عليه م
 
 فحص والتدقيق؟غ اللجنة الوطنية بنتائج ال عتر أية آلية يتم إبال   ▪

الغرض منصةت لهذا  الوطنية  اللجنة  ونية    وفر  المعلوماتخاصة  إلكت  تضعها رهن    لتبادل 
 المعنية بالتنفيذ.  واألشخاصإشارة المؤسسات 

ونية عتر  كيتم الولوج إل المنصة اإلل
محدث لكل مراسل رسمي للجهات  ل االحساب الخاص  ت 

 : الخاص باستعمال قنه الشيالمعنية بالتنفيذ 
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ونية الخاصة بتبادل المعلومات. ة اإللانظر دليل استعمال المنص  كت 

ي الخ
ونن ن عل اللوائح األممية، يتوصل كل مراسل رسمي عل بريده اإللكت  ص به بإخطار ابمجرد ورود تحيي 

ي إل
ونن  . حميل المعلومات الخاصةواالطالع وتحسابه الخاص لوج إل و تنبيهي من أجل الكت 

 

 اللجنة الوطنية بنتائج الفحص والتدقيق؟تم إبالغ من  ي ▪

 اتساع 8 ثمان ال تتعدىداخل آجال   بنتائج البحث والتدقيق  يتم إبالغ اللجنة الوطنية
ن عل الموقع  تحتسب من وقت   ي نشر التحيي 

ونن اء البحث  ر للجنة والتوصل بطلب إج  اإللكت 
ونية الملمنصة والتدقيق عتر ا  خصصة لتبادل المعلومات. اإللكت 

 

 ثال: م

ز   تتوقي  : نشر التحيي 

ن    00: 30: 08، عل الساعة الثامنة والنصف صباحا: 2022ماي  02 االثني 

  
  : نتائج الفحص والتدقيقآخر أجل لتلق 

ن االثن  00: 30: 16: زواال والنصف  الرابعة، عل الساعة 2022ماي  02ي 
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 ؟ةإبالغ اللجنة الوطني يتم بماذا  ▪
   الفحصيتم بنتائج  اللجنة  جميع    إبالغ  من  تمكينها  مع  المعطيات  والتدقيق 

 محتمل. / كل حالة تطابق مؤكد أو مشتبهبالمرتبطة لديها و  والمعلومات المتوفرة
   أو  يتم واألموال  للممتلكات  مفصل  وجرد  بقيمة   ، تأخت  وبدون  فورا  اللجنة،  إبالغ 
 . بها ولة وغت  المنقولة المملوكة لحاالت التطابق المؤكد أو المشتبه المنق  ألصولا
   يتم الشعة  كما  وجه  عل  اللجنة  معاملة  بإخطار  أي  إلجراء  محاولة  متعلقة كل 

 . التطابق المؤكد أو المشتبه بها  حاالتب
أو نقل ملكمثال بيع  أو  القيام بتحويالت مالية  باألمر  ي 

المعتن   تلكاتية مم: محاولة 
.  لديه  إما بشكل مباشر أو غت  مباشر

 

 : التالية إلزاميا  األساسية مات تقديم المعلو  يعتتر 

المتوفرة  الكامل  االسم ▪ التعريفية  البيانات  ب                لديكم  وكل  الصلة  التطابق ذات   ”  

المشتبه/المحتمل"  أو   المؤكد“ مستندات    مع  . "التطابق  من  )نسهوية  الإرفاق  خة 

اخيص   لألفراد   األخرىالهوية    وثائق  أو تعريف الوطنية أو جواز السفر  بطاقة ال والت 

كات مثال  للكيانات األساسي ارية والنظام التج  (؛ كالشر

ي    األموالمثل قيمة  :  األخرى  األصول أو  والممتلكات    ألموالل  وجرد مفصلقيمة   ▪
فن

العقارات، وما  المالية، وقيمة    األوراقوقيمة    ، المعامالتالحسابات المرصفية، وقيمة  

ذلك اإلثبات  إرفاق    مع.  إل  وثائق  من  ممكن  قدر  البيانأكتر  المرصفيةمثل    ات 

 .المالية وسندات الملكية وما إل ذلك  األوراقدفت  وملخص  المعامالت وإيصاالت

 

  قرار اللجنة الوطنيةالثا: تنفيذ قرار ث
ز
 تأكيد التجميد وفق الكيفيات الواردة ف

بالتنفيذ المعني  األشخاص تتوصل   أجل  ة  داخل  بقرار  ساعة    24،   ، ن التحيي  لنشر  الموالية 

ي باإلدراج. لصادر بحق الشخص  د التجميد اتأكي
وذلك عتر المنصة    أو الكيان والتنظيم المعتن

ونية المخصصة لتبادل المعلومات. ا  إللكت 

 . إلدراجيتضمن قرار تأكيد التجميد البيانات التعريفية التأكيدية للشخص أو الكيان موضوع ا

: المعنية   األشخاصيتوجب عل   بالتنفيذ القيام بالتالي
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▪  
▪  

 
 
 

 
 
 

 التجميد؟  تدبت  ماذا يشمل  ▪

 يشمل التجميد: 

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

؛ الكيان المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر   أو غت  مباشر
ي يملكها الشخص   -

الت  أو األصول األخرى  أو يتحكم جميع األموال  الكيان المدرج  أو 
ي يمكن أن تكون مرتبطة بفعل أو جريمة  بها، وليس  

فقط األموال واألصول األخرى الت 
بمفهوم   رقم    4-218و  1-1- 218  1-218الفصول  إرهابية  القانون    03.03من 

 تسلح؛متصل بانتشار الالمتعلق بمكافحة اإلرهاب أو 
ي يملكها الشخص  -

أو    أو الكيان المدرج أو يتحكم بها كلًيا   األموال أو األصول األخرى الت 
عن  نيابة  أو  ه  غت  مع  اك 

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

ن أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعا ن أو االعتباريي  ت  األشخاص الذاتيي 
 ائح األممية أو المحلية؛المدرجة باللو 

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

؛  يملكها الشخص أو الكيان المدرج أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غت  مباشر
ي يملكها األشخاص االعتباريون الذين يمت -

لكهم أو  الممتلكات واألموال أو األصول الت 
ة الشخص أو الكيان ايتحكم ف  ة أو غت  مباشر لمدرج أو أولئك الذين يهم بصورة مباشر

 و يترصفون نيابة عنه أو بتوجيه منه؛ يعملون لحسابه أ 

  قرار اللجنة الوطنية بتأكيد التجميد

اإلبقاء عل تدابت  التجميد 

 وحظر التعامل

مسوكة لديها الم والممتلكات األموال قاء عل تجميداإلب-

بالنسبة لألشخاص موضوع اإلدراج المستوفن وحظر التعامل 

وط بحق بناء عل البيانات الواردة  التطابق المؤكد""هم شر

ي قرار تأكيد التجميد
 ؛الصادر عن اللجنة الوطنية فن

يمة وجرد مفصل لألموال أو األصول بالغ اللجنة بقإ-

ي والممتلكات المنقولة وغت  المنقو
 تم تجميدها وكل لة الت 

ي تتم محاولة القيام بها، وكذا باإلجراءات 
العمليات الت 

تخذة من قبلها لتنفيذ قرار التجميد، وذلك داخل أجل الم

 . ساعة من صدور قرار تأكيد التجميد 48أقصاه 

 

ي وفوري ، عند االقتضاء، وبلغاءإ-
شكل تلقان 

لتدابت  التجميد وحظر اإلتاحة ومنع التعامل 

بقة بحق حاالت التطابق المشتبهة طالم

 . األخرى

 

وحظر  إلغاء تدابت  التجميد

  لامالتع
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من ها  غت  و/أو  الفوائد  التجميد  يطال  واألرباح  كما  الحسابات   العائدات  عل  المستحقة 
 المحصلة بعد قرار التجميد. 

عل   ن  بالتن  ص األشخاويتعي  األرباح   فيذ المعنية  من  ها  غت  أو  فوائد  أي  بدفع  تسمح  أن 
ن قود أو اتفاقات أو الع   بموجبمستحقة عل الحسابات المجمدة،  ال ي وقت  ت 

امات نشأت فن
ط أن يتم تجميد هذه الفوائد واألرباح والمبالغ األخرى.   سابق لتاري    خ اإلدراج، شر

 

 :المجمدة يمكن إضافة التال  إل الحسابات

 ساب؛  الفوائد أو األرباح أو المكاسب األخرى المستحقة عل الح ✓
امات متفق عليها قبل تاري    خ  المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيا  ✓ ن ت أو الت 

ع اإلضافات  هذه  تجميد  ط  بشر االعتباري،  الكيان  أو  الفرد  وإبالغ  إدراج  الفور  ل 
 بذلك.  اللجنة الوطنية

كاء؟ انات الكي أموال وممتلكات  ميد ماذا عن حاالت تج  متعددة الشر

ي يمتتدابت  التجمي  يتوجب فرض  القاعدة العامة: 
لك معظم أسهمها أفراد  د عل الكيانات الت 

 . 1موضوع إدراج أو كيانات 

 :المستفيد الفعلي هو

o   ؛(األشخاص) الذاتيون الذين يمتلكون/ أو يراقبون العميلالشخص أو 

o  بهم انجاز عملية، تنفيذ معاملة أو  األشخاص) الذاتيون الذي يتم لحساأو  الشخص

 ؛ (ممارسة نشاط

o ن الذين ي الشخص أو األشخاص الذاتيي 
: يعتن ن  :بالنسبة لألشخاص االعتباريي 

، أكتر من  - ٪ من رأس المال أو حقوق   25إما يملكون، بشكل مباشر أو غت  مباشر

كة  ،التصويت بالشر

جهزة التسيت  أو اإلدارة أو  أ علوإما يمارسون، بأي وسيلة أخرى، سلطة المراقبة  -

ن  ، أو الجموعت  التدب  .العمومية للمساهمي 

o ن المعاي
ّ
  األخت  ، يكون هذا الفعلي السالفة الذكر تحديد هوية المستفيد  ت  إذا لم تمك

ي الذي
ي للعميل المست  الرئيسي يشغل منصب  هو الشخص الذان 

 .أو الممثل القانونن

   العقوبات    الئحة  علالشخص أو الكيان المدرج    ذا كانإ
ز
يكا ف ملكية نفس الكيان مع  شر

  ذلك الكيانشخص آخر  
ز
بحيث يتعذر فصل الحصة   غت  مدرج، وكانا يتضفان سويا ف

 
ومن الرتتيبات   ابملغرب املنشأة ابلسجل العمومي للمستفيدين الفعليني من الشركات  يتعلق (2021سبتمرب  8) 1443من حمرم  30صادر يف  708.2.21املرسوم عدد   1

 . القانونية
content/uploads/2021/10/BO_7024_Ar.pdf-https://www.lexisma.info/wp 

https://www.lexisma.info/wp-content/uploads/2021/10/BO_7024_Ar.pdf
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  يملكها أو يتضف فيال
  إخضاع أموال الكي  ها كل منهما،ن 

ان )أصول، ممتلكات، فينبعز

 .....( بأكملها للتجميدحصص، أرباح، فوائد 

   ا ه  مدة التجميد؟م ▪

ي لتجميد األصول وتدابت  ال 
 حظر التعامل.  يوجد حد زمتن

قيد التجميد ما لم ترخص اللجنة أو  وال واألصول األخرى المجمدة  تبق  الممتلكات واألم
، وذل ترصح أو تخطر بإمكانية الوصول إليها  ك وفق الحاالت  إما جزئيا أو برفع التجميد الكلي

 التالية: 

-  : الكيان المدرج من اللوائح األممية، ما لم يكن  حذف الشخص أو رفع التجميد الكلي
 ية؛بالقائمة المحل موضوع إدراج

بقرار   -  : ي
الجزن  التجميد  تبلغرفع  الوطنية  اللجنة  من  المعنية ضي    ح  الجهة  إل  ه 

ي 
ورية  االحتياجاتتغطية  طار مسطرة إبالتنفيذ فن  . أو المصاريف األساسيةالرصن

 
امات اإلضافية:  ▪ ز  االلت 

ال  م األشخاص  ن أو  تلت  بقيمة وجرد مفصل لألموال  اللجنة  بإبالغ  المحددة،  بالتنفيذ  معنية 
ي  
ي تم تجميدها وكل العمليات الت 

تم محاولة  ياألصول والممتلكات المنقولة وغت  المنقولة الت 
داخل أجل أقصاه    وذلك القيام بها، وكذا باإلجراءات المتخذة من قبلها لتنفيذ قرار التجميد،  

 . ر تأكيد التجميد ساعة من صدور قرا  48

بالتنفيذ تمتنع   المعنية  زبون   األشخاص  أو  لعميل  مسبق  إنذار  أي  توجيه  عن  المحددة 
 ضوع إدراج خالل إعمال تدابت  التجميد ومنع اإلتاحة. مو 

ي بالتنفيذ من المسؤولية الجنائية أو اإلدارية أو المدنية 
ي أو اعتباري معتن

يعقن أي شخص ذان 
التجم تدابت   إعمال  اللجنة بموجب  وقرارات  األمن  مجلس  بقرارات  اما  ن الت  نية  بحسن  يد 

ن   أو تبي  أنالوطنية، حت  وإن تعلق األمر  أو كيان  الحقا  غت   ه قد تم تطبيقها بحق شخص 
ي باإلدراج أو 

 نظرا لتشابه األسماء. معتن

 ؟تدابت  التجميد الواردة عل  ت االستثناءاما ه   ▪

الول  إمكانيات  بدراسةاللجنة    تختص األخرى  إتاحة  األصول  أو  األموال  أو  للممتلكات  وج 
لتغطية ورية  المجمدة  الرصن المستحقة    و أ   الحاجيات  والدفعات  االستثنائية  المصاريف 

ي أو إداري أو تحكيمي مت  كان سابق 
لتاري    خ إدراج الشخص أو    ا بموجب عقد أو حكم قضان 

ي  
 األممية.   الالئحةالكيان فن

ن   صةوبناء عل قرار الجهات األممية المخت أو اللجنة     عل اللوائح األمميةبالنسبة للمدرجي 
قر الوطنية   الوطنية  اللجنة  توجه  المحلية.  للقائمة  ببالنسبة  بارا  خيص  الولوج الت    إتاحة 
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ي 
التجميد للم   الجزن  موضوع  األصول  أو  واألموال  بالتجميد  متلكات  المكلفة  الجهة  إل   ،

 ها. ب المحددة، مع تحديد مقدار وقيمة األموال المرخص

المعنية   الجهات  م  ن الكيفيات    خيصالت  بتطبيق  المحددة    ذ بالتنفيوتلت  المحددة  وفق 
ة بشكل دوري باإلجراءات المتخذة لذلك.   بمقتضن قرار اللجنة، مع إبالغ هذه األخت 

 ؟إجراءات إلغاء أو رفع تدابت  التجميد ما ه   ▪

المعنية   الجهات  م  ن التعامل  ب  بالتنفيذ تلت  التجميد وحظر  قائيا وبشكل فوري بمجرد  تلرفع 
ي للجنة  األممية  اللوائحالشخص أو الكيان من    حذف

ونن ها عل الموقع اإللكت  ما لم  ،  ونشر
 .  إدراج عل القائمة المحليةيكن موضوع  

كيان قد    يجوز رفع إجراءات التجميد والتدابت  األخرى بعد اتخاذها ضد فرد أو جماعة أو ما  ك
ي ظَل الظرو 

ر من جّرائها فن ّ  :ف التاليةترصن

 كيان مدرج؛  لفرد أو مجموعة أو  حالة تشابه األسماء بالنسبة -1

حسن النية تأثر عن    ا طرف  بصفتهالشخص أو الجماعة أو الكيان  بإذا تعلق األمر   -2

 .طريق الخطأ بتدابت  التجميد

م   ن ي هذه الحاالت الخاصة، تلت 
برفع إجراءات وتدابت    المعنية بالتنفيذ المحددة  األشخاصوفن

  يد وحظر التعامل بناء عل قرار ضي    ح صادر عن اللجنة الوطنية بذلك. التجم

اماتما ه  آثار اإلخالل  ▪ ز  أعاله؟  بااللت 

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

الوطنية للجنة  ع  يمكن  وأعوانهم،  ي  هم  مست  ومعاقبة  ن  الخاضعي  األشخاص  ند  معاقبة 

ي أو معنوي أخل    االقتضاء، 
امات وكل شخص ذان  ن اوح بعقوبة ، أعاله  الواردة   بااللت   مالية تت 

ن   .درهم 1.000.000 و 20.000 بي 



29 
 

اف   ▪ ز مع اللجنة الوطنية وسلطة اإلشر التواصل والتعاون المستمرين والمنتظمي 
 والمراقبة
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 مهمةروابط  – مالحق
 

 : المرجعية األساسية ةوالتنظيمي النصوص القانونية ◄

رقم   • رقم    12.18القانون  والقانون  ي 
الجنان  القانون  مجموعة  وتتميم  المتعلق    43.05بتغيت  

يف رقم     1442شوال    27بتاري    خ    1.21.56بمكافحة غسل األموال الصادر بتنفيذه الظهت  الشر

 (2021يونيو  8) 

 ( 2021يونيو  14)  1442ذو القعدة  3بتاري    خ  6995لجريدة الرسمية عدد ا

ي    2.21.484المرسوم رقم   •
( بتحديد تأليف  2021أغسطس    3)   1442ذي الحجة    23صادر فن

ي قرارات مجلس األمن التابع لألمم 
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فن

 انتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالهاالمتحدة ذات الصلة باإلرهاب و 

 (2021غشت  19)   1443محرم  10بتاري    خ  7014الجريدة الرسمية عدد  •

ي إطار    2022يناير    13بتاري    خ    2022/   01قرار عدد   •
بشأن مسطرة وإجراءات تطبيق العقوبات فن

نتشار أسلحة الدمار الشامل  أنظمة جزاءات مجلس األمن ذات الصلة بمنع ومكافحة اإلرهاب وا

 . وتمويلهما 

بشأن تحديد مسطرة اإلدراج والحذف من القائمة   2022يناير  13بتاري    خ  2022/  02قرار عدد  •

 . المحلية

 

 الفاتف  -مجموعة العمل المال  توصيات ومعايت   ◄
• https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf 

• https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%

202012.pdf 

• http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/GAFI-4eme-Cycle-

Procedures.pdf 

 

 

https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_6995_loi-4305_Ar.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/BO_7014_Decret_Ar.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_01_listes-ONU_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
https://cnasnu.justice.gov.ma/wp-content/uploads/2022/03/Decision_CNASNU_02_liste-locale_fin_signe.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf

