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ظهير)شريف)رقم)56. ). )صادر)في)7))من)ش1لل)11  )8)و1 14) )1)) 

لا ا 1ن) مجم1عة) عتتم4م) بتغ4ير) ( (. 8 رقم) لا ا 1ن) بتنف4ذ)

للجنائي)علا ا 1ن)رقم)13.15)لملتولق)بمكافحة)غسل)لألم1لل.

 وحده،
ّ

الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريد   وينشر  ينفذ 

القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون 

مجلس  عليه  وافق  كما  األموال،  بمكافحة غسل  املتعلق  رقم 43.05 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 27 من شوال1442 )8 يونيو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
قا 1ن)رقم)8 .) 

بتغ4ير)عتتم4م)مجم1عة)لا ا 1ن)للجنائي)

علا ا 1ن)رقم)13.15)لملتولق)بمكافحة)غسل)لألم1لل

املاد  األولى

و574-1   218-4-2 الفصول  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

و2-574 و3-574 و5-574 من مجموعة القانون الجنائي املصادق عليها 

بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى اآلخر  1382 

)26 نوفمبر 1962( كما وقع تغييره وتتميمه :

 ............................................ تطبيق  أجل  من   -.218-4-2 »الفصل 

»يراد بما يلي :

....................................................................................................... - «

» - املمتلكات : أي نوع من األموال واألمالك أو املوارد االقتصادية، 

ملحقاتها  وكل  املشاعة  أو   ........................ املادية  غير  أو  »املادية 

فيها  يدمج  أو  إليها  يضم  وما  منتجات  أو  ثمار  من  تدره  »وما 

ملكية  تثبت  التي  القانونية  الوثائق  أو  العقود  وكذا  »بااللتصاق 

بها املرتبطة  الحقوق  أو  تملكها  أصل  كان  أيا  املمتلكات   »هذه 

»وأيا كانت دعامتها ............................ أو الرقمية.«

»الفصل 1-574 . -  تكون األفعال ................................... وعن علم :

لفائد   عائداتها  أو  ممتلكات  استعمال  أو  حياز   أو  اكتساب   -  «

 »الفاعل أو لفائد  الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم

»املنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛

» - استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها .............................. 

»في الفصل 2-574 بعده؛

» - إخفاء أو تمويه.....................الحقوق املتعلقة بها لفائد  الفاعل 

 »أو لفائد  الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة ......................

»في الفصل 2-574 بعده؛

» - مساعد  أي شخص متورط في ارتكاب ........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 2-574. - يسري التعريف .......................... خارج املغرب :

» - االتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية؛

» - ............................................................................................ ؛

» - ........................................................................................... ؛

» - .......................................................................................... ؛

» - املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات ؛

وآفاق  املالية  األدوات  حول  مضللة  أو  كاذبة  معلومات  نشر   -  «

»تطورها ؛

في  التأثير  قصد  املالية  األدوات  سوق  في  التحايل  ممارسة   -  «

»األسعار ؛

» - البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.«

 ص1ص)عامة
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»الفصل 3-574. - دون اإلخالل ............................. غسل األموال :

» - فيما يخص األشخاص .......................... وبغرامة من 50.000 إلى 

»500.000 درهم؛

» - فيما يخص األشخاص ........................................... في الجرائم.«

»الفصل 5-574 . - يجب دائما ........................... أو كانت ستستعمل 

»في ارتكاب جريمة غسل األموال أو إحدى الجرائم املنصوص عليها في 

»الفصل 2-574 أعاله والعائدات املتحصلة منها أو القيمة ...............

)الباقي ال تغيير فيه.(

املاد  الثانية

وعنوان  و11  و9   7 املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاني من الباب الثاني واملواد 13 و17 

و18 و19 و21 و22 و28 و38 من القانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة 

1.07.79 بتاريخ  غسل األموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

28 من ربيع األول 1428)17 أبريل 2007( كما وقع تغييره وتتميمه :

»املاد  7. - دون اإلخالل باألحكام .................................... بالعمليات 

عالقات  وأطراف  والعرضيين  املعتادين  الزبناء  قبل  من  »املنجز  

»األعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.

»تحفظ كذلك، طيلة عشر سنوات، الوثائق املتعلقة بهوية الزبناء 

تاريخ  من  ابتداء  األعمال  عالقات  وأطراف  والعرضيين  »املعتادين 

وباملستفيدين أعاله   4 املاد   في   ............................. حساباتهم   »إغالق 

تشكيل  إعاد   من  تمكن  التي  الوثائق  كل  عامة،  وبصفة  »الفعليين. 

العمليات  تستهدف  التي  التحليالت  بنتائج  املتعلقة  وتلك  »العمليات 

»املنجز .

غسل  مكافحة  مجال  في  قانونا  املؤهلة  السلطات  موافا   »يتعين 

التي  اآلجال  في  تطلبها  التي  باملعلومات  اإلرهاب  وتمويل  »األموال 

»تحددها.«

»املاد  9. - دون اإلخالل بأحكام املاد  42 من القانون رقم 22.01 

تقديم  الخاضعين  الجنائية، يجب على األشخاص  باملسطر   »املتعلق 

»التصريح باالشتباه، فورا، إلى الوحد  بشأن ما يلي :

» - جميع املبالغ أو العمليات أو محاوالت تنفيذ هذه العمليات املشتبه 

إليها في الفصول  »في ارتباطها بواحد  أو أكثر من الجرائم املشار 

»من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و2-574 من مجموعة 

»القانون الجنائي؛

» - كل عملية تكون ...................................................... مشكوكا فيها.

»تحدد من طرف الهيئة املنصوص عليها ........... التصريح باالشتباه. 

»يجب على األشخاص الخاضعين موافا  الوحد  بهوية املسيرين 

»واملستخدمين املؤهلين لربط االتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات 

»باالشتباه إليها.

بوصف  الوحد   موافا   الخاضعين  األشخاص  على  يتعين  »كما 

التقيد  ضمان  بهدف  يعتمدونها  التي  لليقظة  الداخلية  »للمنظومة 

»بأحكام هذا القانون.« 

»املاد  11. - يقدم التصريح باالشتباه ........................... بعد تنفيذ 

»العملية أن املبالغ املعنية مرتبطة بواحد  أو أكثر من الجرائم املشار 

»إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و574-2 

»من مجموعة القانون الجنائي.«

»القسم الفرعي الثالث

لقبة)لاذلخل4ة)عباا4 ظة »لالاتزلم)باملر

13. - يجب على األشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحد   »املاد  

»وسلطات اإلشراف واملراقبة ......................................... هذا القانون.

أمام  املنهي  بالسر  االحتجاج  الخاضعين  لألشخاص  يمكن  »ال 

»الوحد  أو أمام سلطات اإلشراف واملراقبة.«

أي  تنفيذ  على  باعتراض  تتقدم  أن  للوحد   يجوز   -  .  17 »املاد  

»عملية تشكل موضوع تصريح باالشتباه. ويترتب على هذا االعتراض 

»إرجاء تنفيذ  العملية ملد  ال تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من 

»تاريخ توصل الوحد  بالتصريح املذكور. 

بعد تنفيذها  يتم  لم  بعملية  باالشتباه  التصريح  يتعلق   »عندما 

»وتهم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، يجوز للرئيس األول ملحكمة 

املحكمة  ولرئيس  اإلرهاب  تمويل  يخص  فيما  بالرباط  »االستئناف 

طلب على  بناء  األموال،  غسل  يخص  فيما  املختصة   »االبتدائية 

 »من الوحد ، وبعد تقديم النيابة العامة لدى املحكمة املعنية ملستنتجاتها،

»أن يمدد األجل املنصوص عليه في الفقر  األولى من هذه املاد  ملر  

»واحد ، ملد  ال تتجاوز  .......................................... للتنفيذ على األصل.

»يمكن للشخص الخاضع ................................ في حالة االعتراض.«

»املاد  18. - بمجرد أن تتوصل الوحد  بمعلومات تبرز وجود أفعال 

»من شأنها أن تكون جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، تحيل األمر 

»على النيابة العامة باملحكمة االبتدائية املختصة أو محكمة االستئناف 

الوحد ، املناسب وتبين فيه  القانوني  اتخاذ اإلجراء   »بالرباط قصد 

»عند االقتضاء، اإلدارات واملؤسسات العمومية ............ في املوضوع.

» تبلغ النيابة العامة ................... من هذه املاد .«
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املختصة االبتدائية  باملحكمة  العامة  للنيابة  يجوز   -  .19  »املاد  
»أو بمحكمة االستئناف بالرباط أن تأمر خالل مرحلة البحث ............ 

»مر  واحد  بما يلي :

»1 - تجميد املمتلكات ؛

»2 - أو تعيين مؤسسة ........................................ مراقبة املمتلكات.

االبتدائية  باملحكمة  العامة  للنيابة  استثنائية،  بصفة  »يجوز، 
االستعجال  حالة  وفي  بالرباط  االستئناف  بمحكمة  أو  »املختصة 
األولى  الفقر   في  إليه  املشار  األجل  بتمديد  كتابة  تأمر  أن  »القصوى 
»أعاله ملد  ال يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرور  البحث 
 من اندثار وسائل اإلثبات أو التصرف في املمتلكات.

ً
»تقت�ضي ذلك خوفا

 رئيس املحكمة 
ً
»يجب على النيابة العامة املختصة أن تشعر فورا

»االبتدائية املختصة أو الرئيس األول ملحكمة االستئناف بالرباط بهذا 
»األمر الصادر عنها.

األول  الرئيس  أو  املختصة   االبتدائية  املحكمة  رئيس  »يصدر 
»ملحكمة االستئناف بالرباط حسب الحالة خالل أجل أربع وعشرين 
الوكيل  أو  امللك  وكيل  قرار  إلغاء  أو  تعديل  أو  بتأييد   

ً
مقررا »ساعة 
»العام للملك.

»يمكن لقا�ضي التحقيق ................................... مراقبة املمتلكات. 

»يمكن كذلك لوكيل امللك باملحكمة االبتدائية املختصة أو للوكيل 
»العام بمحكمة االستئناف بالرباط أو لقا�ضي التحقيق أن يأمر بحجز 
»ممتلكات ......................... بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب حتى 

»في حالة عدم ارتكابها داخل تراب اململكة.«

»املاد  21. - ال يجوز استعمال ................................. في هذا الباب. 
إطالع  الوحد   تتولى  أعاله،  الفقر   أحكام  من  واستثناء  أنه،  »غير 
»النيابة العامة املختصة أو قا�ضي التحقيق بناء ................... التصريح 

»باالشتباه.«

القانونية  املقتضيات  جميع  عن  النظر  بصرف   -.22 »املاد  
واألشخاص  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  على  يجب  »املخالفة، 

»االعتباريين اآلخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:

» - إطالع الوحد  تلقائيا أو بناء على طلب منها ............... بمهامها ؛

» - إشعار الهيئة باملخالفات .................................................مهامهم ؛

» - موافا  الوحد  بجميع املعلومات الالزمة لتزويد قاعد  املعطيات 
 »املشار إليها في املاد  15 أعاله وتحيينها وفقا  للكيفيات التي تحددها

»الوحد ؛

» - إخبار  الوحد  بأي مستجد يطرأ على املعلومات التي سبق وأن 
»تلقتها منها.« 

»املاد  28. - دون اإلخالل ..................... املنصوص عليها في املواد 3 

»و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 13.1 و 16 أعاله، بعقوبة مالية 

»تتراوح بين 20.000 و1.000.000 درهم، تصدرها سلطات اإلشراف 

»واملراقبة املنصوص عليها في املاد  13.1 أعاله.

»يمكن الطعن في القرارات الصادر  بتطبيق الفقر  األولى من هذه 

»املاد  أمام املحكمة اإلدارية املختصة.«

في عليها  املنصوص  االختصاص  قواعد  من  بالرغم   -.38  »املاد  

»قانون املسطر  الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط 

نفوذها  دوائر  واملعينة  املحدد   ومراكش،  وفاس  البيضاء  »والدار 

»بنص تنظيمي، فيما يتعلق باملتابعات والتحقيق والبت في األفعال التي 

»تكون جرائم غسل األموال.

وبصفة  العام  باألمن  تتعلق  ألسباب  املذكور ،  للمحاكم  »يمكن 

»استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى. «

املاد  الثالثة

تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 43.05 

باملواد 9.1 و 13.3 و 28.1 :

بغض  الخاضعين،  األشخاص  من  الوحد   تتلقى   -  .9.1 »املاد  

تلقائية  9، إشعارات  باملاد   »النظر عن توفر عنصر االشتباه الوارد 

»بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحد  بتشاور 

»مع سلطات اإلشراف واملراقبة.«

»املاد  13.3. - يحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة باملالية سجل 

املنشئين  االعتباريين  األشخاص  من  الفعليين  للمستفيدين  »عمومي 

»باململكة املغربية والترتيبات القانونية.

»ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية 

»بموجب اتفاق مشترك.

 »تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات املضمنة به

املعلومات  إلى  الولوج  وشروط  املصرحين  األشخاص  »والتزامات 

»املمركز . «

في  الوارد   األشد  التأديبية  العقوبات  مراعا   مع   -  .  28.1 »املاد  

»النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات اإلشراف 

التأديبية  العقوبات  واملراقبة  اإلشراف  سلطات  تصدر  »واملراقبة، 

الذين  وأعوانهم  ومسيريهم  الخاضعين  األشخاص  حق  في  »التالية 

»يخالفون هذا القانون والنصوص املتخذ  لتطبيقه:
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هذا  بأحكام  محدد،  أجل  داخل  التقيد،  ألجل  إنذار  توجيه   -  «

»القانون والنصوص املتخذ  لتطبيقه ؛

ويجوز  املسجلة.  املالحظات  أو  اإلخالالت  لتدارك  أمر  توجيه   -  «

موافاتها  تطلب  أن  الحالة،  هذه  في  واملراقبة،  اإلشراف  »لسلطة 

»بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص اإلجراءات املتخذ  والتدابير 

»املزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها ؛

» - التوقيف املؤقت لواحد أو أكثر من املسيرين أو األعوان ؛

بعض  تقديم  أو  األنشطة  ببعض  القيام  من  الحد  أو  املنع   -  «

»الخدمات ؛

» - سحب االعتماد أو الترخيص.

»يجب على سلطات اإلشراف واملراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات 

»الوارد  أعاله، توجيه إشعار إلى املسيرين وإعذارهم إلبداء إيضاحات 

»حول ما لوحظ من مآخذ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات.

في  الوارد   للعقوبات  املوجبة  األفعال  أحد  ارتكاب  عند  »تطبق، 

»هذه املاد  من طرف املنتسبين إلى إحدى املهن املنظمة الخاضعة لهذا 

»القانون، املقتضيات املماثلة املتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب 

»من الجدول، حسب الحالة، الوارد  في النصوص التشريعية املنظمة 

إليها  املوكل  اللجان  أو  الهيئات  إلى  اتخادها،  أمر  ويسند  املهن  »لهذه 

العقوبات  توقيع  اختصاص  التشريعية  النصوص  هذه  »بموجب 

»التأديبية، بناء على امللفات املحالة إليها من طرف سلطات اإلشراف 

»واملراقبة.«

املاد  الرابعة

و5  و4  و3  و2   1 املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتعوض  تنسخ 

أعاله إليه  املشار  القانون  من  و32  و24  و15  و14  و13.2  و13.1   و6 

رقم 43.05 :

»املاد  1. - من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي :

غير  أو  مباشر   بطريقة  املتحصلة  املمتلكات  جميع   : العائدات   -«

 »مباشر  من ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في الفصل 574-2

»من مجموعة القانون الجنائي ؛

» - املمتلكات : أي نوع من األموال أو األمالك أو املوارد االقتصادية، 

»املادية أو غير املادية، املنقولة أو العقارية، اململوكة لشخص واحد 

 »أو املشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها

 »أو يدمج فيها بااللتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت

 »ملكية هذه املمتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق املرتبطة بها،

»وأيا كانت دعامتها، بما فيها اإللكترونية أو الرقمية ؛

الشخص  بين  تجارية  أو  مهنية  عالقة  كل   : األعمال  عالقة   -  «
»الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع 
املتعاقدين بين  متتالية  عمليات  إنجاز  عنه  ويترتب   »االستمرارية 

»أو ين�ضئ بينهما التزامات مستمر .

العقد، غياب  عند  العالقة،  هذه  تنشأ  أن  أيضا   »ويمكن 
من  منتظمة  بصفة  يستفيد  الذي  والزبون  الخاضع  الشخص  »بين 
»خدمات الشخص الخاضع إلنجاز عد  عمليات أو عملية واحد  ذات 

»طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية ؛

تحويلها  أو  تبديلها  أو  املمتلكات  لنقل  املؤقت  املنع   : التجميد   -  «
»أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛

يسيطر  أو  يمتلك  الذي  الذاتي  الشخص   : الفعلي  املستفيد   -  «
العمليات  تتم  الذي  الذاتي  الشخص  أو  الزبون  على  النهاية  »في 

»لفائدته.

يمارس  الذي  الذاتي  الشخص  على  أيضا  التعريف  هذا  »يسري 
»على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطر  فعلية مباشر  أو غير 

»مباشر  أو عبر سلسلة من السيطر  أو امللكية ؛

النصوص  بموجب  منظم  غير  كيان  كل   : القانوني  الترتيب   -  «
التجارية  االتحادات  ذلك  في  بما  العمل،  بها  الجاري  »التشريعية 
»)Trust(، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع 
 »بموجبه شخص، ملد  محدد ، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر
»أو مراقبته قصد إدارتها ملصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، 
»بحيث ال تعتبر املمتلكات املنقولة جزءا من ممتلكات الشخص 

»الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.

فـــي  عليهــــا  املنصــــوص  بالوكالــــة  املتعلقــــة  األحكــــام  تســــــري  ال   «
 1331 رمضان   9 في  الصادر  الشريف  الظهير  من  السادس  »القسم 
هذا  على  والعقود  االلتزامات  قانون  بمثابة  »)12 أغسطس 1913( 

»التعريف.«

الذاتيين  األشخاص  على  الباب  هذا  أحكام  تطبق   -.2 »املاد  
باألشخاص  مواده  في  إليهم  ويشار  بيانهم  التالي  »واالعتباريين 

»الخاضعين: 

» 1 - بنك املغرب ؛

» 2 - بريد املغرب ؛

» 3 - مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبر  في حكمها ؛

» 4 - الشركات القابضة الحر  ؛

» 5 - التجمعات املالية ؛

» 6 - شركات صرف العمالت ؛
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» 7 - مقاوالت التأمين وإعاد  التأمين والوكالء وسماسر  التأمين 
»وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين واملؤسسات التي تدبر نظام 
والحر  االستثنائي  األداء  إمكانية  يعطي  اختياري  أو  إجباري  »تقاعد 
التأمينات  برسم  والتأمين  للتقاعد  الوطني  والصندوق  »للمساهمات 

»املخولة ؛

املنقولة  للقيم  الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  شركات   -  8«
ومؤسسات  للرأسمال  الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  »وشركات 
هيئات  تدبير  وشركات  للتسنيد  الجماعي  التوظيف  صناديق  »تدبير 

»التوظيف الجماعي العقاري ؛

»9 - شركات البورصة واملرشدون في االستثمار املالي ؛

»10 - ماسكو حسابات السندات ؛

»11 - الخبراء املحاسبون واملحاسبون املعتمدون ؛

»12 - املحامون واملوثقون والعدول ؛

»13 - الكازينوهات بما فيها تلك املحدثة على األنترنت أو على متن 
»السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛

»14 - الوكالء العقاريون ؛

»15 - تجار األحجار الكريمة أو املعادن النفيسة ؛

»16 - تجار العاديات أو األعمال الفنية ؛

إحداثها  في  يتدخلون  الذين  للشركات  الخدمات  مقدمو   -  17«
»وتنظيمها وتوطينها.«

سيـــاســــات  وضــــع  الخــــاضعين  األشخــــاص  علــــى  يتعيــن   -  .3 »املاد  
ومساطر  والكشف  لليقظة  وتدابير  الداخلية  للمراقبة  »وضوابط 
على  القائم  النهج  وفق  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  »ملكافحة 
»املخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم واملخاطر املتعلقة بها، 

»تمكن من :

» - التدبير املستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها 
»واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بخفضها ؛

» - اتخاذ إجراءات معزز  لتدبير وخفض املخاطر املرتفعة التي تم 
»تحديدها ؛

منخفضة  ملخاطر  تحديدهم  عند  مبسطة  إجراءات  اتخاذ   -  «
»باستثناء الحاالت التي تستدعي تقديم التصريح باالشتباه ؛

» - تتبع تطبيق ضوابط املراقبة الداخلية وتعزيزها، عند االقتضاء ؛

» - تقييم املخاطر الداخلية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب وتوثيقه 
اإلشراف  سلطات  إشار   رهن  ووضعه  دوري  بشكل  »وتحيينه 

»واملراقبة املشار إليها في املاد  13.1 بعده.

»يجب على األشخاص املؤهلين لتقديم التصريح باالشتباه املشار إليه 

»في الفقر  األولى من املاد  9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة 

»حول العمليات املنجز  من لدن الزبناء أو عالقات األعمال الذين يشكلون 

»درجة مرتفعة من املخاطر أو لفائدتهم.«

إجــــراءات  تطبيــــق  الخـــاضعيــــن  األشخــــاص  علـــى  يجب   -  .4 »املاد  

»اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمر ، كل حسب طبيعة أنشطته 

»واملخاطر املتعرض لها :

وأطراف  عرضيين  أو  كانوا  معتادين  الزبناء  هوية  تحديد   -  «

»عالقات األعمال واآلمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا 

توكيل  بموجب  زبنائهم  باسم  يتصرفون  الذين  »منها واألشخاص 

الصالحيات  من  موثوقة،  وبيانات  وثائق  بواسطة  »والتحقق، 

 »املخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤالء أشخاصا ذاتيين

»أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية ؛

» - اتخاذ اإلجراءات والتدابير املناسبة لتحديد هوية املستفيد الفعلي 

 »والتحقق منها بما يضمن املعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية

»امللكية لألشخاص االعتباريين والسيطر  عليهم ؛

» - فهــــم طبيعـــــة عـــــالقـــــة األعمــــال والغـــــرض منهـــــا والحصــــول، عند 

»االقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها ؛

األعمال  الزبناء وعالقات  ينجزها  التي  العمليات  أن  التأكد من   -  «

»مطابقة ملا يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن املخاطر التي 

»يمثلونها ؛

» - التحقق من أن الوثائق واملعطيات واملعلومات التي تم الحصول 

»عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث 

»املنتظم مللفات الزبناء وأطراف عالقات األعمال ؛

» - التأكد من مصدر األموال ووجهتها ؛

» - االمتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية 

»وعن إقامة عالقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية 

»أو االستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج 

»يخضعون لنفس االلتزام ؛
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على  املخاطر  درجة  مع  تتناسب  معزز   يقظة  إجراءات  تطبيق   -  «

»الزبناء وأطراف عالقات األعمال والعمليات التي تتم مع األشخاص 

»الذاتيين املغاربة أو األجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف 

 »عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة باملغرب أو خارجه

»أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود 

الذاتيين أو االعتباريين  أو أزواجهم أو األشخاص  »الدرجة األولى 

»املرتبطين بهم بشكل وثيق ؛

عالقات  وأطراف  الزبناء  على  املعزز   اليقظة  إجراءات  تطبيق   -  «

إلى  بالنظر  املخاطر  من  مرتفعة  درجة  يمثلون  الذين  »األعمال 

»طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات 

»الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه املخاطر ؛

القانون من قبل  في هذا  التأكد من تطبيق االلتزامات املحدد    -  «

 »فروعهم أو املؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا

 »إذا كان تشريع البلد املضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم

إجراءات  باتخاذ  املجموعة،  مستوى  على  الخاضع،  »الشخص 

اإلشراف  سلطة  وإخطار  املخاطر  لتدبير  مناسبة  »إضافية 

في هذا  الوارد   االلتزامات  بين  في حالة وجود اختالف  »واملراقبة. 

»القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد املضيف، يتعين تطبيق 

»القواعد األكثر صرامة ؛

» - تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تنتج 

 »عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديد ، بما في ذلك وسائل

التطوير،  قيد  أو  جديد   تقنيات  استخدام  أو  للتوزيع  »جديد  

التطوير  قيد  أو  موجود   أو  جديد   بمنتجات  تعلقت  »سواء 

»واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه املخاطر.

الزبناء هوية  تحديد  الخاضعين  األشخاص  على  يتعذر   »عندما 

 »أو املستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق

»بطبيعة عالقات األعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة، 

للزبناء  بالنسبة  فيها  االستمرار  أو  العالقة  تلك  إقامة  عليهم  »يمنع 

وفقا  باالشتباه  التصريح  تقديم  مع  الحاليين،  األعمال  »وعالقات 

»ملقتضيات املواد 9 و10 و11 أدناه كلما اقت�ضى األمر ذلك.

األعمال  وعالقات  الزبناء  على  املاد   هذه  أحكام  أيضا  »تطبق 

»الحاليين.«

التدابير  بيانهم  التالي  الخاضعون  األشخاص  يطبق   -.  5 »املاد  

»املنصوص عليها في املادتين 3 و4 أعاله وفق الشروط التالية :

» 1 - بالنسبـــة للمحـــامين واملوثقيـــن والعـــدول والخبــراء املحاسبين 

بإعداد يقومون  عندما  يخصه،  فيما  كل  املعتمدين،   »واملحاسبين 

»أو إنجاز عمليات لفائد  زبنائهم، تتعلق باألنشطة التالية :

» - شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها ؛

الودائع أو  البنكية  الحسابات  أو  السندات  أو  األموال  تدبير   -  « 

»أو غيرها من األصول األخرى التي يملكها الزبون ؛

شركات  رأسمال  لتكوين  الالزمة  الحصص  وتقييم  تنظيم   -  «

»أو تسييرها أو استغاللها؛

» - تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغاللهم ؛

» - بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.

2 - بالنسبة ملقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد   «

»أو إنجاز عمليات لفائد  زبنائهم، تتعلق باألنشطة التالية :

» - العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛

» - إدار  أو تسيير الشركات أو امتالك حصة مساهمة فيها، بصفة 

»مباشر  أو غير مباشر  ؛

» - توطين الشركات.

إنجاز  أو  بإعداد  يقومون  عندما  العقاريين  للوكالء  بالنسبة   -  3  «

»عمليات لفائد  زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو املشاركة فيها ؛

» 4 - بالنسبـــة للكازينوهـــات أو مؤسســـات ألعـــاب الحـــظ عند قيام 

»الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛

النفيسة املعادن  أو  الكريمة  األحجار  لتجار  بالنسبة   -  5  « 

» عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000درهم.

إليها املشار  األنشطة  بأحد  الزبناء  لفائد   القيام  عند   »يراعى، 

»في الفقر  األولى أعاله، تنفيذ مقتضيات املواد 7 و9 و10 و11 بعده 

»بالنسبة للمحامين واملوثقين والعدول والخبراء املحاسبين واملحاسبين 

الكريمة األحجار  وتجار  للشركات  الخدمات  ومقدمي   »املعتمدين 

»أو املعادن النفيسة.«

املاد  2  في  إليهم  املشار  الخاضعين  لألشخاص  يمكن   -  .  6 »املاد  

املاد   في  عليها  املنصوص  األخرى  األطراف  على  االعتماد  »أعاله، 

هوية  بتحديد  املتعلقة  اليقظة  إجراءات  تنفيذ  أجل  من  »نفسها، 

وطلب  األعمال  عالقة  طبيعة  وبفهم  الفعلي  واملستفيد  »الزبون 

»املعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال. 

الذين  الخاضعون  األشخاص  هؤالء  يتحمل  الحالة،  هذه  »في 

هذه  تنفيذ  عن  املسؤولية  النهاية  في  أخرى  أطراف  على  »يعتمدون 

»اإلجراءات.«
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فيما  كل  بيانها،  التالي  والهيئات  السلطات  تباشر   -  .13.1 »املاد  

»يخصها، مهام اإلشراف واملراقبة الوارد  في هذا القانون:

» - السلطة الحكومية املكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين واملوثقين 

»والعدول ؛

القابضة  للشركات  بالنسبة  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة   -  «

»الحر  والخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة 

»باملالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة بالسكنى بالنسبة للوكالء العقاريين ؛

املعتبر  والهيئات  االئتمان  ملؤسسات  بالنسبة  املغرب  بنك   -  « 

»في حكمها والتجمعات املالية الخاضعة إلشرافها ؛

» - مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العمالت ؛

» - الهيئة املغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات 

التوظيف  تدبير  وشركات  املنقولة  للقيم  الجماعي  »التوظيف 

التوظيف  صناديق  تدبير  ومؤسسات  للرأسمال  »الجماعي 

الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  وشركات  للتسنيد  »الجماعي 

»العقاري وشركات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي وماسكي 

»حسابات السندات وكذا التجمعات املالية الخاضعة إلشرافها ؛

» - إدار  الجمارك والضرائب غير املباشر  بالنسبة لتجار األحجار 

»الكريمة أو املعادن النفيسة أو العاديات أو األعمال الفنية ؛

بالنسبة ملقاوالت  التأمينات واالحتياط االجتماعي  » - هيئة مراقبة 

 »التأمين وإعاد  التأمين والوكالء وسماسر  التأمين وكل جهة مخولة

»لعرض عمليات التأمين واملؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري 

للمساهمات  والحر  االستثنائي  األداء  إمكانية  يعطي  »أو اختياري 

املخولة  التأمينات  برسم  والتأمين  للتقاعد  الوطني  »والصندوق 

»والتجمعات املالية الخاضعة إلشرافها ؛

لألشخاص  بالنسبة  أدناه   14 املاد   في  إليها  املشار  الوحد    -  «

»الخاضعين الذين ال يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محدد  

»بموجب قانون.

القانون،  بموجب  إليها  املعهود   باالختصاصات  اإلخالل  »دون 

»تتولى سلطات اإلشراف واملراقبة اتجاه األشخاص الخاضعين الذين 

»يعملون في ميادين اختصاصها املهام التالية :

التطبيق  بهدف  الخاضعين  األشخاص  وتأطير  ودعم  مواكبة   -  «

»األمثل ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية ؛

القانون  هذا  ألحكام  الخاضعين  األشخاص  احترام  على  السهر   -  «

السلطات  هذه  تؤهل  الغاية،  ولهذه  لتطبيقه.  املتخذ   »والنصوص 

»إلجراء مراقبة في عين املكان ومراقبة وثائق األشخاص الخاضعين ؛

» - تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات املواد من 3 إلى 8 أعاله. ولهذه 

قواعد  تحدد  أن  واملراقبة  اإلشراف  لسلطات  يجوز  »الغاية، 

اعتبارا  ملراقبتها  الخاضعين  األشخاص  من  صنف  لكل  »خاصة 

»لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.«

على  املشرفة  الحكومية  السلطات  على  يجب   -  .13.2 »املاد  

أنها من  تتأكد  أن  الربح  تحقيق  إلى  الهادفة  غير  والهيئات   »املنظمات 

»ال تستعمل ألغراض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

»مع مراعا  االختصاصات املسند  إليها بموجب النصوص التشريعية 

»والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى هذه السلطات:

إلى  الهادفة  غير  والهيئات  باملنظمات  املتعلقة  البيانات  مركز    -  «

االقتضاء عند  ووضعها  أنشطتها  لطبيعة  وفقا  الربح   »تحقيق 

تنظيمي  املعنية، وتحدد بنص  الحكومية  القطاعات  »رهن إشار  

»شروط وكيفيات تطبيق هذا البند ؛

» - تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املتعلقة باملنظمات 

»والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة ؛

غير  والهيئات  املنظمات  استغالل  من  للوقاية  سياسات  وضع   -  «

»الهادفة إلى تحقيق الربح في غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتتبع 

»تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري ؛

» - مراقبة التماس اإلحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم 

»وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية وفقا للنهج القائم على املخاطر، 

»عندما يتعلق األمر، على الخصوص، بالتمويالت األجنبية.«

الوطنية  الهيئة  الحكومة  رئاسة  لدى  تحدث   -  .  14 »املاد  

»للمعلومات املالية.

»تتكون أجهز  الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية.

الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد  »تحدد كيفيات تعيين رئيس 

بالهيئة والنظام األسا�ضي  »أعضائه والتنظيم اإلداري واملالي الخاص 

»الخاص بموظفيها بنص تنظيمي.«
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»املاد  15. - يعهد إلى الوحد ، على الخصوص، باملهام التالية :

» - تلقي التصاريح باالشتباه واملعلومات األخرى ذات الصلة بواحد  

 »أو أكثر من الجرائم املشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 218-4

الجنائي  القانون  مجموعة  من  و574-2   574-1 الفصلين  »وفي 

»وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛

» - إحالة املعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء 

»على طلب، إلى السلطات القضائية أو اإلدارية املختصة ؛

األموال  غسل  بعمليات  املتعلقة  للمعطيات  قاعد   تكوين   -  «

»وبتمويل اإلرهاب ؛

 » - التعاون واملشاركة مع املصالح والهيئات األخرى املعنية في دراسة

وتمويل  األموال  غسل  ملكافحة  اتخاذها  يمكن  التي  »التدابير 

»اإلرهاب ؛

الوارد  للمقتضيات  الخاضعين  احترام األشخاص  السهر على   -  « 

»في هذا القانون، مع مراعا  املهام املخولة لكل سلطة من سلطات 

»اإلشراف واملراقبة املنصوص عليها في املاد  13.1 أعاله ؛

» - التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية واإلدارات واملؤسسات 
للقانون  الخاضعين  اآلخرين  االعتباريين  واألشخاص  »العمومية 

»العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

»ويمكن لها إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص 

»القانون العام الذين يهمهم املوضوع ؛

التقييم  تقرير  إلعداد  املعنية  الجهات  بين  الوطني  التنسيق   -  «

»الوطني للمخاطر وتحيينه ؛

الهيئات  أمام  الوطنية  والهيئات  للمصالح  املشترك  التمثيل   -  «

»الدولية املعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ؛

الحكومة  على  إداري  أو  تنظيمي  أو  تشريعي  إصالح  أي  اقتراح   -  «

»يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ؛

بتطبيق  املتعلقة  التدابير  مضمون  حول  للحكومة  رأيها  إبداء   -  «

»أحكام هذا الباب.

»تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى 

»رئيس الحكومة.«

»املاد  24 . - يجوز للوحد ، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا ملبدأ 

بها  الجاري  القانونية  للمقتضيات  تام  احترام  وفي  باملثل،  »املعاملة 

األموال غسل  بعمليات  املرتبطة  املالية  املعلومات  تبادل   »العمل، 

السلطات  مع  اإلرهاب  بتمويل  أو  بها  املرتبطة  األصلية  بالجرائم  »أو 

»األجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.«

- تحـــدث لجنـــة تحمــــل إســـم »اللجنــة الوطنيـــة املكلفـــة   .32 »املاد  

التابع  األمن  مجلس  قرارات  في  عليها  املنصوص  العقوبات  »بتطبيق 

وتمويلهما«،  التسلح  وانتشار  باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحد   »لألمم 

»ويشار إليها فيما بعد بـ : »اللجنة«.

تنفيذا  املالية  العقوبات  تطبيق  على  بالسهر  اللجنة  إلى  »يعهد 

باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحد   لألمم  التابع  األمن  مجلس  »لقرارات 

»وانتشار التسلح وتمويلهما. ولهذه الغاية تقوم بما يلي :

» - التجميد الفوري ودون إنذار مسبق ملمتلكات األشخاص الذاتيين 

 »أو االعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات

»الوارد  أسماؤهم باللوائح امللحقة بالقرارات الصادر  عن مجلس 

»األمن التابع لألمم املتحد  ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح 

»وتمويلهما ؛

الكيانات أو  االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  تحديد   -  « 

عليهم  تنطبق  الذين  الجماعات  أو  العصابات  أو  التنظيمات  »أو 

»شروط اإلدراج في اللوائح املشار إليها في البند األول أعاله ؛

»عالو  على اختصاص اللجنة املنصوص عليه في الفقر  2 أعاله، 

 »يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة

اقتصادية موارد  أو  أخرى  أصول  أو  أموال  توفير  أو  ممتلكات   »أي 

نوعها  كان  كيفما  الصلة  ذات  أخرى  خدمات  أو  مالية  خدمات  »أو 

غيرهم  مع  باالشتراك  أو  بالكامل  مباشر،  غير  أو  مباشر  »وبشكل 

أو  التنظيمات  أو  الكيانات  أو  االعتباريين  أو  الذاتيين  »لألشخاص 

السفر  من  واملنع  اللوائح،  بهذه  املدرجين  الجماعات  أو  »العصابات 

»بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.

»تمتد آثار التجميد وحظر التعامل واملنع من السفر إلى األشخاص 

غير  أو  مباشر   بصور   فيهم  يتحكم  أو  يمتلكهم  الذين  »االعتباريين 

لحسابهم يعملون  الذين  أولئك  وكذا  األشخاص  هؤالء   »مباشر  

»أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

»في كل األحوال، يتعين مراعا  حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ 

»هذا اإلجراء.

إلى  واستنادا  مسبق  إنذار  دون  محلية،  قائمة  في  اللجنة  »تدرج 

 »أسباب جدية ومعقولة األشخاص الذاتيين أو االعتباريين أو الكيانات

»أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات املشار إليهم في الفقرتين 2 

»و3 أعاله. 
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على  اإلدراج  وقت  لديها  املتوافر   للبيانات  وفقا  اللجنة  »تعمل 

مرفقة  شأنه،  في  املتخذ  باإلجراء  تأخير،  دون  باألمر،  املعني  »إعالم 

املترتبة  واآلثار  اإلدراج  ألسباب  اإليضاحي  املوجز  اإلبالغ،  »برسالة 

»عليه وكذلك حقوقه الوارد  في هذا املجال.

»يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل واملنع من السفر 

»طيلة فتر  اإلدراج وينق�ضي بمجرد الحذف من اللوائح.

»يمكن للجنة طلب الوثائق واملعلومات الضرورية ملباشر  مهامها، 

اإلشراف  وسلطات  الخاضعين  األشخاص  من  عليها  »والحصول 

اإلدارات  وكذا  أعاله،  و13.1   2 املادتين  في  إليهم  املشار  »واملراقبة 

التابعين  اآلخرين  املعنويين  واألشخاص  العمومية  »واملؤسسات 

»للقانون العام أو الخاص.

 »تنشر اللجنة قراراتها بالجريد  الرسمية وعلى موقعها اإللكتروني،

باألمن  أو  الوطني  بالدفاع  املساس  حالة  في  ماعدا  موجز ،  صيغة  »في 

 »الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية املسطر  التي تجرى أثناء البحث

باملسطر   املتعلق   22.01 رقم  القانون  من   15 املاد   وفق  »والتحقيق 

»الجنائية.

املوقع  على  نشرها  بمجرد  فورية  بصفة  اللجنة  قرارات  »تطبق 

»اإللكتروني للجنة.

العقوبات  بتطبيق  املتعلقة  اللجنة  اختصاصات  على  »عالو  

 »املالية، املنصوص عليها في قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحد 

»ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على 

الدول  اتجاه  مشدد   إجراءات  بتطبيق  املتعلقة  التدابير  »الحكومة 

املالي العمل  مجموعة  من  طلب  على  بناء  وذلك  املخاطر،   »مرتفعة 

»أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة.

الالئحة  في  باإلدراج  املتعلقة  اللجنة  قرارات  في  الطعن  »يمكن 

»املحلية واآلثار املترتبة عن ذلك أمام املحكمة اإلدارية بالرباط.

»دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد وبالعقوبات املنصوص 

ومسيرهم  الخاضعين  األشخاص  على  املطبقة  التشريعات  في  »عليها 

 »وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات املالية املنصوص عليها في املاد  28

الوارد  بااللتزامات  أخل  معنوي  أو  ذاتي  شخص  كل  على   »أعاله، 

»في هذه املاد .

»يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.«

املاد  الخامسة

تستمر وحد  معالجة املعلومات املالية، املحدثة بموجب املرسوم 

رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 )24 ديسمبر 2008( 

املتعلق   43.05 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من   14 املاد   بتنفيذ 

بمكافحة غسل األموال، في ممارسة مهامها إلى حين صدور النصوص 

وتنصيب  املالية  للمعلومات  الوطنية  بالهيئة  الخاصة  التنظيمية 

اللجنــة الوطنيـــة املكلفـــة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها في قرارات 

وانتشار  باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحد   لألمم  التابع  األمن  مجلس 

التسلح وتمويلهما.

تسمية  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  من  ابتداء  تحل 

معالجة  »وحد   تسمية  محل  املالية«  للمعلومات  الوطنية  »الهيئة 

املعلومات املالية« في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

املاد  السادسة

تنسخ املادتين 12 و30 وعنوان الباب الثالث واملواد 33 و34 و35 

43.05 املتعلق بمكافحة  و36 و37 من القانون املشار إليه أعاله رقم 

غسل األموال.

الرسمية، بالجريد   نشره  بعد  التنفيذ  حيز  القانون  هذا   يدخل 

غير أن مقتضيات الفقر  األولى من املاد  38 منه ال تدخل حيز التنفيذ 

إال بعد صدور النص التنظيمي املشار إليه في نفس املاد .

والبت والتحقيق  باملتابعات  باالختصاص  الرباط  محاكم   تستمر 

في جرائم غسل األموال إلى حين صدور النص التنظيمي املذكور.


