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للمملكة املغربيةتقرير املتابعة املعززة الثالث   

 )مع طلب إعادة تقييم بعض درجات االلتزام الفني( 

 قدمةامل 

 للتو رريا    .1
ص
تم تقييم اململكة املغربية في الجولة الثانية من قبل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرررا اسط ررم ط ررماق ا ريقيا ط قا

 للمنيجيررة املعتمررمة في عررام  2012طالنتررا ا املبررا ررررررررررررررة ا مررمج عشررررررررررررررة املعتمررمة من مجموعررة العمررل املررالي  اسربعين  
ص
م. طتم 2013م، طط قررا

ن ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشررررررررررا اسط رررررررررم ط رررررررررماق   ريقيا في مم نة عمان،  ي اعتماد التقرير في االجتماع العام التا ررررررررر  طالعشرررررررررر 

  جرا ا  عمليررة التقييم املتبررادقا  قررم قرر االجتمرراع  2019، في  بريررل  اململكررة اسردنيررة اليررا رررررررررررررميررة
ص
م. طبنررا ص ع د درجررا  التقييم، طط قررا

   .ملتابعة املعززةفي عملية ااململكة املغربية    دراجإالعام التا   طالعشرطن  

طالري  تمرررررررررررررمن ملر  إعرادة تقييم    2020في نو مبر    نيطالثالث   الوامرمم قرممرا اململكرة تقرير املترابعرة املعززة اسطق في االجتمراع العرا .2

لجمي     الفني االلتزامطالي  خلص الد ر   درجا     "34,33,26,20,19,18,17,13,12,10,8,2,1"تو ية   (13)رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر درجا  االلتزام الفني ل 

ن  ثالث طالثالثو االجتماع العام ال  في  اململكة بتقرير املتابعة املعززة الثاني  طتقمماهيا  ،  "ملتزم/ملتزم الد مم كبير"  درجة الد  التو ررررررررررررريا 

 الفني. االلتزام تممن مل  إعادة تقييم درجا    طلم 2021في نو مبر  

( تو ية قاما  13) منها  ، ( تو ية14لرررررررررر )الفني   االلتزام درجا تحليل    للمملكة املغربية إعادة  الثالث تممن تقرير املتابعة املعززة   .3

  تحم ثها  تم التي( 15)  طالتو ية"،  40,35,32,31,30,28,25,24,23,22,7,6,4"  الفني ليا طهي التو يا  االلتزامدرجا    ر  اململكة بطل   

 .امليمانية  الزيارة  بعم  املالي  العمل   مجموعة  قبل   من

 :تقرير املتابعة املعززة األول و  نتائج تقرير التقييم املتبادل

 لتقرير التقييم املتبادق   .4
ص
( تو ية  21( تو يا  بمرجة "ملتزم"ا ط)4تحصلا اململكة املغربية ع د )  املتابعة املعززة اسطق طتقرير  طط قا

( ط  كبير"  مم  الد  "ملتزم  )12بمرجة  ط   "
ص
جز يا "ملتزم  بمرجة  تو ية  ملتزم".  3(  "غير  بمرجة  تو يا   التالي:(  النحو   ع د 

 

 * وتقرير املتابعة األول  الفني حسب تقرير التقييم املتبادل االلتزام(: درجات 1الجدول رقم )

، غير ملتزم( لاللتزاممالمظة: هناك  رب  مستويا  محتملة *
ص
 الفني )ملتزم، ملتزم إلد مم كبير، ملتزم جز يا

  publications/-center/menafatf-https://menafatf.org/ar/informationاملرج :
 

 10توصية  9توصية  8توصية  7توصية  6توصية  5توصية  4توصية  3توصية  2توصية  1توصية 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم صالد مم 

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

 
ص
ملتزم إلد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

 
ص
ملتزم الد مم  غير ملتزم ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم الد مم  ملتزم

 كبير 

 20توصية  19توصية  18توصية  17توصية  16توصية  15توصية  14توصية  13توصية  12توصية  11توصية 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم إلد مم  ملتزم 

 كبير 

 
ص
ملتزم إلد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم الد مم  ملتزم 

 كبير 

الد مم ملتزم 

 كبير 

الد مم ملتزم 

 كبير 

 30توصية  29توصية  28توصية  27توصية  26توصية  25توصية  24توصية  23توصية  22توصية  21توصية 

  ملتزم
ص
  ملتزم جز يا

ص
  ملتزم جز يا

ص
ملتزم الد مم   غير ملتزم ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

 
ص
ملتزم إلد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

 
ص
 ملتزم جز يا

 40توصية  39توصية  38توصية  37توصية  36توصية  35توصية  34توصية  33توصية  32توصية  31توصية 

 
ص
ملتزم الد مم  غير ملتزم  ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

 
ص
ملتزم إلد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

 ملتزم 
ص
ملتزم إلد مم  جز يا

 كبير 

 
ص
 ملتزم جز يا

https://menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، البحرينمملكة  -  طالشرررررررالطن اال رررررررالمية  طزارة العمقلمج  خبيرة ابصرررررررف ه - أستتتتتتتي  زمو األستتتتتتتتا ة كل من   ابالتنسررررررريس م  السررررررركرتارية، قام .5

جنة التونسرررية للتحاليل املالية   -ستتتليم البياو    واألستتتتا 
ة
خبيرة بصرررف ها   اللحيداننورة   واألستتتتا ة، الجميورية التونسرررية -بصرررفتب خبير لمج الن

 االلتزام الفني.، بتحليل التو يا  موضوع مل  إعادة تقييم درجا  عربية السعود ةاململكة ال -لجنة مكا حة غسل اسمواقلمج 

 تنفيذ التوصيات مح  التقييم  فياملحرز نظرة عامة عن التقدم 

 يستعرض هيا القسم من التقرير ا جرا ا  املتخية من املغرب لاللتزام بالتو يا  التي تم مل  إعادة تقييميا، طهي كالتالي: .6

التقييم املتبادق طاملتعلقة بالتو ررررررررررريا  التي ملبا المطلة  معالجة بعض  طجب القصرررررررررررور في االلتزام الفني امليمدة في تقرير   - 

 إعادة تقييم درجا  االلتزام الفني.

 للتعم ال  التي مر   ع د تو يا  مجموعة العمل املالي مني اعتماد تقرير التقييم املتبادق.  -ب
ص
 تنفيي املتطلبا  الجم مة ط قا

 لتزام الفني:التوصيات التي طلبت الدولة إعادة تقييم درجات اال  .أ 

" اط "غير ملتزم ةتو ية كان قم تم تقييميا بررررررررررررررررمرجة "ملتزم 13االلتزام الفني لرررررررر   درجا إعادة تقييم    املغربية  اململكةملبا   .7
ص
"  ةجز يا

ع د مرمة    ي تحليرل لنجيود املبريطلرة من قبرل اململكرة لكرل تو ررررررررررررريرةط يمرا     (.4ا6ا7ا22ا23ا24ا25ا28ا30ا31ا32ا35ا40)طهي التو ررررررررررررريرا   

 مس  التحليل املر س:

(: املصادرة والتدابير املؤقتة) - 4التوصية رقم 
ً
 ( )ملتزم جزئيا

" في التو ررررررررررررريررة الرابعررة ط لرر  س   ةتحصرررررررررررررلررا اململكررة ع د درجررة "ملتزمرر ط س مررا طرد في تقرير التقييم املتبررادق،   .8
ص
طجررب القصرررررررررررررور  جز يررا

تشررمل مصررادرة   ال الو ررا م املسررتخممة  ط التي اتجيا النية ال ررتخماميا في الجرا م اس ررلية.تشررمل املصررادرة املتحصررال   ط  ال  التالية:

ال تعتبر ممة التجميم التي  مار ررررررررررررريا  املمتلكا  املعادلة في القيمة املسرررررررررررررتخممة  ط التي اتجيا النية ال رررررررررررررتخماميا في الجرا م اس رررررررررررررلية.

لم  تم النص ع د آليا  للتصررررررررررررررم في إدارة اسمواق املجممة  ط  ا م غسرررررررررررررل اسمواق.الوكيل العام للمل  كا ية للقيام بالتحقيقا  في جر 

   .املحجوزة  ط املصادرة طتصفي ها

عررمق لقررانون    12.18  القررانون   من  5-574  املررادة  اتمرررررررررررررمنرر طملعررالجررة  طجررب القصرررررررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبررادق،   .9
ُ
املتمم طامل

تحصرررررررررررررال   ط الو رررررررررررررا م املسرررررررررررررتخرممرة  ط التي اتجيرا النيرة  مل املصرررررررررررررادرة ا   رررررررررررررموق  43.05مكرا حرة غسرررررررررررررل اسمواق طتمويرل ا رهراب رقم  

الجرا م لممتلكا  املعادلة في القيمة املسرررررررررررتخممة  ط التي اتجيا النية ال رررررررررررتخماميا في  ل   ياط رررررررررررمول   ، ال رررررررررررتخماميا في الجرا م اس رررررررررررلية

ن تقوم بهرا النيرابرة العرامرة خالق مرملرة البحرث الد ثالثرة  ر   مرمة التجميرم التي  مكن    من  ا  القرانون   19املرادة    اطتمرررررررررررررمنر .  اس رررررررررررررليرة

  ،عنم المررررررطرة ط قا ملتطلبا  املعيار  املصرررررادرة  ط  املحجوزة  البمررررراعةصررررررم في  للت الية  هيا طط ر  إدارة الجمارك    ،   رررررير بمق  ررررريرين

  اد  بأنب تم تعيين جية إدارية مختصرررررررررة  دارة جمي   مالك المطلة، تسرررررررررلد " مم رية  مالك المطلة" تابعة لوزارة االقتصررررررررراد طاملالية،  ط 

املتعلقرة    2019 كتوبر    7املعرمق بتراري     995-07-2من املر ررررررررررررروم رقم    13تتولد إدارة جمي  اس ررررررررررررروق محرل املصرررررررررررررادرة، ط قرا لنص املرادة  

 بتنظيم طاختصا ا  طزارة االقتصاد طاملالية

تعيين جيررة إداريررة    رغم   نررب  إال  الواردة في تقرير التقييم املتبررادق،   القصرررررررررررررور    طجررب  معظم  عررالجررا  اململكررة   ن   تبين االستتتتتتتتتتتتت تتتا : .10

لم  تبين اعتمراد آليرة لريلر  بموجر  متطلبرا     ، تتولد إدارة جمي  اس ررررررررررررروق محرل املصرررررررررررررادرة  طالتيمختصرررررررررررررة  دارة جمي   مالك الرمطلرة،  

وبناًء عليه  . الجيا   باقي  دطن لمج دا رة الجمارك    طاملصرررادرةع د البمررراعة املحجوزة   ا لكت املم  في  للتصررررمطجود آلية    املعيار، طانحصرررر

 ".كبير  حد الى  ملتزم"فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي 
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 (:جزئيا  ( )ملتزمعقوبات املالية املستهدفة  ات الصلة باإلرهاب وتموي  اإلرهاب)ال 6التوصية رقم 

" في التو ررررررررررية السرررررررررراد ررررررررررة ط ل  سطجب القصررررررررررور   .11
ص
ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق، تحصررررررررررلا اململكة ع د درجة "ملتزم جز يا

تحمد السرررررررلطا  املغربية     رررررررلطة مختصرررررررة  ط محكمة تتولد مسرررررررالطلية اقتراج   ررررررر ا   ط كيانا  الد لجنة مجل  اسمن  لمالتالية:  

من  جل التسرررمية. ال توجم لمج السرررلطا  املغربية آلية لتحم م اس ررر ا   ط الكيانا  املسررر هم ة    1988ط  1267/1989ط قا للقرارا   

صررررو  علفها في قرارا  مجل  اسمن  ا  الصررررلة. ال  تم تطبيس معيار لنثبا  مبني ع د "  ررررباب للتسررررمية بنا  ع د معا ير التسررررمية املن 

كا ية"  ط "  رررررررراع  ررررررررليم" عنم اتخا  قرار بتقم م اقتراج بالتسررررررررمية من عممب. طال توجم لمج السررررررررلطا  املغربية إجرا ا  ال ررررررررتخمام 

قبرررل النجنرررة  ا  الصرررررررررررررلرررة )النجنرررة املنشرررررررررررررررأة عمال بقرار  مجل  اسمن النمرررا ج القيرررا ررررررررررررريرررة  دراج اس رررررررررررررمرررا  في القرررا مرررة املعتمرررمة من  

(. ال  مكن للسررررررررررررلطا  املغربية تو ير قمر ممكن من املعلوما  املمررررررررررررمنة في مقترج التسررررررررررررمية، كما ال  مكن  1988طبالقرار 1267/1989

عمم امكانية ا  صرررراج عن المطلة مالبة التسررررمية في تقم م البيان التعلي ي للتسررررمية طاال رررر  املسررررتنم إلفها لندراج في القا مة، طبالتالي  

 القا مة.  

لم تحمد السرررررررررلطا  املغربية  رررررررررلطة مختصرررررررررة  ط محكمة تتولد مسرررررررررالطلية تسرررررررررمية اس ررررررررر ا   ط الكيانا  التي تسرررررررررتوفي املعا ير   .12

لكيانا  املسررررر هم ة للتسرررررمية  . ال توجم لمج السرررررلطا  املغربية آلية لتحم م اس ررررر ا   ط ا1373امليمدة ط قا لقرار مجل  اسمن رقم 

ن عنم تلقي مل  من اتخا  قرار بشرررررررركل  1373بنا ص ع د معا ير التسررررررررمية كما جا   في القرار  
ة
.ال توجم آلية لمج السررررررررلطا  املغربية تمك

مليكورة في قرار  ررع   نب يسرتنم إلد   رباب كا ية  ط   راع كافي لال رتبا ،  ط االعتقاد بأن الور ص  ط الكيان يسرتوفي معا ير التسرمية ا

 لعمم طجود آلية تحم م اس رررررررر ا   ط الكيانا  املسرررررررر هم ة للتصررررررررني   ال   .1373رقم 
ص
ال  تم تطبيس معيار لنثبا  مبني ع د  ط نب نظرا

"  ررررباب معقولة"  ط "  رررراع معقوق" عنم اتخا  قرار بالتسررررمية. كما لم تتمررررمن التشرررررععا  املغربية ممج ا ررررترا  االقتراج بالتسررررمية  

 ود دعوج جنا ية.بوج

ال توجم نصررررررررو  تحمد قمر املعلوما  التي  لزم تو يرها عنم تقم م مل  إلد دطلة  خرج، طالتي من  ررررررررأفها تأ يم التصررررررررني  قمر    .13

ا مكان. ال توجم  الميا  قانونية  ط آليا  لمج المطلة لتجمي  املعلوما   ط ملبها لتحم م اس  ا   ط الكيانا  التي تستوفي معا ير  

تسمية. ال توجم  الميا  قانونية س   لطة في المطلة التخا  تصرم من جان   ماد  في مس      ص  ط كيان تم تحم م  طُينظر  ال 

في اقتراج تسررررررررررررميتب. ال  وجم ما يشررررررررررررير الد تطبيس العقوبا  املالية املسرررررررررررر هم ة دطن تأخير. ال  وجم نص  ررررررررررررري  ليما ة مقوا اسمرام  

طال  وجم   ، 1267تتطرا  قم للقرار رقم   آلية تطبيس قرارا  مجل  اسمنط ن  ار تطبيس قرارا  مجل  اسمن.  الثالثة مسنة النية في إم

 .ط ل  لعمم طجود قا مة طمنية 1373ما يشير الد  موليا ع د القرار رقم 

 لقرارا  مجل  اسمن ال يشررررررررمل كل من اسمواق  .14
ص
املتحكم بها مبا رررررررررة اط بشرررررررركل غير  تعري  املمتلكا  املشررررررررمولة بالتجميم تطبيقا

مبا ر من الو ص  ط الكيان املسلد، طال يشمل اسمواق  ط اس وق اسخرج املكتسبة من اط النا ئة عن  مواق  ط   وق  خرج مملوكة  

باس رر ا    لأل رر ا  اط الكيانا  املسررماة اط  تحكمون  فها بشرركل مبا ررر اط غير مبا ررر، طكيل  اسمواق  ط اس رروق اسخرج ال ا ررة

ال  وجم ما  نص  ررررررامة ع د قيام املال رررررسرررررا  املالية طاالعماق   طالكيانا  التي تنوب عن اس ررررر ا   ط الكيانا   ط تعمل بتوجيب منها.

طاملين غير املالية امليمدة بإبالغ السرررررررلطا  امل تصرررررررة باس ررررررروق التي تم تجميمها  ط ا جرا ا  التي اتخي  لاللتزام بمتطلبا  اليظر في 

 رارا  مجل  االمن  ا  الصلة بما في  ل  العمليا  التي  تم محاطلة القيام بها.ق

لم  حمد النظام املغربي إجرا ا  خا ررة لتقم م ملبا  ر   اس ررما  من القا مة إلد لجنة مجل  اسمن املعنية بمتابعة العقوبا    .15

  منا رررررررررربة لر   اس ررررررررررما  من القا مة طا  راج عن اسمواق  ط  ا  الصررررررررررلة. لم  حمد النظام املغربي  ررررررررررلطا  قانونية ط جرا ا   ط آليا

اس ررررروق اسخرج ال ا رررررة باس ررررر ا  طالكيانا  املسرررررماة إلد لجنة مجل  اسمن املعنية بمتابعة العقوبا   ا  الصرررررلة، بموج  القرار  
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السررررررررلطا  املغربية لم تعم قا مة طمنية ط قا للقرار ال توجم آلية محمدة لطل  اعادة النظر في التسررررررررميا ، كما ان  (.2001)1373رقم 

 لقرار مجل    1988لم تصرررمر من السرررلطا  املغربية إجرا ا  لتسرررييل املراجعة من قبل لجنة   .1373رقم 
ص
 يما  تعلس بالتسرررميا  ط قا

لتماع بر   اس ررررررررررما  من قا مة  ال توجم إجرا ا  متعلقة بتبليغ اس رررررررررر ا  طالكيانا  امليمدة بإمكانية تقم م ملبا  اال .1988اسمن 

ال  تضررررررررررررر     .2083ط  1989ط  1904العقوبررا  املفرطضررررررررررررررة ع د تنظيم القرراعررمة إلد  مين املظررالم الترراب  لألمم املتحررمدة، بموجرر  القرارا   

 ررررررررما  طجود إجرا ا  معلنب  لغا  تجميم اسمواق  ط اس رررررررروق اسخرج ال ا ررررررررة باس رررررررر ا   ط الكيانا  التي تحمل اال ررررررررم نفسررررررررب  ط  

 مشابهة س ما  اس  ا   ط الكيانا  املسماة.

عمق لقانون مكا حة   12.18  القانون من  32املادة    تمرررررررررمنا  ، طملعالجة  طجب القصرررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق .16
ُ
املتمم طامل

إمماث لجنة طمنية تسرلد "النجنة الومنية املكلفة    تم  نب 2.21.484طاملر روم اليكومي عمد   43.05غسرل اسمواق طتمويل ا رهاب رقم 

بتطبيس العقوبا  املنصررررو  علفها في قرارا  مجل  اسمن التاب  لألمم املتحمة  ا  الصررررلة با رهاب طانتشررررار التسررررن  طتمويليما" تتولد  

منهرا اقتراج   ررررررررررررر را   ط   ن  ا  الصرررررررررررررلرةاتخرا  كرل الترمابير لتنفيري العقوبرا  املراليرة املسررررررررررررر هرم رة مبقرا ملرا تنص عليرب قرارا  مجل  اسم

. طتم إ جاد آلية لتحم م اس ررر ا   ط الكيانا  املسررر هم ة للتسررررمية بنا  ع د معا ير التسرررمية املنصررررو   كيانا  إلد لجنة مجل  اسمن

اقتراج   عنم  اال رررررررررترا   عمم  ع دطتمرررررررررمنا  ا  املادة   ، 1/2022 القرار نم  11علفها في قرارا  مجل  اسمن  ا  الصرررررررررلة بموج  املادة  

تقوم النجنة، ط س ا جرا ا  طالنما ج  ط  هيا  .تحري  دعوج جنا ية  ط إجرا ا  جنا ية  رررررررررررررارية ضرررررررررررررم الوررررررررررررر ص املعني"   تم  ناالدراج  

 .املرجعية  دراج اس ما  في القا مة، بإر اا املقترج، املعم ط قا للنما ج املرجعية لندراج املعتممة  مميا

ن يشمل كل مقترج مقمم  كبر قمر ممكن من املعلوما  طالوثا س  ا  الصلة     01/2022من قرار النجنة عمد    11املادة  تممنا  ط  .17

عن الكيان اط الوررررررررررررر ص املقترج إدراجب، ال  ررررررررررررريما معلوما  كا ية للتعرم ع د اس راد طالجماعا  طاملنشررررررررررررر   طالجيا  بشررررررررررررركل قام   

قمر ممكن من التفا رررريل موق   ررررباب مل  ا دراج طكيا    معلوما   ط مسررررتنما  ثبوتية    طدقيس، طكيا بيان تعلي ي  حتو  ع د  كبر

 مكن تقم ميا.  كما نصرررررا  ا  املادة ع د ان  حمد ممج إمكانية ا  صررررراج عن اململكة املغربية بصرررررف ها المطلة التي تقترج  ل  االدراج. 

تطبيس عقوبا  مجل  اسمن  ررررط  ل  ا  النجنة    تسرررمية 2/2022 طالقرار  2.21.484تمرررمن املر ررروم اليكومي عمد   خرج   نامية طمن

آليررررة لتحررررم ررررم    ا جرررراد  تمطبموجرررر   ا  املر ررررررررررررروم طالقرار    ، 1373ا دراج في القررررا مررررة امليليررررة بموجرررر  معررررا ير ا دراج الواردة في القرار  

ن  ط  .1373اس رر ا   ط الكيانا  املسرر هم ة للتسررمية بنا ص ع د معا ير التسررمية كما جا   في القرار 
ة
عنم تلقي  اآللية السررلطا     هي تمك

مل  من اتخا  قرار بشرررررركل  رررررررع   نب يسررررررتنم إلد   ررررررباب كا ية  ط   رررررراع كافي لال ررررررتبا ،  ط االعتقاد بأن الورررررر ص  ط الكيان يسررررررتوفي  

معيار لنثبا  مبني ع د "  رررررررررباب معقولة"  ط "  ررررررررراع معقوق"  اعتماد  طتمرررررررررمنا  ن  تم   ، 1373ير التسرررررررررمية امليكورة في قرار رقم معا  

 .التسمية  تاليم  التيط نب عنم تقم م مل  الد دطلة  خرج  ن  تم تو ير  كبر قمر من املعلوما  ال ا ة   ، عنم اتخا  قرار بالتسمية

لنجنة  الميا  مل  الوثا س طاملعلوما  المرطرية ملبا رة مياميا، طاليصوق علفها من    12-18من القانون رقم   32املادة    خولا .18

اس رررررررر ا  ال اضررررررررعين ط ررررررررلطا  ا  رررررررررام طاملراقبة، طكيا ا دارا  طاملال ررررررررسررررررررا  العمومية طاس رررررررر ا  املعنويين اآلخرين التابعين  

في مس     ررررررررررررر ص  ط كيان تم   الجان    ماد    إجرا     اتخا   رررررررررررررالمية 2/2022من القرار   2املادة    منح هاط   للقانون العام  ط ال ا .

القرانون  ن تقوم النجنرة برالتجميرم الفور  طدطن  رررررررررررررابس    ا   من  32  املرادة  تمرررررررررررررمنراطمن نراميرة  خرج   تحرم رم  طيتم النظر في إدراجرب 

طدطن ترأخير من قبرل     فور ال لتجميرم  ع د إلزاميرة ا  1/2022  ط  2/2022من القرار   7املرادة    طنصررررررررررررراانريار بموجر  متطلبرا  التو ررررررررررررريرة،  

طمالبا  . القرارا  آلية للتجميم الفور ا هي    كون  ور النشرررررررررررر ع د موق  النجنة ا لكترطني، هيا طتمرررررررررررمن ميث  الجيا  ال اضرررررررررررعة 

غير املراليرة امليرمدة برإبالغ النجنرة بقيمرة طجرد مفصرررررررررررررل لألمواق  ط اس ررررررررررررروق    طاملين  عمراقس اط لزام املال رررررررررررررسرررررررررررررا  املراليرة  برإ منهرا  7ط  4املرادة  

تنفيري  طاملمتلكرا  املنقولرة طغير املنقولرة التي تم تجميرمهرا طكرل العمليرا  التي  تم محراطلرة القيرام بهرا، طكريا برا جرا ا  املتخرية من قبليرا ل 

 أكيم التجميم.   اعة من  مطر قرار ت  48قرار التجميم، ط ل  داخل  جل  قصا   
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نص  ررررررررررري  ليما ة مقوا اسمرام الثالثة مسررررررررررنة النية في إمار تطبيس قرارا  مجل   تم إدراج    املعمق  القانون   من 32  املادة  في .19

 إجرا ا  خا ة لتقم م ملبا  ر   اس ما  من القا مة إلد لجنة مجل  اسمن املعنية بمتابعة العقوبا   ا  الصلة.  تحم م طتم ، اسمن

هيا طقاما  ا1373آلية محمدة لطل  اعادة النظر في التسميا  في القا مة      جادط   ، ط جرا ا  منا بة لر   اس ما  من القا مة امليلية

ر اجرا ا  لتسرررررررررررررييرررل املراجعرررة من قبرررل لجررران مجل  اسمن )بغض النظر عن القرار( ط لررر  ط س اجرا ا  معينرررة طتتو ر  ياململكرررة بتو 

طتم إ جاد إجرا ا  متعلقة بتبليغ اس رررررررررر ا  طالكيانا  امليمدة بإمكانية تقم م   .1730اجرا ا  للتنسرررررررررريس بموج  القرار  كيل  ع د  

. ط عطا املادة  ملبا  االلتماع بر   اس رررما  من قا مة العقوبا  املفرطضرررة ع د تنظيم القاعمة إلد  مين املظالم التاب  لألمم املتحمدة

بررررا دراج في الال حررررة امليليررررة طاآلثررررار املترتبررررة عن  لرررر   مررررام    إمكررررانيررررة  12.18من القررررانون املعررررمق    32 الطعن في قرارا  النجنررررة املتعلقررررة 

 .امليكمة ا دارية بالربا 

: عالجا اململكة معظم  طجب القصررررور امليمدة في تقرير التقييم املتبادق، إال  نب رغم تحم م  ررررلطة القتراج   رررر ا   االستتتت تا   .20

 ل     1267.1989.1988 ط كيانا  إلد لجنة مجل  اسمن،  إنب لم  تم ا  ررررارة  رررررامة الد  ن  ل  يشررررمل تطبيس قرارا  مجل  اسمن 

  تطبيس  ممج  من  التأكم   تم  لم   بالتاليرا  مجل  االمن  ا  الصرررررلة بمكا حة ا رهاب طتمويلب  ان اململكة اعتمم  مفيوما  رررررامال لقرا

التعلي ي املر س م  ملررر  ا دراج  جررر   ن يشرررررررررررررمرررل املعلومرررا   ط املسرررررررررررررتنرررما   املعنيرررة  االمن  مجل   قرارا   جمي  . طلم  تبين  ن البيررران 

القررانوني للتنفيرري  كون  ور قيررام النجنررة بنشرررررررررررررر قوا م اسمم املتحررمة طكرريا    من املنيجيررة. طميررث  ن ا لزام  20امليررمدة في اليررامم رقم  

  .املتحمة اسمم قوا م  ع د  املنشررررررورةلقا مة املوممة  ا الد  تحيل طرغم  ن النجنة ط ر  رطابم   التحم ثا  التي تطر  بشررررررأفها بشرررررركل  ور ، 

    موق ع د    املنشرررررررررررررورة  طالتحرم ثرا 
ص
 العالقرة   ا   اسمميرة  القوا م  مسرررررررررررررتوج   ع د  تق   التي  حرم ثرا برالت   قرا مرةمجل  اسمن، طط ر    مرررررررررررررا

 طتم  ، 6/9/2021في   طالصررررررررررررادر S/C14622عمد   اسمن  مجل  موق   من  ررررررررررررادر   قم  طامم  تحم ث  تتمررررررررررررمن  لم  فها إال ا رهاب  بتمويل 

   ضررليل   قصررور  طجب   ل   اعتبار
ص
 ررير نو مبر من   في كان  الي ( طمماثة انشررا  موقعيا االلكترطني  3/8/2021يماثة تكوين النجنة )ل  نظرا

 ( طتفعيل املوق  ا لكترطني.  2021النجنة )اغسط      تكلي   بين ماط ن هيا التحم ث كان في الفترة   2021 نة  

اسمن ط لرر  ط س اجرا ا  اال  نررب لم  تم ا  ررررررررررررررارة ر اجرا ا  لتسرررررررررررررييررل املراجعررة من قبررل لجرران مجل   يتو ب   اململكررة  قيررام  طرغم .21

طرغم إ جاد إجرا ا  متعلقة بتبليغ اس ررررررررر ا     ، لتسرررررررررييل املراجعة طالتنسررررررررريس  1730ط 1988 ررررررررررامة الد تطبيس مقتمررررررررريا  القرارين 

لقاعمة إلد  مين املظالم  طالكيانا  امليمدة بإمكانية تقم م ملبا  االلتماع بر   اس ررررررررررما  من قا مة العقوبا  املفرطضررررررررررة ع د تنظيم ا

اال  نب لم  تم ا  رررارة  ررررامة الد تطبيس مقتمررريا  املعيار  يما  خص العقوبا  املفرطضرررة ع د تنظيم القاعمة،    التاب  لألمم املتحمدة

 ".كبير  حد الى  ملتزم"وبناًء عليه فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي  .2083ط  1989ط   1904بموج  القرارا  

 )العقوبات املالية املستهدفة  ات الصلة بانتشار التسلح( )غير ملتزم(: 7التوصية رقم 

ميث لم  حقس متطلبا    السررررررررررررابعةملتزم " في التو ررررررررررررية  غير  ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق، تحصررررررررررررلا اململكة ع د درجة " .22

 كامل التو ية.

عمق لقانون مكا حة   12.18  القانون من  32تمرررررررررمنا املادة    ، تقرير التقييم املتبادقطملعالجة  طجب القصرررررررررور الواردة في   .23
ُ
املتمم طامل

تم إمرماث لجنرة طمنيرة تسرررررررررررررلد "النجنرة طمنيرة املكلفرة بتطبيس العقوبرا     1/2022 طالقرار  43.05غسررررررررررررررل اسمواق طتمويرل ا رهراب رقم  

ة  ا  الصرررررلة با رهاب طانتشرررررار التسرررررن  طتمويليما" تتولد اتخا  كل التمابير  املنصرررررو  علفها في قرارا  مجل  اسمن التاب  لألمم املتحم

لتنفيي العقوبا  املالية املس هم ة مبقا ملا تنص عليب قرارا  مجل  اسمن  ا  الصلة منها اقتراج    ا   ط كيانا  إلد لجنة مجل   

" التجميرم الفور  طدطن إنريار مسررررررررررررربس ملمتلكرا  اس ررررررررررررر را  الرياتيين،  ط االعتبراريين،  ط الكيرانرا ،  ط القرانون   بموجر   ليرا  طعيرماسمن. 

التنظيما ،  ط العصرررررررابا ،  ط الجماعا  الواردة   رررررررماملهم باللوا   املنيقة بالقرارا  الصرررررررادرة عن مجل  اسمن التاب  لألمم املتحمة  
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جمي  اس رررررررر ا  الطبيعيين طاس رررررررر ا  االعتبارية داخل المطلة    من 1/2022  النجنة رقرا  من 4  املادة  طمالبا.   ا  الصررررررررلة با رهاب

هيا طط ررررر  القانون من ممج  تجميم اسمواق  ط اس ررررروق اسخرج ال ا رررررة باس ررررر ا  طالجيا  املسرررررماة، دطن تأخير طدطن  رررررابس إنيار.

 . )ب( 7.2  املعيار في  الواردة  النقا التجمم ليشمل    ا موق نطا

إتامة    ممتلكا ،  ط تو ير  مواق،  ط   وق  خرج،  ط موارد اقتصاد ة،  ط خمما  مالية،   12-18من القانون   32املادة    مظر  .24

 ط خمما   خرج  ا  الصرررلة كيفما كان نوعيا طبشررركل مبا رررر  ط غير مبا رررر، بالكامل  ط باال رررتراك م  غيرهم لأل ررر ا  الياتيين،  ط 

  ط لر  إلد مين اليريم من هري  اللوا  .   التنظيمرا ،  ط العصرررررررررررررابرا ،  ط الجمراعرا  املرمرجين بهري  اللوا  ،   االعتبراريين،  ط الكيرانرا ،  ط

  طاتخي  اململكة آلية النشرررررررررر ع د املوق  ا لكترطني كأداة ملزمة للمال رررررررررسرررررررررا  املالية طاسعماق طاملين غير املالية امليمدة بموج  القرار

للمال ررررسررررا  املالية طاسعماق طاملين غير املالية امليمدة لكيفية الرجوع للقوا م طا بالغ عن    تطابس  ار ررررادا  طالي  تمررررمن   1/2022

املال رررررررررررررسرررررررررررررا  املراليرة طاالعمراق طاملين غير املراليرة امليرمدة   إلزامطتم     ط امتمراق تطرابس، طكيفيرة التجميرم طغيرهرا من اسمور  ا  العالقرة.

اق  ط اس ررروق طاملمتلكا  املنقولة طغير املنقولة التي تم تجميمها طكل العمليا  التي  تم محاطلة بإبالغ النجنة بقيمة طجرد مفصرررل لألمو 

 مقوا الغير مسن النية عنم تنفيي. تراعي إجرا ا   طاتخي  القيام بها، 

علفهم  ط لم تعررم  إجرا ا  معلنررة لتقررم م ملبررا  ر     رررررررررررررمررا  اس ررررررررررررر ررا   ط الكيررانرا  الري ن ال تنطبس  النجنررة الومنيررة     اعتمررم .25

طلر     الومنيرررررة  املتحرررررمة  ط من الال حرررررة  التررررراب  لألمم  لرررررمج مكتررررر   مين املظرررررالم  تنطبس علفهم  ررررررررررررررط  ا دراج في قوا م مجل  اسمن 

معلنة  لغا  تجميم اسمواق  ط اس ررررررروق اسخرج ال ا رررررررة إجرا ا   طتم اعتماد    .(2.21.484من املر ررررررروم رقم  9العقوبا  املالية  )املادة  

بموج  الباب الثالث من   .باس ررررر ا   ط الجيا  التي تحمل اال رررررم نفسرررررب  ط   رررررما  مشرررررابهة س رررررما  اس ررررر ا   ط الكيانا  امليمدة

تختص النجنرة تختص برمرا ررررررررررررررة إمكرانيرا  إترامرة الولوج  ع د  ن    7بخصرررررررررررررو  تطبيس القرارا  اسمميرة، نصررررررررررررررا املرادة    1/2022القرار  

طض  آليا   بالغ   طتم.  سخرج املجممة لتغطية الياجيا  المرطرية طاملصاري  اال تثنا ية طالم عا للممتلكا   ط اسمواق  ط اس وق ا

 .ليم إر ادا طتو ير    القطاع املالي طاسعماق طاملين غير املالية امليمدة بحاال  ر   اس ما  من القا مة طماال  إلغا  التجميم

: عالجا اململكة معظم  طجب القصررررور امليمدة في تقرير التقييم املتبادق، إال  نب رغم تحم م  ررررلطة القتراج   رررر ا   االستتتت تا   .26

إ   ن   2231ط  1718 ط كيرانرا  إلد لجنرة مجل  اسمن،  رإنرب لم  تم ا  رررررررررررررارة  ررررررررررررررامرة الد  ن  لر  يشرررررررررررررمرل تطبيس قرارا  مجل  اسمن  

من  رررررررررررررأنرب عرمم التث را من  ن اململكرة تطبس كرا رة القرارا     ط لر جل  االمن  ا  الصرررررررررررررلرة  اململكرة اعتمرم  مفيومرا  رررررررررررررامال لقرارا  م

طرغم طجود آلية ط ر ررررادا  للمال ررررسررررا  املالية طاسعماق طاملين غير املالية امليمدة في هيا ال صررررو  إال  نب  .الالمقةامليكورة طقراراتها  

منشرررررررررررررور ع د موق  النجنررة إال  ن موق  النجنررة تمرررررررررررررمن رطابم لقوا م مجل  اسمن  ا  طكون  ن ا لزام القررانوني علفهررا مرتبم بمررا هو  

في ظل    العالقة دطن تو ير التحم ثا  الواقعة علفها )بما يشررررررررمل الييم طالتعم ل طا ضررررررررا ة( إال  ن الوزن النسرررررررر ي ليل  يعتبر ضررررررررليال

نتشررررررار التسررررررن  طالتي تم تكليفيا بموج  مر رررررروم  ررررررادر في  ررررررير مماثة  تكلي  النجنة بتنفيي عقوبا  مجل  اسمن لتمويل ا رهاب طا

(. طعمم طجود    تحم ثا  ع د قوا م مجل  اسمن املعنية بتمويل  2021  نو مبر، طمماثة املوق  ا لكترطني ليا )2021 غسررررط  للعام  

ملكة بتو ير اجرا ا  لتسررررييل املراجعة من نامية  خرج طرغم قيام امل   طمن  النجنة، انتشررررار التسررررن  ع د موق  اسمم املتحمة مني تكلي   

قبل لجان مجل  اسمن ط ل  ط س اجرا ا  اال  نب لم  تم ا  رررررررررررررارة  ررررررررررررررامة الد تطبيس مقتمررررررررررررريا  قرارا  مجل  اسمن  ا  العالقة 

 ط    عا ما   تم السرررررررماج بإضرررررررا ة   ة  وا م   01/2022لتسرررررررييل املراجعة طالتنسررررررريس. طبموج  القرار  1730بانتشرررررررار التسرررررررن  طالقرار 

تم  1/2022 خرج مسررررتحقة إلد اليسررررابا  التي تم تجميمها  ررررر   ن  تم تجميم هي  الفوا م طاسرباج طاملبالغ اسخرج. طبموج  القرار 

 ".كبير حد  الى  ملتزم" وبناًء عليه فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي )ب(.7.5ا  فا  بكا ة الشرط  الواردة في املعيار  
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(:الواجبة تياه العمالءالعناية  -غير املالية املحددةاألعمال واملهن  ) 22التوصية 
ً
 ( )ملتزم جزئيا

" في التو ررررررررررررريرة   .27
ص
ط لر  سطجرب    الثرانيرة طالعشررررررررررررررطنط س مرا طرد في تقرير التقييم املتبرادق، تحصرررررررررررررلرا اململكرة ع د درجرة "ملتزم جز يرا

 يما    ما  فيم االلزام بمتطلبا  التو ررررررررررررية العا رررررررررررررة  DG.1/2014امليكرة التوجفهية العامة للوممة رقم   لم تتمررررررررررررمن  :القصررررررررررررور التالية

املتطلبا    D5/12طاملقرر   DG.1/2014لم  حمد التوجيب العام للوممة رقم   بمشتر  املمتلكا  العقارية طبائعفها ع د مم السوا .   تعلس

ة الواجبة تجا  العمال  لمج مقممي بخصرررررو  امليامين طكتاب العمق. ال  وجم ما  نص ع د متطلبا  العنا   10املشرررررار إلفها بالتو رررررية  

  .10خمما  الشركا  طالصناد س اال تئمانية املنصو  علفها في التو ية  

طتحم ما  يما  تعلس باتخا     10من عم م املتطلبا  الواردة بالتو رررررررررررررية   DG.1/2014خلا امليكرة التوجفهية العامة للوممة رقم  .28

( ) 10.11( طالترتيبا  القانونية ) 10.10يقيقيين بالنسررررررررررررربة لأل ررررررررررررر ا  االعتباريين )إجرا ا  معقولة للتأكم من هوية املسرررررررررررررتفيم ن ال

( إضررررا ة ان هي  امليكرة لم تعالا مسررررالة ا خفاا في ا ررررتكماق  10.14طكيل  توقيا التحقس من هوية العميل اط املسررررتفيم اليقيقي ) 

كما  حتاج   10.19، ال اضررررعين بمقتمرررريا  الفقرة )ب( من املعيار  من ميكرة الوممة  7تمابير العنا ة الواجبة ميث لم  لزم نص املادة  

الد تعم ل للوجود خطا مطبعي في الصرررررررررررياغة ميث عوض  كر : "عنمما  تعير ع د الوررررررررررر ص ال اضررررررررررر  امترام االلتزاما    7نص املادة  

 ن عليب إقامة عالقة العمل.امليمدة ...،  إنب  تعين عليب عمم إقامة عالقة العمل  ط اال تمرار  فها..."  كر  انب  تعي

عمم مطالبة اسعماق طاملين غير املالية امليمدة بأن تكون سرررررررررجال  العمليا  كا ية للسرررررررررماج بإعادة تركي  العمليا  الفرد ة بما   .29

 لالدعا  ضررررررررم النشررررررررا  ا جرامي. 
ص
  .22.2املعيار  عمم إ ررررررررمار طزارة العمق س ة مقررا  تسررررررررتوفي  يسررررررررم  عنم المرررررررررطرة با ررررررررتعمالب دليال

الري  ال يغطي  ررررررررررررروج جز ا من املين غير املراليرة ال راضرررررررررررررعرة لرقرابرة الومرمة، ع د تطبيس إجرا ا     D5/12اقتصررررررررررررررار مقرر الومرمة رقم 

ال توجم    مبادئ توجفهية  ط  .12اليقظة املكثفة  يما  تعلس باس ر ا  السريا ريين ممث ي امل امر دطن ا رتيفا  كامل معا ير التو رية  

التقنيررررا  اليررررم ثررررة.موجيررررة لل  العررررمق لاللتزام بمتطلبررررا   برررراملتطلبررررا     محررررامين طكترررراب  املرررراليررررة امليررررمدة  عررررمم إلزام اسعمرررراق طاملين غير 

  .17المرطرية عنم االعتماد ع د  مرام ثالثة املنصو  علفها في التو ية  

ال حة اال رررر ا  ال اضررررعين طمنهم  12-18ون  من القان   2طملعالجة  طجب القصررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق ممد  املادة   .30

ن  ين ال اضرعيمن الوكال  العقاري  5من نف  القانون متطلبا  العنا ة الواجبة، طمالبا املادة   4ط  3"الوكال  العقاريون" طممد  املادة  

االلتزام بمقتمرريا  العنا ة الواجبة "عنمما  قومون بإعماد  ط انجاز عمليا  لفا مة عمالمهم، تتعلس بشرررا   ط بي  عقارا   ط املشرراركة 

 ع د   D5/12ملقرر رقم ا  الي  عوض  D1/ANRF/2021 فهرا.  طتمرررررررررررررمن املقرر رقم  
ص
تفصررررررررررررريرل العنرا ة الواجبرة املعززة طالتي تنطبس   مرررررررررررررا

من املقرر(، طالتي تمررررررمنا معالجة  طجب القصررررررور للتو ررررررية العا رررررررة طالتي   ررررررار ليا تقرير املتابعة    3يين )بحسرررررر  املادة  الوكال  العقار 

  ن تمابير العنا ة الواجبة )بحسررررررر  التو رررررررية    5املعززة اسطق.  طتمرررررررمنا املادة  
ص
( تنطبس ع د تجار املعادن النفيسرررررررة طاس جار  10  مرررررررا

 دطالر  مريكي(.  000ا15 ل  درهم )  150يا  نقم ة تساط   ط تزيم قيم ها عن  الكريمة عنم ابراميم    عمل 

  موق "امليام 2هيا طقم تممنا املادة    .31
ص
املعتمم ن" ضمن اس  ا     طامليا بين  العمطق طال برا  امليا بينط ن  ين طاملوثقي  ما

العمال  لمج مقممي خمما  الشرررررررررركا  طمنها التعرم  متطلبا  العنا ة الواجبة تجا     12.18ال اضرررررررررعين. هيا طتمرررررررررمن القانون املعمق  

ن  طالبهم بتطبيس  يع د املسررررررررررتفيم اليقيقي. طقم قاما اململكة بتزطيم  ريس املراجعة بتعميم  ررررررررررادر من طزارة العمق للمحاميين طاملوثق

ملالية امليمدة بأن تكون  . طمال  اسعماق طاملين غير ا11العنا ة الواجبة بما  تمرررررررررررررمن مف  اللرررررررررررررجال  بحسررررررررررررر  متطلبا  التو رررررررررررررية  

 لالدعا  ضررررررررم النشررررررررا  
ص
سررررررررجال  العمليا  كا ية للسررررررررماج بإعادة تركي  العمليا  الفرد ة بما يسررررررررم  عنم المرررررررررطرة با ررررررررتعمالب دليال

 .  12،15ا جرامي.  هيا طتما مطالبة اسعماق طاملين غير املالية امليمدة بتطبيس متطلبا  التو ية  
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الد  نب " مكن لأل ررررر ا  ال اضرررررعين االعتماد ع د اسمرام اسخرج املنصرررررو  علفها في املادة   12-18من القانون   6تطرقا املادة   .32

نفسرريا، من  جل تنفيي إجرا ا  اليقظة املتعلقة بتحم م هوية الزبون طاملسررتفيم الفع ي طبفيم مبيعة عالقة اسعماق طمل  املعلوما   

لترمخرل كو ررررررررررررريم  عمراق. طيتحمرل هالال  اس ررررررررررررر را  ال راضرررررررررررررعون الري ن يعتمرمطن ع د  مرام  خرج في النهرا رة في  رررررررررررررأفهرا  ط من  جرل ا

 عال  انحصررررررررررررر ع د الرجوع الد اس رررررررررررر ا    3املسررررررررررررالطلية عن تنفيي هي  ا جرا ا . ميث إن االعتماد ع د  مرام ثالثة بحسرررررررررررر  املادة  

طبيس العنا ة الواجبة، إال  نب لم  تبين  ن اململكة مالبا اسعماق طاملين غير  من  ا  القانون طامللزمين بت   2ال اضرررررررررررعين )بموج  املادة  

. برا ضرررررررررررررا رة الد  لر  لم تشرررررررررررررمرل اسعمراق طاملين غير املراليرة  17املراليرة امليرمدة التي تعتمرم ع د  مرام ثرالثرة ببراقي مقتمررررررررررررريرا  التو ررررررررررررريرة  

 الصناد س اال تئمانية.خمما    مقممي ا  القانون(    من 2امليمدة )امليكورة ضمن اس  ا  ال اضعين بموج  املادة رقم 

ال  وجررم مررا  نص ع د متطلبررا   اململكررة معظم  طجررب القصرررررررررررررور امليررمدة في تقرير التقييم املتبررادق، إال  نررب    عررالجررا:  االستتتتتتتتتتتتت تتتا   .33

 مقررممي خررممررا   املرراليررة امليررمدةتشرررررررررررررمررل اسعمرراق طاملين غير    لم  ميررثلررمج الصرررررررررررررنرراد س اال رررررررررررررتئمررانيررة    خررممررا   ملقررمميالعنررا ررة الواجبررة  

، طرغم جعرل مسرررررررررررررالطليرة تنفيري متطلبرا  العنرا رة الواجبرة من قبرل مرم ثرالرث ع د اسعمراق طاملين غير املراليرة  الصرررررررررررررنراد س اال رررررررررررررتئمرانيرة

تمررررررررررررريرا  التو ررررررررررررريرة  امليرمدة إال  نرب لم  تبين  ن اململكرة مرالبرا اسعمراق طاملين غير املراليرة امليرمدة التي تعتمرم ع د  مرام ثرالثرة ببراقي مق

 ".كبير  حد الى  ملتزم"وبناًء عليه فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي . 17

 ( )ملتزم جزئي(تدابير أخرى  -)األعمال واملهن غير املالية املحددة 23التوصية 

" في التو ررررررررررررريرة الثرالثرة طالعشررررررررررررررطن ط لر  سطجرب   .34
ص
ط س مرا طرد في تقرير التقييم املتبرادق، تحصرررررررررررررلرا اململكرة ع د درجرة "ملتزم جز يرا

ان املغرب نص ع د املتطلبررا  العررامررة لنبالغ عن العمليررا  املشررررررررررررربوهررة ط لرر  ع د جمي  اسعمرراق طاملين غير املرراليررة  القصرررررررررررررور الترراليررة:  

طلم  تضر  ما إ ا كان  حرياب املين القانونية  . 23.1اما  عن الشررط  الواردة بالفقرا  ) ، ب، ج( من املعيار  امليمدة دطن تقم م إ مر 

   .غير مطالبين با بالغ ال يما في ظرطم  كونون خاضعين  فها للسرية املينية اط لالمتياز املنهي القانون 

  االلتزام باملتطلبا  املتعلقة بالرقابة الماخلية املنصرو   للمحامين طامليا ربين بخصرو  D5/12عمم  رموق مقرر الوممة رقم  .35

 .19عمم طجود تمابير للمطالبة بااللتزام باملتطلبا  املتعلقة بالمطق مرتفعة امل امر املنصو  علفها في التو ية   .18علفها في التو ية  

عمق للقانون    18.12من القانون رقم  9 إن املادة    طملعالجة  طجب القصرور الواردة في تقرير التقييم املتبادق .36
ُ
با ضرا ة الد    43.05امل

 1-23مرمد نطراا التزام هري  املين ط س الشررررررررررررررط  الواردة في التو ررررررررررررريرة    2022الرمليرل العم ي ال را  براملين القرانونيرة الصرررررررررررررادر في  نرا ر  

عمق  ب ميث مالبا اس ررر ا  ال اضرررعين منهم  حرررياب املين القانونية بتقم م تصرررري   
ُ
. ط رررمل املقرر امل

ص
للمحامين    للييئةاال رررتبا   ورا

طامليا ررررربين طاملوثقين ضرررررمن اس ررررر ا  ال اضرررررعين. طتمرررررمنا  نب " ج  ع د اال ررررر ا  ال اضرررررعين التأكم من  ن الفرطع طالشرررررركا   

ا رهاب، ط ل  في ماق طجود    الترابعرة ليرا املوجود مقرها بال رارج تطبس املعرا ير اسكار  ررررررررررررررامة في مجراق مكرا حرة غسرررررررررررررل اسمواق طتمويل 

امليكور طتلر  املطبقرة في المطلة املسرررررررررررررتقبلرة. طفي اليرالة التي  كون  فهرا تشررررررررررررررع    43-05اختال ا  بين االلتزاما  امليرمدة في القرانون رقم 

بة من  جل المطلة املسرررررررتقبلة متعارضرررررررا م  تطبيس هي  االلتزاما ،  تعين ع د اس ررررررر ا  ال اضرررررررعين تطبيس إجرا ا  إضرررررررا ية منا ررررررر 

 تمبير مخامر غسل اسمواق طتمويل ا رهاب ط مالع  لطة ا  رام طاملراقبة امل تصة طالييئة كتابة بيل   ورا". 

اس رر ا   طط امل امر املرتفعة طالتي  ررملا "اس رر ا  الطبيعيون  ط االعتباريون  ط    الييئةمن مقرر الوممة   2املادة    اط عر  .37

الترتيبرا  القرانونيرة املنحرمرطن من دطق تمثرل مخرامر مرتفعرة  يمرا  خص غسررررررررررررررل اسمواق طتمويرل ا رهراب، طخرا ررررررررررررررة الرمطق املرمرجرة في 

ط مرام عالقا     العمال ج  "تطبيس إجرا ا  اليقظة املعززة ع د   نب    رالقرامن  ا   5لوا   مجموعة العمل املالي". طتمرررررررمنا املادة  
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  اسعماق الي ن  مثلون درجة مرتفعة من امل امر بالنظر إلد مبيع هم القانونية طنوع العمليا  التي  قومون بها طالمطق مرتفعة امل امر،

 طاتخا  تمابير متنا بة م  هي  امل امر.

القرررانون    املتبرررادق  التقييم  تقرير  في  امليرررمدة  القصرررررررررررررور    طجرررب  معظم  اململكرررة  عرررالجرررا  :االستتتتتتتتتتتتت تتتتا   .38   الييئرررة  طمقرر   12.18بموجررر  

الصررررررناد س اال ررررررتئمانية في هي  الجيود، طلم  تم مطالبة اسعماق طاملين   مقممي خمما   إال  نب لم  تم  ررررررموق   املالية  للتحريا   الومنية

 ".كبير حد  الى  ملتزم"وبناًء عليه فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي  .18.2غير املالية امليمدة بمتطلبا  املعيار  

(:االعتباريةن الحقيقيون من الشخصيات  الشفافية واملستفيدو ) 24التوصية 
ً
 ( )ملتزم جزئيا

" في التو ررررررررررررريرة الرابعرة طالعشررررررررررررررين ط لر  سطجرب   .39
ص
ط س مرا طرد في تقرير التقييم املتبرادق، تحصرررررررررررررلرا اململكرة ع د درجرة "ملتزم جز يرا

عمم عمم طجود ما  فيم إتامة املعلوما  املتعلقة باللرررجل الومني للمقاطق الياتي الي   مسررركب بريم املغرب للعموم،    القصرررور التالية:

، لم  تم تقييم مخامر ا رررررررتغالق الوررررررر صررررررريا  االعتبارية في عمليا  غسرررررررل االمواق طجود    معلوما  بخصرررررررو  املسرررررررتفيم اليقيقي

يعتبر اللرررررررررررررجررل املركز  عمومي، غير  ن االمالع عليررب ال  مكن  ن  تم إال بحمرررررررررررررور املررأمور املكل  بمسررررررررررررركررب طمن غير  طتمويررل ا رهرراب.  

طكيل     24.3ال  وجم نصرررررو  قانونية تطال  الشرررررركا  باالمتفات باملعلوما  الواردة في املعيار  الواضررررر  مم  إتامتب لالمالع للعموم.  

ين  ط  عمرررررامها بما في  ل  تفا ررررريل عن نوع طعمد اس ررررريم اململوكة طا رررررم املسررررراهم امللرررررجل  عمم املطالبة باالمتفات بلرررررجل للمسررررراهم

طمقوا التصرررويا،  مرررال عن جمي  املعلوما   ا  الصرررلة عن عمليا  نقل اس ررريم. عمم طجود آليا  تمرررمن ان املعلوما  الواردة في 

صرررررررررو  تطل  من سرررررررررجال  الشرررررررررركا  اليصررررررررروق ع د  ط اتخا   دقيقة طمحمثة في الوقا املنا ررررررررر . عمم طجود ن  24.4ط 24.3املعيارين  

 بأطق. عمم طجود نصرررررررررو  تطل   
ص
تمابير معقولة لنيصررررررررروق ع د املعلوما  املتعلقة باملسرررررررررتفيم ن اليقيقيين طاالمتفات بها محمثة  طال

م تقمم السرلطا  املغربية ا  من سرجال  الشرركا   ن تكون املعلوما  املتعلقة باملسرتفيم ن اليقيقيين دقيقة طمحمثة قمر االمكان. ل 

 معلوما  تفيم بالتعاطن ما بين الشركا  طالسلطا  امل تصة في تحم م املستفيم ن اليقيقيين.

ال  وجم    نصررررو  خا ررررة بمطالبة اس رررر ا  طالييئا  طالكيانا  باالمتفات باملعلوما  طاللررررجال  ملمة خم   ررررنوا  ع د    .40

لسررلطا  امل تصررة طال  رريما إنفا  القانون لنيصرروق في الوقا املنا رر  ع د املعلوما   اسقل. عمم طجود نصررو  موق من   ررالميا  ل 

لم  تضرررررر  مطالبة الشررررررركا  بأن  كون   اس ررررررا ررررررية طاملعلوما  املتعلقة باملسررررررتفيم ن اليقيقيين املتو رة في ميازة اسمرام  ا  الصررررررلة.

رب عمرل اط مينرة غير مراليرة محرمدة مخولين من قبرل الشرررررررررررررركرة هنراك  ررررررررررررر ص مبيعي مقيم في مملكرة املغرب  ط  ن  كون في مملكرة املغ

 . مام السلطا  امل تصة،  يما  تعلس بتو ير كا ة املعلوما  اس ا ية طاملعلوما  املتو رة موق املستفيم ن اليقيقيين  طمسالطلين

 ررررررررفا ية الشررررررررركا  بما في  ل  اال رررررررريم ال توجم تمابير متخية من قبل السررررررررلطا  املغربية للتغل  ع د املعوقا  التي تحوق دطن   .41

ليامليا لمررمان عمم ا ررتغالليا في غسررل اسمواق اط تمويل ا رهاب. لم تقمم السررلطا  املغربية ا  معلوما  تعك  ضررمان عمم إ ررا ة 

م تقمم السلطا   ا تخمام اس  ا  االعتبارية التي لميها   يم ا مية  ط ممرا  ا ميين في عمليا  غسل اسمواق اط تمويل ا رهاب. ل 

املغربية ا  معلوما   ط نصرررو  قانونية محمدة بخصرررو  اخمررراع اس ررر ا  االعتبارية  ط الطبيعية للمسرررالطلية طلعقوبا  متنا ررربة  

طرادعة في ماق إخفاقيم في االلتزام باملتطلبا . لم تتمررررررررررمن نصررررررررررو  ممطنة التجارة ما يشررررررررررير إلد تسررررررررررييل ط رررررررررروق السررررررررررلطا  اسجن ية  

علوما  اس ررررررررا ررررررررية املوجودة في سررررررررجال  الشررررررررركة. ال  وجم لمج السررررررررلطا  املغربية ما يشررررررررير إلد تبادق املعلوما  عن  امل تصررررررررة إلد امل 

املسرررررراهمين طا ررررررتخمام السررررررلطا  امل تصررررررة لصررررررالميا  التحقيس، ط قا لقانوفها الماخ ي، لنيصرررررروق ع د معلوما  موق املسررررررتفيم ن  

م    نصررو   ط تمابير متخية تمكن السررلطا  في املغرب من متابعة نوعية املسرراعمة التي اليقيقيين نيابة عن نظيراتها اسجن ية. ال  وج

تتلقاها من دطق  خرج ا رررررررررتجابة لطلبا  اليصررررررررروق ع د معلوما    رررررررررا رررررررررية عن الوررررررررر صررررررررريا  االعتبارية طمسررررررررراهمفها طاملسرررررررررتفيم ن  

 اليقيقين.
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تعري  املسرررررررتفيم الفع ي   12.18من القانون رقم  1املادة رقم تمرررررررمنا  طملعالجة  طجب القصرررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق   .42

برأنرب "الوررررررررررررر ص الرياتي الري   متلر   ط يسررررررررررررريطر في النهرا رة ع د الزبون  ط الوررررررررررررر ص الرياتي الري  تتم العمليرا  لفرا رمترب، طعسرررررررررررررر  هريا  

 ط غير مبا رررة  ط عبر  ررلسررلة    التعري  ع د الورر ص الياتي الي   مارع ع د  رر ص اعتبار   ط ترتي  قانوني  رريطرة  علية مبا رررة

  نصرا ط .  ا رهاب  طتمويل   اسمواق  لغسرل   االعتبارية  اس ر ا   مخامر  لتقييم  بمن ص   املراجعة   ريس  تزطيم طتم  من السريطرة  ط امللكية".

االعتباريين املنشرررررررررئين  ع د " ن  تم إمماث سرررررررررجل عمومي طمني للمسرررررررررتفيم ن الفعليين من اس ررررررررر ا    12-18من القانون    13.3املادة  

باململكة املغربية طالترتيبا  القانونية. طيمكن ليا  ن تعيم بتمبير هيا اللررررررررجل لييئة  ط مال ررررررررسررررررررة عمومية بموج  اتفاا مشررررررررترك. ط نب 

تحمد بنص تنظيلي كيفية مسرررررر  هيا اللررررررجل طالبيانا  املتمررررررمنة بب طالتزاما  اس رررررر ا  املصرررررررمين ط رررررررط  الولوج الد املعلوما   

طالي   تعلس "باللررررررجل العمومي   2021من  رررررر تمبر   23في   13.3مركزة". بنا ص ع د القانون  عال  تم ا ررررررمار املر رررررروم التطبيقي للمادة  امل 

للمسرررررررررتفيم ن الفعليين من الشرررررررررركا  املنشرررررررررأة في املغرب طمن الترتيبا  القانونية"، ط  اد  اململكة  ن ميمة تطبيس القانون طاملر ررررررررروم 

 ها "املكت  املغربي للملكية الصناعية".التطبيقي تكل  ب

" من املر رروم  نب " تم مسرر  اللررجل العمومي للمسررتفيم ن الفعليين من خالق منصررة إلكترطنية  تم امما ها 6نصررا املادة رقم " .43

طالترتيبا  القانونية    لييا الغرض، ط نب تتم تغي ة قاعمة البيانا  املكونة ليي  املنصة من خالق التصاري  التي  قوم بها ممثلو الشركا 

التي تتو ر ع د    Direct Infoطتم إمرماث هري  املنصرررررررررررررة ميرث تم إدمراجيرا في منصرررررررررررررة    املالهلين قرانونرا  ط الري ن تم توكيليم ليريا الغرض".

)ا رررررم الشرررررركة، المليل ع د التأ ررررري ، الشررررركل القانوني، طعنوان    منقاعمة بيانا  تحتو  ع د جمي  املعلوما  اس رررررا رررررية للشرررررركا  

مكت  امللررررجل، ط ررررلطا  التنظيم اس ررررا ررررية، طقا مة املم رين، طالفرطع، طممث ي الشررررركا ، طالتاري  القانوني..(. طهي  البيانا  متامة 

طتم تو ير من ص لتقييم امل امر    ، طعيم بمسرررررررركيا طتمبيرها املكت  الومني للملكية الصررررررررناعية طالتجارية )مال ررررررررسررررررررة عمومية(  ، ومللعم

 .منخفمة  امل امر   نطخلص الد    ةاململك بها  قاما  الي االعتبارية    للو صيا 

 وما من تاري  التبليغ   15لتصيي  تصريحب داخل  جل " في مالة ر م اختالال  في التصري ،  معد املصرج    نب  ع داملر وم    نص  .44

بعمم القبوق. ط  ا لم  تم إجرا  التصرررررررررريي  خالق اسجل امليكور،  تم ر ض التصررررررررررري .  بلغ هيا الر ض للمصرررررررررررج طععتبر بمثابة إخالق 

من  12طكيا املادة   ."15ا في املادة  من هيا املر ررروم، ال اضرررعة لنجزا ا  املنصرررو  علفه 12بااللتزام بالتصرررري  املنصرررو  عليب في املادة  

 ا  املر ررررروم طالتي تلزم الشرررررركا  بالتصرررررري  بكل تعم ل  طر  ع د املعلوما  املصررررررج بها  رررررلفا ط ل  خالق اجل الشرررررير املوالي للتعم ل  

ل  التشررررررررطي  من تنص ع د ضرررررررررطرة م 12الي   طرا ع د املعلوما  التي تخص الشررررررررركة اط املسررررررررتفيم ن الفعليين. كما ان نف  املادة  

كما ان املر ررررررررروم  فرض عقوبا  ع د من ال  قوم بواج    اللرررررررررجل العمومي للمسرررررررررتفيم ن الفعليين في الشرررررررررير املوالي لتوق  النشرررررررررا .

 التصري .  

من املر ررررررررروم ع د كل مسرررررررررتفيم  ع ي  ن  صررررررررررج بمعلوماتب الد الشرررررررررركا  طالتي بمطرها مجبرة   13طمن نامية  خرج  رضرررررررررا املادة   .45

ط  رررار  اململكة الد  ن املكت  املغربي للملكية الصرررناعية طالتجارية  قوم بشررركل دطر  ) ررريريا( بمقارنة املعلوما  املتامة في .  بالتصرررري 

من  9املادة    طنصرررررررررا  هياقاعمة بياناتب م  تل  املتو رة في اللرررررررررجل التجار  للتأكم من تطابس طحرررررررررية املعلوما  طر رررررررررم   ة اختالال .   

املر ررروم املتعلس باللرررجل العمومي للمسرررتفيم ن الفعليين ع د  نب تحف  املعلوما  الواردة في اللرررجل العمومي للمسرررتفيم ن الفعليين  

 رر تمبر   8الصررادر في   2.21.708من املر رروم رقم   6تنص املادة   الشررركة. ررنوا  بعم التشررطي  ع د   10ططثا س االثبا  املتعلقة بها ملمة  

ع د  نب " ج   ن تكون املعلوما  الواردة في اللرررجل العمومي للمسرررتفيم ن   2021 رررتنبر   23طاملنشرررور بالجريمة الر رررمية بتاري    2021

 الفعليين حييحة طموثوقة طمحينب طمالمنة."

  إال  نب ال  24: عالجا اململكة املغربية بعض  طجب القصررررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق بخصررررررررررو  التو ررررررررررية  االستتتتتتتتتتت تا   .46

 وجم ما  فيم إتامة املعلوما  املتعلقة باللررررررررجل الومني للمقاطق الياتي الي   مسرررررررركب بريم املغرب للعموم. طمن نامية  خرج طرغم  ن 
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ج   ن تحتو  ع د املعلوما  اس ررررررررا ررررررررية للمسررررررررتفيم اليقيقي، إال  فها غير متامة للعموم. طرغم عمومية بموج  املر رررررررروم   ال املنصررررررررة  

إ ررررررارة اململكة الد االن ها  من التقييم الومني للمخامر للورررررر صرررررريا  االعتبارية طتقم م من ص عنها، إال  ن املراج  ال يعتبر   ررررررامل طال 

اعتمم  قم ع د مسرررتوج الرقابة طالنصرررو  التشررررععية لن لو  الد مسرررتوج    تمرررمن مخامر غسرررل اسمواق طتمويل ا رهاب ميث  نب

منخفض من امل رامر )اعتبر املراج   لر  طجرب قصرررررررررررررور كبير(  طلم تقرمم السرررررررررررررلطرا  املغربيرة    معلومرا  تفيرم  نرب  تم التعراطن مرا بين  

كا  بأن  كون هناك  ررر ص مبيعي مقيم في الشرررركا  طالسرررلطا  امل تصرررة في تحم م املسرررتفيم ن اليقيقيين طلم  تضررر  مطالبة الشرررر 

مملكررة املغرب  ط  ن  كون في مملكررة املغرب عمررل اط مينررة غير مرراليررة محررمدة مخولين من قبررل الشرررررررررررررركررة طمسرررررررررررررالطلين  مررام السرررررررررررررلطررا   

 امل تصة.  

طجب القصررور املتعلس بمطالبة الشررركا  نفسرريا بالتصررري     عالااملتعلس بممطنة التجارة   15.95 ن القانون رقم  من  طبالرغم  كيل  .47

ثررة ليرريا الغرض   ن املررادة     طتلرررررررررررررجيررل هرري  املعلومررا  في املنصرررررررررررررررة ا لكترطنيررة امليررمة
ة
 لزمررا اس ررررررررررررر ررا     05-43من القررانون رقم    9إال

ة باملسرررررتفيم ن الفعليين ميلة عشرررررر  رررررنوا  طلم تلزم الشرررررركا  نفسررررريا باالمتفات ميلة  ال اضرررررعين بحف  املعلوما  طالوثا س املتعلق

  طكيل  عمم املطالبة باالمتفات بلررررجل للمسرررراهمين  ط  عمررررامها بما في  ل  تفا رررريل عن نوع طعمد  املادة  هي عشررررر  ررررنوا  بموج   

 عن جمي  امل 
ص
علوما   ا  الصرلة بعمليا  نقل اس ريم. كما لم تقمم اس ريم اململوكة طا رم املسراهم امللرجل طمقوا التصرويا،  مرال

دقيقة طمحمثة في الوقا املنا ر . هيا طلم   24.4  رالسرلطا  املغربية معلوما  بشرأن تو ير آليا  تمرمن ان املعلوما  الواردة في املعيا

 ب،ج(.) ،  24.14ا تيفا ها ملتطلبا  املعيار   الدتشير ا جرا ا  املتخية من قبل مملكة املغرب  

هيا طلم تقمم السرلطا  املغربية    معلوما  تعك  ضرمان عمم إ را ة ا رتخمام اس ر ا  االعتبارية التي لميها   ريم ا رمية    .48

 ط ممرا  ا ررررررميين في عمليا  غسررررررل اسمواق  ط تمويل ا رهاب طلم تقمم ما  معم مظرها ليي  اسنشررررررطة في ماق طجودها  ط  فها اتخي   

سرررررررررررررلطرا  في املغرب من مترابعرة نوعيرة املسررررررررررررراعرمة التي تتلقراهرا من دطق  خرج ا رررررررررررررتجرابرة لطلبرا  اليصررررررررررررروق ع د  ترمابير متخرية تمكن ال 

ن. هيا طلم  تم التحقس من تقييم املعلوما  الواردة  يمعلوما    ررررا ررررية عن الورررر صرررريا  االعتبارية طمسرررراهمفها طاملسررررتفيم ن اليقيقي 

وبناًء عليه   ماميا كما  نب ال توجم آلية ر ررمية لر ررم نوعية املسرراعمة الواردة.من النظرا  اسجان  بخصررو  الجودة طالمقة قبل ا ررتخ

 ".جزئي  ملتزم"فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي 

 ملتزم(:غير ( )الترتيبات القانونية)الشفافية واملستفيدون الحقيقيون من   25التوصية 

د  و طجعمم  ملتزم " في التو رية ال امسرة طالعشررين ط ل  ل غير  تحصرلا اململكة ع د درجة "ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق،   .49

 .25.4، ما عما املعيار  25ا جرا ا  الالزمة لتنفيي متطلبا  التو ية   ط التشرععا    من    

اململكررة املغربيررة ط س قررانون مكررا حررة غسرررررررررررررررل اسمواق طتمويرررل    قررامرراطملعررالجررة  طجررب القصرررررررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبررادق   .50

عمق رقم 
ُ
بتعري  املسرررررتفيم اليقيقي بما  وا س تعري  مجموعة العمل املالي ط نب يسرررررر  ع د الوررررر ص الياتي الي    18-12ا رهاب امل

ترتي  قانوني  رررررريطرة  علية مبا رررررررة  ط غير مبا رررررررة  ط عبر  ررررررلسررررررلة من السرررررريطرة  ط امللكية"، طعرم   مارع ع د  رررررر ص اعتبار   ط 

التجراريرة    االتحرادا القرانون الترتير  القرانوني برأنرب "كرل كيران غير منظم بموجر  النصرررررررررررررو  التشررررررررررررررععيرة الجرار  بهرا العمرل، بمرا في  لر   

(TRUST  ،)ط آخر   ر ص   تصررم  تحا  ممتلكا   محمدة،   ملمة   ر ص،   بموجبب   مر  اتفاا   ط عقم  بموج   الومني التراب خارج   نشرأ  

   املنقولة  املمتلكا   تعتبر  ال  بحيث  محمد،   لغرض   ط  معين  مسررررررررتفيم  ملصررررررررنية إدارتها  قصررررررررم  مراقبتب
ص
  الي    الورررررررر ص   ممتلكا   من جز ا

 للقانون قاما بإ ررررررررررمار مر رررررررررروم طمراقبتب  تصررررررررررر ب  تحا طضررررررررررعا
ص
  تحتو    عموميةالي  تمررررررررررمن إمماث منصررررررررررة  2.21.708". طتنفييا

طكيفية التصررررررررررررري     طتمررررررررررررمن  الغرض،   لييا  توكيليم تم  الي ن   ط  قانونا  املالهلين  القانونية  الترتيبا  منملسررررررررررررتفيم ن الفعليين  ا  معلوما 
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  ط  املنشررررررر    ع د  التعرم  يشرررررررمل   الفعليين  املسرررررررتفيم ن  ع د  التعرم   ن  2.21.708 رقم  املر ررررررروم  من 5 رقم  املادة  طعر ابهي  املعلوما ،  

 .الفعليين  املستفيم ن  الد با ضا ة  طاسط يا ،  الوص ي  املنشالطن، 

من املر رررروم   12طمالمنة. طتمررررمنا املادة    طمحينبمن  ا  املر رررروم  ن تكون هي  املعلوما  حررررييحة طموثوقة   6املادة    طتمررررمنا .51

 ن  قوم اسط رررريا   ط املسررررتفيم ن الفعليين با  صرررراج باملعلوما  اس ررررا ررررية عنهم للترتي  القانون لتتمكن هي  الترتيبا  القانونية من 

عن هي  املعلوما  لللرررررررررررجل العمومي للمسرررررررررررتفيم ن الفعليين. طتمرررررررررررمن املر ررررررررررروم  نب  ج   ن   با  صررررررررررراج  املتعلقة بالتزاماتها ن تقوم 

من املر رروم    14املادة    نصررا.  الشررركة ررنوا  بعم التشررطي  ع د    10  ملمةتحتف  املنصررة بهي  املعلوما  با ضررا ة الد الوثا س املقممة 

  للمسررررررتفيم ن   العمومي  اللررررررجل   في  املتامة  املعلوما   جمي   ع د  املنا رررررر   وقاال  في  اليصرررررروق   التالية  طللييئا   للسررررررلطا    حس  نبع د  

 .الفعليين

 ن املر ررررررررررررروم مرالر  اسط ررررررررررررريرا    رغماململكرة بعض  طجرب القصرررررررررررررور امليرمدة في تقرير التقييم املتبرادق إال  نرب    عرالجرا:  االستتتتتتتتتتتتت تتا   .52

عن املعلوما  للترتي  القانوني طمال  الترتي  القانوني بتقم م ا  صراج الد اللرجل العمومي، إال  نب لم  طال  اسط ريا   ط   با  صراج

باملعلوما  اس ررررا ررررية. طلم تتمررررمن املعلوما  الواج  االمتفات بها طالتصررررري  عنها    باالمتفاتالصررررناد س اال ررررتئمانية  خمما    مقممي

معلوما  الوكال  اآلخرين ال اضررررعين للتنظيم طمقممي ال مما  للصررررنمطا، بما في  ل  مسررررتشررررار  اال ررررتثمار  ط املم رين طامليا رررربين  

   تم   املعلوما   هي    ن  ع د  النص    تم لم   نب إال  محمثة بقامهاطا  املعلوما   عن  با  صرراج اسط رريا   مطالبة طرغمطمسررتشررار  المرررا  .  

 الد طضررررررررررررعيم  عن  اسط رررررررررررريا   ا صرررررررررررراج  لمررررررررررررمان  اململكة  قبل  من  تمابير      اتخا    تم  طلم  هيا(. المطر )التحم ث    معينة  بمطرية  تحم ثها

 .املعين  اليم  تتجاطز   عرضية معاملة  تنفيي  ط  عمل   لعالقة  إقام هم  عنم  امليمدة،   املالية  غير  طاملين  طاسعماق  املالية  املال سا 

املمكن الو ررررررررررروق ليا تشرررررررررررمل معلوما  املسرررررررررررتفيم ن اليقيقيين طمحل إقامة الوصررررررررررر ي، طغيرها من املعلوما     املعلوما  ن   طرغم .53

 اس ررررررررررروق التي تحتف  بها 
ص
 ط تم رها  املشرررررررررررار إلفها في  ا  املر ررررررررررروم، إال  نب لم  تم النص  ررررررررررررامة ع د  ن هي  املعلوما  تشرررررررررررمل   مرررررررررررا

ا جاد    معلوما   ا   رررررررررلة    تماملال رررررررررسرررررررررة املالية  ط اسعماق طاملين غير املالية امليمدة، طمن نامية  خرج بالتمقيس ع د املنصرررررررررة لم 

ع د انب " مكن ا ررررررتخمام املعلوما  الواردة في اللررررررجل العمومي    نصررررررا  10باملسررررررتفيم اليقيقي من الترتيبا  القانونية. طرغم  ن املادة  

عقوبرا    تطبيسطرغم   للمسرررررررررررررتفيرم ن الفعليين في إمرار التعراطن الرمطلي...." إال  نرب لم  تبين آليرة تطبيس التعراطن الرمطلي في هريا ا مرار. هريا

وبناًء عليه فإن   . ب 25.1  املعيار  في اس ا ية  باملعلوما   بتزطيم  الفشل  ماق ن العقوبا  ال  مكن  ن  تم تفعفها في    إالرادعة طمتنا بة  

 "اجزئي  ملتزم"درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي 

   ( )ملتزماملحددة والرقابة عليهاتنظيم األعمال واملهن غير املالية ) 28التوصية 
ً
 (:جزئيا

لم  تبين  ميث  ن  ط ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق، تحصرررررررررلا اململكة ع د درجة "ملتزم جزئي " في التو رررررررررية الثامنة طالعشرررررررررر  .54

ن هرري   إلفريس التقييم املنيا املتب  في الرقررابررة ع د عمليررا  غسررررررررررررررل اسمواق طتمويررل ا رهرراب في ظررل تعررمد الجيررا  التي تقوم بهرريا الررمطر.  

لم  تضررررررررررررر  للفريس    اجرا ا  متخرية ملعر رة  ط   في الكرازينوهرا   ا دارة ا جرا ا  ال تطبس ع د املسرررررررررررررراهمين طالشرررررررررررررركرا  ط عمررررررررررررررا  لجنرة

بالنسررررربة للو رررررطا  العقاريين طتجار املعادن النفيسرررررة طاس جار الكريمة طمقممي ال مما  الي ن  تمخلون في   .م ن اليقيقييناملسرررررتفي 

إمماث املقاطال  طتنظيميا طتومينها، ال توجم تمابير قانونية  ط تنظيمية ملن  املجرمين  ط  رررركامهم من ميازة مصرررص مسررريطرة  ط كبيرة  

لم تقررمم السرررررررررررررلطررا  في املغرب    معلومررا  عن عقوبررا  إداريررة ع د  رررررررررررررراكلررة ا نرريار  ط تقييررم العمررل  ط       فهررا. فهررا  ط  ن  تولوا طظررا

لم تقمم السررررررررلطا  املغربية ما  فيم بانب  ج  ع د طممة معالجة املعلوما  املالية ططزارة العمق القيام بالرقابة ع د    سرررررررري  الترخيص.

 ع د   اع درجة امل امر بما في  ل  تحم م دطرية طكثا ة الرقابة ط خي هيكل امل امر بعين االعتبار. اسعماق طاملين غير املالية امليمدة  
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ع د  ن  ررررررررررلطا  اال رررررررررررام طاملراقبة للكازينوها  طمال ررررررررررسررررررررررا   لعاب الي  )السررررررررررلطة اليكومية املكلفة   13-1تمررررررررررمنا املادة   .55

مكا حة غسرررررررررل   قانون  سمكام ال اضرررررررررعين اس ررررررررر ا  امترام ع د ميمة السررررررررريربالماخلية طالسرررررررررلطة اليكومية املكلفة باملالية( تتولد  

اسمواق طتمويرل ا رهراب طالنصرررررررررررررو  املتخرية لتطبيقرب. طليري  الغرا رة، تالهرل هري  السرررررررررررررلطرا   جرا  مراقبرة في عين املكران طمراقبرة طثرا س  

 اضرعين ملراقب ها اعتبارا لطبيعة  نشرط ها  اس ر ا  ال اضرعين  طليي  السرلطا   ن تحمد قواعم خا رة لكل  رن  من اس ر ا  ال

 طللمخامر التي تتعرض ليا.

  راد  اململكرة برأن السرررررررررررررلطرة اليكوميرة املكلفرة برالرماخليرة طالسرررررررررررررلطرة  طملعرالجرة  طجرب القصرررررررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبرادق   .56

شررررتركة تتعلس با  رررررام طالرقابة ع د الكازينوها  بين  اليكومية املكلفة باملالية  قومان بالتنسرررريس بينهما، ميث تم التوقي  ع د دطرية م

املتعلس   12-18القانون رقم   ط  رررررنم.  طزارة الماخلية ططزارة االقتصررررراد طاملالية تحمد كيفية ممار رررررة اال ررررررام طاملراقبة ع د الكازينوها 

بمكا حة غسرررررررررل اسمواق إلد السرررررررررلطا  طالييئا  التالي بيافها ميام ا  ررررررررررام طاملراقبة ع د املين املعنية بمكا حة غسرررررررررل اسمواق طتمويل  

ار  اململكة الد  خم  الوكال  العقاريين لترخيص من السلطة امليلية التي  مارع  فها الوكيل العقار  نشامب طيخم  كما   .  ا رهاب

 للمادة  
ص
من الظيير الشررررررررررري  املتعلس بتنظيم طكال  اسعماق "تحظر مزاطلة املينة ع د اس رررررررررر ا    7بحث موق نزاهتب ط رررررررررروابقب، طط قا

  مه ط  رررررررار  اململكة الد  نب بالنسررررررربة لتجار اس جار الكريمة طاملعادن النفيسرررررررة طمقممي ال مما ،   رررررررار  اململكة الد  ف  هيا.  املمانون"

املتعلس بمكا حة غسرل اسمواق تو ري     05-43رقم    القانون   بموج  طتم.  املبا ررة  غير  طالمررا    الجمارك  إدارة منلترخيص     خمرعون 

مس اس ررررررررر ا  ال اضرررررررررعين طمسررررررررريريهم ط عوافهم ع د  ررررررررراكلة ا نيار  ط تقييم العمل  ط سررررررررري  الترخيص.   فينطاا العقوبا  االدارية 

  اس ررررررر ا    من   رررررررن   لكل   خا رررررررة  قواعم  تحمد   ن  طاملراقبة  ا  ررررررررام  لسرررررررلطا " جوز    نب 12.18  القانون  من 1-13  املادة  تمرررررررمناط 

   ملراقب ها  ال اضعين
ص
 ".ليا  تتعرض التي  طامل امر   نشط ها  لطبيعة  اعتبارا

: عالجا اململكة معظم  طجب القصررررررررررور امليمدة في تقرير التقييم املتبادق إال  نب لم  تم ا  ررررررررررارة بشرررررررررركل مفصررررررررررل الد  االستتتتتتتتتتت تا   .57

ملن  املجرمين من  ن  كونوا  ررركا  مسرريطرين  ط  ن  تولوا طظا   إدارة عليا  ط  ن  كونوا    اتخا ها   تم ررموق ا جرا ا  التنظيمية التي 

م ن مقيقيين في الكازينوها ، طععتبر طجب القصررررررور ضررررررليل ميث إن اململكة   ررررررار  الد  فها ال تقوم بترخيص كازينوها  إال  ن مسررررررتفي 

كازينوها .  ما بخصرررررو  ا جرا ا  املتبعة  يما  خص الوكال  العقاريين،   7تكون تعمل تحا مظلة  نادا معرط ة، ط ن عمدها  قم  

ن مظر مزاطلة املينة ع د اس ررررررررررررر ا  املمانين/املجرمين، طلكن لم  تم التنصررررررررررررريص بشررررررررررررركل طاضررررررررررررر   ن  إن ما تقوم بب اململكة  تمرررررررررررررم

مصرطن  "اس ر ا  املمانون" يشرمل الشرركا   ط الي ن  تولون طظا   إدارية  فها. طععتبر طجب القصرور ضرليل ميث إن اململكة   رار  

 ي  بين البائ  طاملشتر  طال  تمخل في عقم البي   ط الشرا .الد ان ميمة الوكيل العقار  في املغرب تنحصر  قم في التقر 

بررالنسررررررررررررربررة لتجررار اس جررار الكريمررة طاملعررادن النفيسرررررررررررررررة طمقررممي ال ررممررا   ررإنررب لم  تبين طجود تررمابير قررانونيررة  ط تنظيميررة ملن    .58

طععتبر طجب القصررررررور هيا ضررررررليل ميث   ررررررار    املجرمين  ط  ررررررركامهم من ميازة مصررررررص مسرررررريطرة  ط كبيرة  فها  ط  ن  تولوا طظا    فها.

تقرير التقييم املتبادق الد  ن اسهمية النسررررررررررررر ية ليي  القطاعا  قليلة.  طمن نامية  خرج رغم  ن جيا  ا  ررررررررررررررام ملزمة بتطبيس رقابة 

ي ها، إال  نب لم  تم التنصرررررريص  مكت ية طميمانية قا مة ع د امل امر، ط ن اململكة   ررررررار  الد  فها تقوم بتحم م مريقة تنفيي الرقابة طدطر 

وبنتتاًء عليتته فتتإن درجتتة االلتزام الفني في هتتذه   بشررررررررررررركررل طاضررررررررررررر   نررب تم تحررم ررم دطريررة طكثررا ررة الرقررابررة بنررا  ع د منيا قررا م ع د امل ررامر.

 "كبير  حد  الى"ملتزم  التوصية هي 

   ( )ملتزمالقانون وسلطات التحقيق مسؤوليات سلطات إنفا ) 30التوصية 
ً
 (:جزئيا

" في التو ررررررررررررريررة   .59
ص
ط لرر  سطجررب القصرررررررررررررور    الثالثون ط س مررا طرد في تقرير التقييم املتبررادق، تحصرررررررررررررلررا اململكررة ع د درجررة "ملتزم جز يررا

عرمم قيرام  رررررررررررررلطرا  إنفرا  القرانون برإجرا  تحقيس مرالي موازئ عنرم التحقيس في جرا م   رررررررررررررليرة،  ط إمرالرة القمررررررررررررريرة إلد جيرة  خرج   :التراليرة
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مخولرررة برررالقيرررام برررالتحقيقرررا  املررراليرررة املوازيرررة املطلوبرررة. ال  وجرررم في قرررانون مكرررا حرررة غسرررررررررررررررل اسمواق  ط    قرررانون آخر مرررا يشرررررررررررررير الد من  

إنفا  قانون( التي تتاب  التحقيقا  في الجرا م اس ررررررررررررلية  ما  خوليا بإجرا  تحقيقا  مالية موق    السررررررررررررلطا  اسخرج )ليسررررررررررررا  ررررررررررررلطا 

الجرا م اس رررررررررررلية. عمم طجود  رررررررررررالميا  كا ية لتحم م اس ررررررررررروق طتعقبها طتجميمها ط جزها في الياال  جرا م غسرررررررررررل اسمواق طتمويل  

 ا رهاب النا ئة عن جرا م الفساد.

  ار  اململكة الد  ن الشرمة القما ية هي  لطة انفا  القانون املكلفة  ر الواردة في تقرير التقييم املتبادق  طملعالجة  طجب القصو  .60

طالتي    من قانون املسرررررررررررطرة الجنا ية 78بإجرا  "االبحاث املالية املوازية" عنم التحقيس في جرا م   رررررررررررلية، ط ل  بحسررررررررررر  نص املادة رقم 

هيا طقم قاما املم رية    مررررررررا ية بأبحاث تمييم ة بنا  ع د تعليما  النيابة العامة  ط تلقا يا".نصررررررررا ع د  ن " قوم ضرررررررربا  الشرررررررررمة الق

، الد الشرررررررررررررمة القمررررررررررررا ية، تطالبها بإجرا  التحقيقا  املالية املوازية في جمي   2021ما و   20العامة لألمن الومني بتوجيب ميكرة بتاري   

طمن نامية  خرج   ررررررررار  الد  ن كا ة القمررررررررا ا  ا  العالقة تحاق الد النيابة العامة   .اسمواقالجرا م اال ررررررررلية طاملرتبطة بجرا م غسررررررررل  

ط  رررررار  الد  ن الييئة الومنية لل زاهة   .بصرررررف ها السرررررلطة الوميمة امل تصرررررة ملتابعة التحقيقا  املالية موق الجرا م اس رررررلية في اململكة

  ط  ررررار   ، 2021ابريل   21الصررررادر بتاري     19/46الفسرررراد، ط ل  بحسرررر  القانون رقم جية تحقيس لجرا م تعتبر   الطالوقا ة من الر رررروة  

لنيابة العامة. طدعما اململكة  ل   ل   تعودالد  ن مسررالطلية التحقيس في جرا م غسررل اسمواق طتمويل ا رهاب النا ررئة عن جرا م الفسرراد 

مالبا كل من "امليامي العام اسطق لمج محكمة النقض، طالوكال  العامون  التي  2020" الصادرة في  ير  نا ر  1من خالق المطرية رقم "

 ن  قوموا بإجرا  تحريا  موق املعلوما  التي تصليم عن الفساد، ط ت   بحاث بوا طة الفرا الومنية    للمل  لمج محاكم اال تلنام

 للشرمة القما ية ماملا تتو ر معطيا  كا ية

املرم ريرة العرامرة لألمن    مطرالبرة  رغم طجرب القصرررررررررررررور امليرمدة في تقرير التقييم املتبرادق، إال  نرب   معظماململكرة    عرالجرا:  االستتتتتتتتتتتتت تتا   .61

لم    ل  ن   إال بإجرا  التحقيقا  املالية املوازية في جمي  الجرا م اال رررررررلية طاملرتبطة بجرا م غسرررررررل اسمواقالقمرررررررا ية    شررررررررمةال   الومن

 ن   طاضررر   بينطمن نامية  خرج لم  تم تزطيم املراج  بنص قانوني    املالي املواز  املتعلس بجريمة تمويل ا رهاب.القيام بالتحقيس  يشرررمل  

وبناًء عليه فإن درجة االلتزام   النيابة العامة هي السررلطة الوميمة امل تصررة ملتابعة التحقيقا  املالية موق الجرا م اس ررلية في اململكة.

 ".كبير حد  الى  ملتزم"ي الفني في هذه التوصية ه

   )ملتزم (سلطات إنفا  القانون وسلطات التحقيقصالحيات  ) 31التوصية 
ً
 (:جزئيا

" في التو ررررررررررررريررة الوامررمة طالثالثون ط لرر  سطجررب   .62
ص
ط س مررا طرد في تقرير التقييم املتبررادق، تحصرررررررررررررلررا اململكررة ع د درجررة "ملتزم جز يررا

 ررلطا  إنفا  القانون ليسررا ليا  ررالمية مل  املعلوما  مبا رررة من املال ررسررا  املالية طاسعماق طاملين غير املالية    التالية: إنالقصررور 

. لم  خوق قانون مكا حة غسرررل   ، إال بنا  ع د  مر قمرررائي.ن الوررر صررريا  االعتبارية اسخرج  ط االمالع ع د املسرررتنماامليمدة طغيرها م

اسمواق  ط قانون املسرررررررررررطرة الجنا ية لسرررررررررررلطا  إنفا  القانون  رررررررررررالمية ا رررررررررررتخمام ط رررررررررررا ل التحقيس املتعلقة بالعمليا  السررررررررررررية عنم  

ا   التحقيس في جرا م غسرررررررررررررل اسمواق طتمويرل ا رهراب طالجرا م اس رررررررررررررليرة. لم  تبين مرم  مس الوكيرل العرام للملر  في إ رررررررررررررمار  مر برالتقر 

املكاملا  الياتفية  ط االتصرررررراال  املنجزة بو ررررررا ل االتصرررررراق عن بعم طتلررررررجيليا ط خي نلررررررأل منها  ط  جزها في جريمة غسررررررل اسمواق طباقي 

الجرا م اس رررررلية. لم  تمرررررمن قانون املسرررررطرة الجنا ية  ط قانون مكا حة غسرررررل اسمواق طقانون مكا حة ا رهاب ما  خوق لجيا  إنفا  

 ق مبا رة طدطن اليصوق ع ي  مر قمائي إلد نظم اليا   اآللي. القانون المخو 

 بها،   ط  تحكمون  مسررابا  لميهم الي ن اس رر ا  موق  معلوما  ع د اليصرروق  لتشررمل  تتسرر  لم للمل  العام الوكيل   ررالمية .63

 قمرا ا في الصرالمية هي   ررامة  من ال   القانون   ن كما  وم،  30 خالق ط ل  ا رهاب،  بتمويل  متعلقة قمرية في القمرائي البحث عنم

  اس ررررررلية،  طالجرا م اسمواق غسررررررل 
ص
عم املطلوبة لتقم م املعلوما   وم 30  ترة  ن إلد إضررررررا ة

ُ
الوارد في قانون    النص  .ما مم إلد مويلة ت
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  ال  نص    املسررطرة الجنا ية  نحصررر  قم في قمررا ا تمويل ا رهاب دطن  ن  متم لقمررا ا غسررل اسمواق.
ص
قانون املسررطرة الجنا ية  رررامة

ال  وجم  رررررررررررالميا  تالهل    ع د اليس في اتخا  إجرا ا  تسرررررررررررم  بتحم م اس ررررررررررروق دطن إخطار مسررررررررررربس لوكيل املل   ط قا ررررررررررر ي التحقيس.

ة  الشررررررررررمة القمرررررررررا ية املعنية بالتحقيقا  في جرا م غسرررررررررل اسمواق طتمويل ا رهاب بطل  جمي  املعلوما  الالزمة طاملوجودة لمج طمم

 معالجة املعلوما  املالية.

عمق 43-05من القانون   21املادة    تمررررمناطملعالجة  طجب القصررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق   .64
ُ
ع د  ن الييئة تتولد إمالع    امل

النيابة العامة امل تصرررررررررررررة  ط قا ررررررررررررر ي التحقيس بنا  ع د مل  منهم ط نجاز مياميم، ع د الوثا س طاملعلوما  امليصرررررررررررررل علفها  ثنا  القيام  

طممة    اعمةمسررررررر   مل ع د    اليث 2021  ابريل  30  بتاري   لصرررررررادرةا  14دطرية السررررررريم ر ي  النيابة العامة المطرية رقم   طتتمرررررررمن  ، بمياميا

  تمويل  طجريمة اسمواق  غسل  طجرا م  اس لية الجرا م  موق   البحث،   في  تفيم  التي  طاملعلوما  اسدلة  جم   بشأن  املالية  املعلوما  معالجة

الييئرة في إمار التحقيقرا  املاليرة املوازية التي تقوم    طقاما اململكرة بتزطيم  ريس ال برا  بعرمد الطلبرا  التي تو رررررررررررررلرا بهرا  هيا  ، " ا رهاب

بها الشررررررررررمة القمرررررررررا ية املسرررررررررالطلة عن التحقيقا  املالية بشرررررررررأن غسرررررررررل اسمواق طتمويل ا رهاب، طمن نامية  خرج تسرررررررررتطي  الشررررررررررمة 

 .2019تم ربطيا بالنظام مني  ونيو    ميث  goAML  نظام  خالق من  الييئة بها  تحتف   التي   املعلوما  الد  الو وق القما ية  

  جم مة   تحم ثا       اململكة  تقمم لم  ميثاملتبادق،    التقييماململكة بعض  طجب القصررررررررور امليمدة في تقرير    عالجا:  االستتتتتتتتت تا   .65

  أفها من  بمعلوما   اململكة تقمما   قم  31.4  الفرعي املعيار  بخصو   ما، 31  التو ية من 3ط 2ط  1املعا ير  تحليل   من  تغير  ن هابشأف

مل  جمي  املعلوما   ط   الو ررروق   ع دالشررررمة القمرررا ية املعنية بالتحقيقا  في جرا م غسرررل اسمواق طتمويل ا رهاب   قمرة  ع د  تمق   ن

 ".اجزئي  ملتزم"وبناًء عليه فإن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي   .الالزمة طاملوجودة لمج طممة معالجة املعلوما  املالية

 ( )غير ملتزم(:ناقلو النقد) 32التوصية 

ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق، تحصررلا اململكة ع د درجة "غير ملتزم " في التو ررية الثانية طالثالثون ط ل  سطجب القصررور   .66

ال تمتلر  السرررررررررررررلطرا  الجمركيرة ا مار القرانوني امللزم لتطبيس نظرام ا قرار لنقرل العمال  طاسدطا  القرابلرة للترماطق ليرامليرا عبر  التراليرة:  

من ط لد املغرب. لم  خوق القانون املغربي  ررررلطا  الجمارك  ط غيرها من السررررلطا  املعنية اليس في مل  معلوما  إضررررا ية من اليمطد  

الناقل موق مصرررررررررررمر العمال   ط اسدطا  القابلة للتماطق ليامليا في ماق اكتشرررررررررررام كيب ا قرار. ال  وجم في قانون الصررررررررررررم  ط ممطنة 

  قررانون الجمررارك عقوبررا  متنررا ررررررررررررر 
ص
 كررا بررا

ص
 عن العملررة  ط اسدطا  القررابلررة للتررماطق ليررامليررا  ط من  قررمم إقرارا

ص
بررة طرادعررة ملن ال  قررمم إقرارا

 عنم نقلب 
ص
 كا با

ص
بيل ، كما خلا ميكرة الجمارك املتعلقة بواج  ا قرار عن عقوبا  متنا ررربة طرادعة ع د الوررر ص الي   قمم إقرارا

ليررامليررا عبر اليررمطد. لم  تبين لفريس التقييم طجود    آليررة قررانونيررة للتعرراطن بين إدارة الجمررارك    للعملررة  ط إمررمج  دطا  القررابلررة لألدا 

  طباقي السررررررررررررلطا  املعنية لتنفيي املتطلبا  املتعلقة بمرررررررررررربم عملية نقل العملة  ط اسدطا  القابلة للتماطق ليامليا عبر اليمطد املغربية. 

فا  سمكام قانون مكا حة غسرررررررل اسمواق التي  كتشرررررررفوفها عنم ممار رررررررة مياميم طال تشرررررررمل  تقوم إدارة الجمارك إ رررررررعار الوممة بامل ال 

 تو ير املعلوما  التي تم اليصوق علفها خالق عملية ا قرار.

 ع د الياال  التي  لزم إ قام العملة  فها طهي عنم طجود  رربهة غسررل  مواق  ط تمويل إرهاب،  ط عنم تقم م   .67
ص
لم  تم النص  رررامة

كرا ب. لم تتمرررررررررررررمن املنظومرة القرانونيرة التي ت ن هرا املغرب ملراقبرة انتقراق اسمواق طاسدطا  القرابلرة للترماطق ليرامليرا عبر اليرمطد مرا   إقرار

 فيم طجود آلية للتعاطن المطلي بين السررلطا  املعنية بهيا النظام طغيرها من السررلطا  ع د املسررتو  المطلي. لم  تمررمن قانون الصرررم  

جمارك  ط    قانون  خر ضرررروابم طقا ية  ط ضررررمانا   ررررارمة لمررررمان اال ررررتخمام الصرررريي  للمعلوما   ط البيانا  التي  تم   ط ممطنة ال

جمعيرا من خالق نظرام مراقبرة املعرامال  عبر اليرمطد. كمرا ال  وجرم    نوع من العقوبرا  في مراق ارتبرا  نقرل العمال   ط اسدطا  القرابلرة 
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ما يشرررررير الد املصرررررادرة في ماق ارتبا  نقل العمال   ط طال  وجم   بجرا م تمويل ا رهاب  ط الجرا م اس رررررلية.للتماطق ليامليا عبر اليمطد  

 اسدطا  القابلة للتماطق ليامليا عبر اليمطد بجرا م تمويل ا رهاب  ط الجرا م اس لية.

اجرا  تعرم ال  ع د الفصررررررررررررروق   2022بمومر  قرانون املراليرة لسرررررررررررررنرة    املتبرادق تمطملعرالجرة  طجرب القصرررررررررررررور الواردة في تقرير التقييم   .68

من هي  املمطنة ع د   مكرر( 66القانونية ملمطنة الجمارك بما يشررمل ا جاد إمار القانوني ملزم لتطبيس نظام ا قرار. ميث نص الفصررل )

جارية طط رررررررررا ل اسدا  طاسدطا  املالية عنم المخوق  ط ال رطج من التراب ال اضررررررررر  لتصرررررررررري   حمد  ررررررررركلب بنص   نب "تخمررررررررر  اسطراا الت 

   100.000تنظيلي، عنمما تسررررررررراط   ط تتعمج قيم ها مبلغ  
ص
 42  رررررررررار  اململكة الد الفصرررررررررل    دطالر  مريكي(.  000ا10درهم )ما يعادق تقريبا

مس االمالع املمنوج سعوان طضررررررررررررربررا  إدارة الجمررارك ع د اللرررررررررررررجال   طالرري  تمرررررررررررررمن    من مررمطنررة الجمررارك طالمررررررررررررررا رر  غير املبررا ررررررررررررررة

ملرر  معلومررا  في    اليس مرررررررررررررمن    بمررا  ، طاملسرررررررررررررتنررما  طالوثررا س طالولوج إلد كررا ررة املعلومررا  املتعلقررة بررالعمليررا  التي تهم عمررل الجمررارك

من  297اعتبر الفصررررررل  ط في ماق اكتشررررررام كيب ا قرار.  إضررررررا ية من الناقل موق مصررررررمر العمال   ط اسدطا  القابلة للتماطق ليامليا  

مكرر املتعلس بنظام التصرررررررري  يعم مخالفة من الطبقة    66منب ان مخالفة امكام الفصرررررررل   7تعم ال  ممطنة الجمارك طتحم ما في البنم  

 .املبلغ املصرج ببمكرر من  ا  املمطنة غرامة تساط  نص    297الثالثة، التي تقتض ي مس   لم العقوبا  ط قا للفصل  

تعاطن بين إدارة الجمارك املغربية طالمررررررا   غير املبا ررررررة من جية ططممة املعلوما     من اتفاقيةتم تزطيم  ريس التقييم بنلررررر ة   .69

التعاطن بين الجيتين في مجاق تبادق املعلوما  خا رررررررررررة تل  املتعلقة بتصررررررررررراري  العملة  ا  الصرررررررررررلة مقتمررررررررررريا    تمرررررررررررمنا  ميثاملالية  

 با تبا  في مجاق غسل اسمواق التي تقوم مصال  الجمارك بر عيا في نطاا اختصا يا الد طممة املعلوما  املالية.  

لومررا  املرراليررة من الولوج املبررا رررررررررررررر إلد النظررام املعلومرراتي  من جيررة  خرج   رررررررررررررررار  اململكررة الد  نررب تم تمكين الييئررة الومنيررة للمع  .70

ط  ررررار  اململكة الد طجود تعاطن بين إدارة الجمارك طباقي السررررلطا     لنجمارك طاالمالع ع د قاعمة املعطيا  املتعلقة بتصرررراري  العمال .

هريا طتمرررررررررررررمن    ماطق ليررامليررا عبر اليررمطد املغربيررة.املعنيررة لتنفيرري املتطلبررا  املتعلقررة بمررررررررررررربم عمليررة نقررل العملررة  ط اسدطا  القررابلررة للترر 

 نب  حس لألعوان محرر  املياضرررر  ن  وجزطا في كل مكان اسطراا التجارية طط رررا ل  2022من املمطنة املعملة في العام  1 - 235 الفصرررل 

  ررررررررررار  اململكة إلد  ن ط  بهي  اس رررررررررريا .اسدا  طاسدطا  املالية طالبمررررررررررائ  طط ررررررررررا ل النقل القابلة للمصررررررررررادرة طكيا جمي  الوثا س املتعلقة  

.  ررررررنوا   10املعلوما  املتعلقة بتصرررررراري  نقل العمال  عبر اليمطد تلررررررجل طتخزن بالنظام املعلوماتي )قاعمة بيانا ( طيحتف  بها ملمة  

، ر عرا اليرم اسدنم من 43-05املغير طاملتمم لقرانون   12-18من القرانون    1-82املرادة    تشررررررررررررررععي فيقرامرا اململكرة املغربيرة برإجرا  تعرم رل  ط 

ال  درهم لأل ررررررررر ا  الطبيعيين في مين تم الر   من اليم اسدنم لأل ررررررررر ا  االعتباريين من  50 ل  درهم إلد   20الغرامة املالية من  

 ن.  االعتباريي -ال  درهم بالنسبة لأل  ا    500ال  درهم إلد  100

 ر عا اليم اسدنم من الغرامة املالية من ط  .71
ص
 تشررررررررررررععيا

ص
ال  درهم في مين   50 ل  درهم إلد    20قاما اململكة املغربية بإجرا  تعم ال

من  1-82االعتباريين من خالق تعم ل املادة   –ال  درهم بالنسررررربة لأل ررررر ا    500ال  درهم إلد   100تم الر   من اليم االقصررررر د من  

ع د ما   ي:  ج  دا ما اليكم في مالة ا دانة من  جل جريمة غسرررل   5-574نصرررا املادة  ط ، 43-05طاملتمم لقانون    املغير 12-18القانون  

 اسمواق باملصرررادرة الكلية لأل ررريا  طاسدطا  طاملمتلكا  التي ا رررتعملا  ط كانا  رررتسرررتعمل في ارتكاب الجريمة طالعا ما  املتحصرررلة منها

   طاسدطا  طاملمتلكا  طالعا ما  م  مف  مس الغير مسن النية. ط القيمة املعادلة لتل  اس يا

رغم  ن إدارة الجمارك  طجم  نص   بن    إالاملتبادق،   التقييماململكة بعض  طجب القصررررور امليمدة في تقرير    عالجا:  االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تا   .72

قانوني  خمرعا اسطراا التجارية طط را ل اسدا  طاسدطا  املالية عنم المخوق  ط ال رطج من التراب ال اضر  لتصرري   حمد  ركلب بنص  

عن العمال     درهم. إال  نررب لم يغم الفصرررررررررررررررل  عال  ا لزام القررانوني ا قرار  100.000تنظيلي، عنررممررا تسررررررررررررررراط   ط تتعررمج قيم هررا مبلغ  

ممد العقوبا  املتعلقة بنظام ا قرار إال  ن العقوبا  غير رادعة طغير متنا ررربة م  نوعية امل الفة. هيا  66النقم ة، طرغم  ن الفصرررل  
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مررررررررررررربم  طلم  تبين لفريس التقييم طجود    آليرة قرانونيرة للتعراطن بين إدارة الجمرارك طبراقي السرررررررررررررلطرا  املعنيرة لتنفيري املتطلبرا  املتعلقرة ب 

عملية نقل العملة  ط اسدطا  القابلة للتماطق ليامليا عبر اليمطد املغربية. طرغم  نب  حس لألعوان محرر  املياضرررررررررررررر  ن  وجزطا في كل  

مكان اسطراا التجارية طط ررررررررررررا ل اسدا  طاسدطا  املالية طالبمررررررررررررائ  طط ررررررررررررا ل النقل القابلة للمصررررررررررررادرة طكيا جمي  الوثا س املتعلقة بهي  

لم  تبين ما هي املمة الالزمة ليل  طال يشرررررررررمل  ل  العمال  طاملعادن الثمينة طاس جار الكريمة. طلم  تبين  ن هناك آليا     ط نبيا . اس ررررررررر 

للتعاطن المطلي  ط آليا  لالمتفات بالبيانا  طاملعلوما  عنم تقم م إقرار اط ا صررررررررررررراج  تجاطز اليم اسقصررررررررررررر د املعين،  ط طجود إقرار، اط 

طجود ا رتبا  في غسرل اسمواق  ط تمويل ا رهاب. هيا طلم  تمرمن قانون الصررم  ط ممطنة الجمارك  ط    قانون  خر    ب،  طكاا صراج  

ضررررررررررروابم طقا ية  ط ضرررررررررررمانا   رررررررررررارمة لمرررررررررررمان اال رررررررررررتخمام الصررررررررررريي  للمعلوما   ط البيانا  التي  تم جمعيا من خالق نظام مراقبة 

 ".اجزئي  ملتزم"ن درجة االلتزام الفني في هذه التوصية هي وبناًء عليه فإاملعامال  عبر اليمطد.  

 (:جزئي  ( )ملتزمالعقوبات) 35التوصية 

" في التو رررررررررررررية ال امسرررررررررررررة طالثالثون ط ل  سطجب   .73
ص
ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق، تحصرررررررررررررلا اململكة ع د درجة "ملتزم جز يا

العقوبا  الواردة في قانون مكا حة غسررررررررررل اسمواق تمثل  قم عقوبا  مالية غير متنا رررررررررربة  ط رادعة طال تتعمج  ل   القصررررررررررور التالية:  

. لم  نص قررانون مكررا حررة غسررررررررررررررل اسمواق ع د    عقوبررا  إداريررة  مكن  رضررررررررررررريررا ع د  من الجزا ا  ا داريررةاليررم لتشرررررررررررررمررل    نوع آخر  

 لجيرة  ن تلر   
ص
الجيرا  ال راضرررررررررررررعرة ع د الرغم من طجود نصرررررررررررررو  في التشررررررررررررررععرا  ال را رررررررررررررة برالجيرا  الرقرابيرة، إال  ن اسمر  بقم مقيرما

 زمون بمتطلبا  مكا حة غسل االمواق طتمويل ا رهاب.العقوبا  ا دارية ال  مكن اعتبارها موجية ضم من ال  لت

 بموج  القانون   .74
ص
 تشرررررررررررععيا

ص
 12-18طملعالجة  طجب القصررررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق قاما اململكة املغربية بإجرا  تعم ال

عقوبا  جنا ية ع د جريمة غسررررررررل اسمواق   ضررررررررا ة  12.18من قانون رقم  574.3ميث تم تعم ل الفصررررررررل   43-05املغير طاملتمم لقانون  

 5000درهم ) 50.000دطالر( إلد   2000 ل  درهم ) 20.000 يما  خص اس ررررررررررررر ا  الطبيعيين بر   اليم اسدنم من الغرامة املالية من 

ع د  نب  ج  دا ما   5-574دطالر(. طنصرررررررررا املادة    000ا50درهم )  500،000دطالر( الد   000ا10درهم ) 000ا100دطالر(، طاليم اسع د من  

اليكم في مالة ا دانة من  جل جريمة غسرررل اسمواق باملصرررادرة الكلية لأل ررريا  طاسدطا  طاملمتلكا  التي ا رررتعملا  ط كانا  رررتسرررتعمل  

غير مسررن في ارتكاب الجريمة طالعا ما  املتحصررلة منها  ط القيمة املعادلة لتل  اس رريا  طاسدطا  طاملمتلكا  طالعا ما  م  مف  مس ال 

   النية.

املتعلس بمكا حة غسررررررل اسمواق طتمويل ا رهاب ميث ط ررررررعا   12.18من القانون    28تم تعم ل العقوبا  املالية ا دارية في املادة   .75

نطاا العقوبا  التي  مكن  رضررررررررررررريا ع د اس ررررررررررررر ا  ال اضرررررررررررررعين الي ن ال  لتزمون بمتطلبا  مكا حة غسرررررررررررررل اسمواق طتمويل ا رهاب  

دطالر(، طر عا  2000درهم )  000ا20( دطالر الد 10،000درهم )  000ا100عوافهم بحيث خفمرا اليم اسدنم للعقوبا  من طاملسرير ن ط 

من  ا  القانون   28.1دطالر امريكي( ط ضرررررررررررررا ا املادة    000ا100درهم )  000ا000ا1دطالر( الد   000ا50درهم )  500،000اليم اسع د من 

انيار، سررررررررررري  الرخصرررررررررررة، التوقي  املالقا، املن   ط اليم من النشرررررررررررا ، .. (  طتعتبر هي  العقوبا     عقوبا  إدارية تأد  ية مثل )توجيب

 رادعة طمتنا بة.

وبناًء عليه فإن درجة    ، قاما اململكة املغربية بمعالجة جمي   طجب القصررررررررررررور املشررررررررررررار إلفها في تقرير التقييم املتبادق  :االستتتتتتتتتتتت تا   .76

 ".  ملتزم"االلتزام الفني في هذه التوصية هي 
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 )أشكال التعاون الدولي( )ملتزم جزئي(: 40التوصية 

" في التو ررررررررررررريررة اسربعون ط لرر  سطجررب القصرررررررررررررور   .77
ص
ط س مررا طرد في تقرير التقييم املتبررادق، تحصرررررررررررررلررا اململكررة ع د درجررة "ملتزم جز يررا

 تعلس بتقم م التعاطن المطلي املرتبم بالجرا م اس ررررلية با ضررررا ة الد عمم اتمرررراج ما  تعلس بتوا ر  رررررط  التالية: ال  وجم نص  ررررري   

السررررررررررررررعررة طتقررم م  كبر قررمر من التعرراطن، طالتلقررا يررة طعنررم الطلرر  لكررا ررة السرررررررررررررلطررا  امل تصررررررررررررررة. عررمم تو ر اس رررررررررررررراع القررانوني لتبررادق  

لتحقيقية اط القمرررا ية. لم يسرررتمق ع د طجود اط نصرررو   رررريحة تفيم با رررتخمام  املعلوما  م  الجيا  اسجن ية النظيرة، للسرررلطا  ا

بقية السررررررررررلطا  سكار السرررررررررربل  عالية في التعاطن المطلي با ررررررررررتثنا  بن  املغرب ططممة معالجة املعلوما  املالية. لم يسررررررررررتمق ع د طجود  

لمج بقية السرررلطا  امل تصرررة من اجل تحويل طتنفيي  قوانين اط نصرررو   رررريحة تفيم بوجود منا ي اط اليا  اط قنوا  طاضرررية طامنة  

ملبا  املعلوما   يما  تعلس بالتعاطن المطلي با ررررررررتثنا  الوممة طالجيا  اسمنية. لم يسررررررررتمق ع د طجود إجرا ا  منصررررررررو  علفها لمج  

ا ا  منصررررو  علفها  السررررلطا  امل تصررررة من  جل ترتي  الطلبا  مسرررر  اسطلية طتنفييها في طقا منا رررر . لم يسررررتمق ع د طجود إجر 

 لمج السلطا  امل تصة من  جل مما ة املعلوما  التي  تم ا تالميا في نطاا التعاطن المطلي با تثنا  طممة معالجة املعلوما  املالية.

عمم طجود نص  مق ع د التوقي  في طقا منا رررررررر  طم   ط رررررررر  نطاا من السررررررررلطا  النظيرة لكا ة السررررررررلطا  امل تصررررررررة. ال توجم   .78

ير الد تقم م التغي ة العكسرررية في طقا منا ررر  لنجية املطلوب منها من قبل باقي السرررلطا  امل تصرررة الطالبة للمعلوما ،  معلوما  تشررر 

 ع د بنا ص  املتبادلة املسرررررراعمة ع د اليصرررررروق  تلبية  من  ما ع د املغربية من القوانين يسررررررتمق طلمبشررررررأن ا ررررررتخمام املعلوما  ط ا متها.  

 اال رررلية الجرا م تتمرررمن لم الوقا طبنف (،  املجرمين تسرررليم با رررتثنا )بالمررررا     تتعلس مسرررا ل خا رررة تتمرررمن الجريمة ان اعتبار

ال  وجم نص قانوني لمج هيئة التأمين طاالمتيا  االجتماعي يسرررررررم  بتبادق املعلوما  عنمما  تعلس  .  الجرا م المرررررررري ية االمواق لغسرررررررل 

طممة معالجة املعلوما  املالية تالكم بشرركل  ررري  طضرر  ضرروابم طضررمانا  للتأكم من الطل  بمسررا ل مالية. عمم طجود نصررو  لمج  

ا تخمام املعلوما  املتبادلة  قم للغرض الي  ملبا  ط قمما من  جلب لكا ة السلطا  امل تصة. عمم طجود نصو  قانونية لمج  

ن طتبادق املعلوما . غياب النصرررررررررررو  التي تالكم ع د  الجيا  الرقابية طجيا  إنفا  القانون تمرررررررررررمن السررررررررررررية املنا ررررررررررربة لطلبا  التعاط 

إمكانية ر ض الوممة  رررررررررررامة ط ررررررررررلطا  اال رررررررررررام طالرقابة طالسررررررررررلطا  امل تصررررررررررة اسخرج الطلبا  غير املسررررررررررتو ية لشرررررررررررط  مما ة 

   املعلوما  من قبل السلطا  امل تصة النظيرة.

ال  وجم  ررالميا  لمج جيا  إنفا  القانون طالجيا  الرقابية با ررتثنا  هيئة  رروا الر رراميل اجرا  ا ررتعالما  نيابة عن جيا   .79

اجن يرة نظيرة طتبرادق جمي  املعلومرا  التي  مكن اليصررررررررررررروق علفهرا نتيجرة إجرا  ا رررررررررررررتعالم مح ي. ال  وجرم لرمج طمرمة معرالجرة املعلومرا   

م م التعاطن المطلي املرتبم بالجرا م اس ررررلية. ال  وجم لمج مكت  الصرررررم   رررراع قانوني لتقم م التعاطن  املالية نص  ررررري   تعلس بتق

المطلي م  الجيا  اسجن ية النظيرة  يما  تعلس باملعلوما  الرقابية. عمم طجود نصررررررررررررو  تسررررررررررررم  ملكت  الصرررررررررررررم بتبادق املعلوما  م  

 سغراض التبرررادق. عرررمم طجود  الجيرررا  اسجن يرررة النظيرة من خالق االتفررراقيرررا  ط 
ص
ا رررررررررررررتعمررراق املعلومرررا  التي  تم اليصررررررررررررروق علفهرررا محليرررا

نصررررررو  اط قواعم  ررررررريحة توضرررررر  إمكانية تبادق املعلوما  التنظيمية كاملعلوما  املتعلقة با مار التنظيلي املي ي طاملعلوما  العامة 

نظيرة. عمم طجود نصرررررررررو  اط قواعم  رررررررررريحة توضررررررررر  إمكانية تبادق  عن القطاعا  املالية  يما بين الجيا  الرقابية املالية طالجيا  ال 

 املعلوما  االمترازية  يما بين الجيا  الرقابية املالية طالجيا  النظيرة.  

عررمم طجود نصرررررررررررررو  اط قواعررم  رررررررررررررريحررة توضررررررررررررر  إمكررانيررة تبررادق املعلومررا  املتعلقررة بمكررا حررة غسررررررررررررررل اسمواق طتمويررل ا رهرراب  .80

ية للمال رررررسرررررا  املالية ملكا حة غسرررررل اسمواق طتمويل ا رهاب طمعلوما  العنا ة الواجبة تجا  العمال  كا جرا ا  طالسررررريا رررررا  الماخل 

طملفا  العمال  طنما ج من املعلوما  املتعلقة باليسرررررابا  طالعمليا . ال  وجم نصرررررو  تفيم بقمرة الجيا  الرقابية املالية ع د اجرا   

رة طتفويض تل  الجيا  اط التسييل ليم بإجرا  ا تعالما  بأنفسيم في المطلة. عمم طجود  ا تعالما  نيابة عن الجيا  اسجن ية النظي

نصرررررررررررررو   ط قواعرم تالكرم ع د ضررررررررررررررطرة مصررررررررررررروق الجيرا  الرقرابيرة الطرالبرة للمعلومرا  ا ن مسررررررررررررربس من الجيرا  الرقرابيرة املطلوب منهرا 



املغربية للمملكةالثالث املعززة تقرير املتابعة    

19 

 

رقابية اط غير رقابية، اط متد ابالغيا بشركل مسربس في ماق كان املعلوما  من اجل    إمالة للمعلوما  املتبادلة اط ا رتخماميا سغراض  

هنال  التزام قانوني با  صرررراج عن املعلوما  اط ا بالغ عنها. عمم طجود  ررررالميا  لجيا  إنفا  القانون  جرا  ا ررررتعالما  طاليصرررروق  

لومني. عمم طجود نصرررررررررو  اط قواعم  رررررررررريحة تفيم  ع د معلوما  نيابة عن الجيا  اسجن ية النظيرة با رررررررررتثنا  املم رية العامة لألمن ا

بقمرة  رررررررلطا  إنفا  القانون ع د تشررررررركيل  را تحقيس مشرررررررتركة  جرا  تحقيقا  تعاطنية اط طضررررررر  ترتيبا  اط متعمدة اسمرام  تامة 

 تنفيي هي  التحقيقا  املشتركة.

قررانون غسرررررررررررررررل    من  31،  24،  22،  21، 20،   15،  13.1د  تعررم ررل املوا  تمطملعررالجررة  طجررب القصرررررررررررررور الواردة في تقرير التقييم املتبررادق   .81

بصررررررررررررريغ هرا   12.103من قرانون    112، طاملرادة  05-43املتمم طاملغير لبعض مقتمررررررررررررريرا  القرانون الجنرائي طالقرانون رقم   18-12اسمواق رقم  

اقبررة التررأمينررا  طاالمتيررا  االجتمرراعي. ط رررررررررررررمحررا  ر امليررمث لييئررة م  64-12من القررانون    5، طاملررادة  51.20املعررملررة طاملكملررة بررالقررانون رقم  

ابرام العم م من اتفاقيا  طميكرا  التفاهم الثنا ية طاملتعمدة االمرام. كما   طتمجيا  اال رررا ية ابرام اتفاقيا  م  نظيرتها،  لن  قوانين

املتعلس بااللتزام بسرررررية املينية في    من االتفاقيا  الي   برميا  12.103املعمق طاملكمل لقانون   20-51من قانون   112تم تعم ل املادة  

 غرب ط  مار المليل ا جرا ا  املتبعة من مرم بن  املغرب.  بن  امل 

طكريلر  تم طضررررررررررررر  دليرل ا جرا ا  املتعلقرة بتبرادق املعلومرا  طالوثرا س بين بنر  املغرب طالسرررررررررررررلطرا  ا  ررررررررررررررا يرة اسجن يرة النظيرة   .82

سرررراعمة القانونية طا نابا  القمررررا ية  طانشررررا  قاعمة بيانا  مفصررررلة لطلبا  التعاطن القمررررائي المطلي في طزارة العمق لتشررررمل ملبا  امل 

 بتحم م قط  التعاطن المطلي باملم رية العامة لألمن الومني  
ص
طكيل  ملبا  تسررررليم املجرمين طالشرررركا ا  الر ررررمية. طقاما المطلة ا مررررا

  
ص
العرب  رررررررروا  في إمار املنظمة  ( ط ررررررررعبة اتصرررررررراق  BCNمن املكت  املركز  الومني ) اال ررررررررتفادةبوزارة الماخلية كقناة تعاطن دطلي ط  مررررررررا

المطلية للشرررررررررررررمة الجنا ية إنتربوق  ط اسمانة العامة ملجل  طزرا  الماخلية العرب، با ضررررررررررررا ة الد  رررررررررررربكا  ضرررررررررررربا  االتصرررررررررررراق املغاربة 

يررابررة عن  املعتمررم ن بررال ررارج. كمررا قررامررا اململكررة بتو ير امصررررررررررررررا يررا  تررمعم قيررام جيررا  انفررا  القررانون بقيرراميررا بررإجرا  ا رررررررررررررتعالمررا  بررالن 

الجيرا  اسجن يرة. طقرامرا بتحرم رم نقرا  ارتكراز متبرادلرة بين الفرقرة الومنيرة للشررررررررررررررمرة القمرررررررررررررا يرة طجمي   رررررررررررررلطرا  ا  ررررررررررررررام طاملراقبرة  

للشررررمة القمرررا ية طرمل رررا  الفرقة الجيوية للشررررمة القمرررا ية   طزطد  جمي  رمل رررا  املكات  الومنية طاملصرررال  التابعة للفرقة الومنية

". طط ر  اململكة قماة لالتصاق في عمد من المطق، طفي املقابل  تواجم قماة اتصاق لمج اململكة  GO-AMLق نظام "بحسابا  ا تعما

من عمة دطق في طزارة العمق بالربا . طلقا ررررررر ي االتصررررررراق  رررررررالميا  ميمة في مجاق التعاطن القمرررررررائي المطلي من خالق تسرررررررييل التعاطن  

 الجنا ية.  القمائي الثنائي في املجاال  املمنية ط 

ع د  ن الييئة الومنية للمعلوما  املالية مكلفة بالتمثيل املشررررارك للمصررررال  طالييئا    12-18من القانون رقم  15تمررررمنا املادة   .83

الومنية امام الييئا  المطلية املعنية بمكا حة غسرررررررررررل اسمواق طتمويل االرهاب،  بالتالي  إن الوممة هي قناة ميمة بخصرررررررررررو  للتعاطن  

عمق للقانون   12.18في القانون   22النسرررررررررربة مل تل  السررررررررررلطا  املعنية. كما نصررررررررررا املادة  المطلي ب 
ُ
بوجوب تلبية جمي     43.05املتمم طامل

الوممة ملزمة بتقم م الغرض من مل  املعلوما  ط ل  بموج  عمررروي ها في مجموعة إيغمونا. ط  رررار     طتعتبرملبا  الوممة.." هيا 

ية تتو رررررررررررل عبر قناة ا نتربوق طقط  التعاطن المطلي بالعم م من الطلبا  الواردة من  رررررررررررلطا  غير نظيرة  اململكة الد  ن املصرررررررررررال  اسمن 

بخصررررررو  معلوما  غير متناطلة لمج املصررررررال  االمنية، ميث بمجرد التو ررررررل بهيا النوع من الطلبا  تقوم بإمال ها ع د مصررررررال   خرج 

ة املمنيرة..( قصرررررررررررررم ا  ادة باملعلوما  املطلوبة طتمكين الجيرا  الطرالبرة منهرا ضرررررررررررررمن  غير نظيرة )مم رية املالمة التجرارية، مصرررررررررررررال  اليرالر 

 ررررررررررررررط  ط دبيرا  التعراطن اسمني الشررررررررررررررمي. كمرا  مكن تبرادق املعلومرا  بطريقرة غير مبرا ررررررررررررررة م  الجيرا  غير النظيرة عبر آليرة ا نرابرا  

 القما ية المطلية.

بوضرر  نصررو     اململكةبقم  ن تقوم  إال  نب     ،  طجب القصررور امليمدة في تقرير التقييم املتبادق  معظماململكة    عالجا:  االستتت تا   .84

طاضرية تو ر  ررط  السررعة طتقم م  كبر قمر من التعاطن، طالتلقا ية طعنم الطل  لكا ة السرلطا  امل تصرة. طا رتعماق سكار السربل  



املغربية للمملكةالثالث املعززة تقرير املتابعة    

20 

 

 اال ررلية  ضررا ة الجرا م المررري ية من ضررمن الجرا مط عالجة املعلوما  املالية.   عالية في التعاطن المطلي با ررتثنا  بن  املغرب ططممة م

( طبرريلرر   مكن للومررمة طالجيررا  التي تتبررادق املعلومررا  من خالليررا تبررادق  12.18من القررانون    574.2االمواق )بحسررررررررررررررر  املررادة   لغسرررررررررررررررل 

تالكم ع د إمكانية ر ض الوممة  رررررامة ط ررررلطا  اال رررررام طالرقابة طالسررررلطا  امل تصررررة   نصررررو  ططضرررر املعلوما  في هي  الجرا م. 

ما ة املعلوما  من قبل السررلطا  النظيرة. طع د دطلة   مررا النص ع د قمرة الجيا  الرقابية  اسخرج الطلبا  غير املسررتو ية لشرررط  م

با ررررتثنا  بن  املغرب.  الفعالة الرقابة تسررررييل  ط ل  بهمم المطلة في بأنفسرررريم ا ررررتعالما  لنظرا  اسجان  بإجرا  املالية ع د التسررررييل 

قنوا  طاضرررررررررية طامنة طاليا  من  جل ترتي  الطلبا  مسررررررررر  اسطلية    ط  مرررررررررا طضررررررررر  نصرررررررررو  طاضرررررررررية تفيم بوجود منا ي اط اليا  اط

 طتنفييها في طقا منا   في االتفاقيا  املتعلقة بهيئة مراقبة التأمينا  طاالمتيا  االجتماعي طالييئة املغربية لسوا الر اميل.  

ئة املغربية لسرررررروا الر رررررراميل قادرتان  طكيل  طضرررررر  نصررررررو  طاضررررررية تفيم ان هيئة مراقبة التأمينا  طاالمتيا  االجتماعي طاليي  .85

ع د اجرا  ا رررررررررتعالما  بالنيابة عن جيا  نظيرة طع د تبادق م  تل  الجيا  جمي  املعلوما  التي  مكنها اليصررررررررروق علفها في ماق اجرا   

  .
ص
 مررار التنظيلي املي ي  النص ع د قررمرة الجيررا  الرقررابيررة تبررادق املعلومررا  التنظيميررة كرراملعلومررا  املتعلقررة برراط هرريا ا رررررررررررررتعالمررا  محليررا

لجيا  طاملعلوما  العامة عن القطاعا  املالية  يما بين الجيا  الرقابية املالية طالجيا  النظيرة طتبادق املعلوما  االمترازية  يما بين ا

  طالسرررررريا ررررررا  الماخلية  الرقابية املالية طالجيا  النظيرة طتبادق املعلوما  املتعلقة بمكا حة غسررررررل اسمواق طتمويل ا رهاب كا جرا ا

للمال رررررررررررررسررررررررررررررا  املرراليررة ملكررا حررة غسررررررررررررررل اسمواق طتمويررل ا رهرراب طمعلومررا  العنررا ررة الواجبررة تجررا  العمال  طملفررا  العمال  طنمررا ج من 

صتتتتتتتية  وبناًء عليه فإن درجة االلتزام الفني في هذه التو  املعلوما  املتعلقة باليسررررررررابا  طالعمليا  خارج نطاا االتفاقيا  املبرمة  قم.

 ".  الى حد كبير   ملتزم"هي  

 التوصيات التي طلبتها الدولة وطرأت عليها تعديالت من قب  ميموعة العم  املالي بعد اعتماد تقرير التقييم املتبادل:  -ب

 (جزئي  التقنيات الجديدة )ملتزم – 15التوصية 

" في التو رية ال امسرة عشرر ط ل  سطجب القصرور   .86
ص
ط س ما طرد في تقرير التقييم املتبادق، تحصرلا اململكة ع د درجة "ملتزم جز يا

ع د الصعيم الومني.  من نامية   إن املغرب لم تقم بتحم م مخامر غسل اسمواق طتمويل ا رهاب التي تتعلس باملنتجا  الجم مةالتالية:  

التشرررررررععية لم تنصة ع د    موج  قانوني  فرض ع د كل من قطاع التأمين ط رررررروا الر رررررراميل طمكات  الصرررررررم     خرج  أن النصررررررو 

اتخا  تمابير لتحم م طتقييم مخامر غسررررل االمواق طتمويل ا رهاب التي قم تنشررررأ عن تطوير منتجا  جم مة طممار ررررا  مينية جم مة.   

 بتقييم امل 
ص
 ط التقنيا ،  ط باتخا  تمابير    املمار ررا ،   ا ررتخمام املنتجا ،  ط ط   إمالا، امر قبل  املال ررسررا  املالية ليسررا ملزمة   مررا

 خير ليا من قبل مجموعة العمل املالي فيتما إعادة تحليل التو ررررررررررية ط س التعم ل اس هيا طقم  منا رررررررررربة  دارة هي  امل امر طخفمرررررررررريا. 

 املغربية(.)بعم الزيارة امليمانية للمملكة  م 2019 كتوبر  

ع د  نب  ج  ع د اس رررر ا    12-18من القانون رقم  4طملعالجة  طجب القصررررور الواردة في تقرير التقييم املتبادق  تمررررمنا املادة   .87

ال اضرعين "تحم م طتقييم مخامر غسرل اسمواق طتمويل ا رهاب التي تنتا عن تطوير منتجا   ط ممار را  تجارية جم مة، بما في  ل   

 رررروا     ، للتوزع   ط ا ررررتخمام تقنيا  جم مة  ط قيم التطوير،  رررروا  تعلقا بمنتجا  جم مة  ط موجودة  ط قيم التطوير  ط ررررا ل جم مة

ترررمابير كفيلرررة بخفض هررري  امل رررامر   ط لزمرررا املررريكرة التوجفهيرررة رقم    تعلقرررا بمنتجرررا  جرررم رررمة  ط موجودة  ط قيرررم التطوير طاتخرررا  

املتعلقة بتطبيس النيا القا م ع د امل امر، اس ر ا  ال اضرعين بتحم م طتقييم مخامر غسرل اسمواق طتمويل ا رهاب    2/2019م. .

 التي  مكن  ن تنتا عن ممار ا  تجارية جم مة، بما في  ل  ط ا ل  ط قنوا  التوزع  قبل الشرطع في ا تعماليا...".   
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عرما    –لم  تم ا  رررررررررررررارة بشررررررررررررركرل طاضررررررررررررر  ان اس ررررررررررررر را  ال راضرررررررررررررعين  ط   ، تحرمد طتقيم امل رامر املرتبطرة نرب     تبينلم :    االستتتتتتتتتتتتت تتا   .88

ملزمون برأجرا  تقييم امل رامر قبرل إمالا املنتجرا ،  ط املمرار رررررررررررررا ،  ط التقنيرا   ط   –ال راضرررررررررررررعين لييئرة املغربيرة لسررررررررررررروا الر ررررررررررررراميرل  

وبناًء عليه فإن درجة االلتزام لم  تبين من املعلوما  املقممة من قبل اململكة  فها تحظر  ط ال تحظر اس رررروق اال تراضررررية.  ا ررررتخماميا.

 ."  ملتزم غير   "الفني في هذه التوصية هي 

 الخالصة

تو ية   14املقممة من السلطا  املغربية املر قة بطلبها  عادة تقييم    طاملستنما   خلص ال برا  املراجعون بعم تحليل املعلوما  .89

" ط"غير ملتزم" إلد ما   ي:
ص
 تم تقييميا في تقرير التقييم املتبادق بررررررررر "ملتزم جز يا

 التوصيات التي طلبت الدولة إعادة تقييم درجات االلتزام الفني: -أ 

 ملتزم من درجة " االلتزامر   درجة  ▪
ً
 (.35) يةللتو " ملتزم" الد درجة "جزئيا

 ر   درجة االلتزام من درجة " ▪
ً
 ( 4ا6ا22ا23ا28ا30ا40) .تو يا  لسب " ملتزم إلى حد كبير" الد درجة "ملتزم جزئيا

  " الد درجة "غير ملتزم ر   درجة االلتزام من درجة " ▪
ً
 (.25ا32)  ا " للتو ي ملتزم جزئيا

 (. 7) ة" للتو ي الى حد كبيرملتزم  " الد درجة "غير ملتزم ر   درجة االلتزام من درجة " ▪

 ( 24ا 31)" للتو يا  ملتزم جزئي " االلتزاما بقا  ع د درجة  ▪
 

 التوصيات التي طلبتها الدولة وطرأت عليها تعديالت من قب  ميموعة العم  املالي: -ب

 من "درجة االلتزام  تخفيض ▪
ً
 (. 15للتو ية )" غير ملتزمالد "" ملتزم جزئيا

 طيمكن تن يص درجا  االلتزام بعم إعادة التقييم في الجمطق اآلتي: .90

 الفني االلتزام(: إعادة تقييم درجات 2الجدول رقم )

، غير ملتزم(
ص
 * هناك  رب  مستويا  محتملة لاللتزام الفني )ملتزم، ملتزم إلد مم كبير، ملتزم جز يا

( 5( تو رررررررررية بمرجة "ملتزم الد مم كبير" ط )29تو ررررررررريا  بمرجة "ملتزم"ا ط)  (5تحصرررررررررلا اململكة املغربية ع د )  ، طبنا ص ع د ما  ررررررررربس   .91

" ط )
ص
الفني اسطق،    االلتزام( تو ررررررررررررريرا  برمرجرة "غير ملتزم". نتيجرة لتحليرل ملر  إعرادة تقييم درجرا   1تو ررررررررررررريرة برمرجرة "ملتزم جز يرا

  
ص
لنجرا ا  املعموق بهررا في مجموعررة العمررل املررالي ملنطقررة الشررررررررررررررا اسط رررررررررررررم ط رررررررررررررمرراق  ط   طالثالثون   الراب   العررام  االجتمرراع  لقرارطط قررا

طالثالثون في   السررادعلالجتماع العام   الراب ا ريقيا،  بقم املغرب ضررمن عملية املتابعة املعززة، ع د  ن  قمم تقرير املتابعة املعززة  

 .2023  وما  

 10توصية  9توصية  8توصية  7توصية  6توصية  5توصية  4توصية  3توصية  2توصية  1توصية 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم صالد مم 

 كبير 

مم ملتزم إلد 

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

 مم الدملتزم 

 كبير 

 مم الدملتزم 

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم الد مم  ملتزم

 كبير 

 20توصية  19توصية  18توصية  17توصية  16توصية  15توصية  14توصية  13توصية  12توصية  11توصية 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم إلد مم  ملتزم 

 كبير 

ملتزم إلد مم  ملتزم غير 

 كبير 

ملتزم الد مم  ملتزم 

 كبير 

الد مم ملتزم 

 كبير 

الد مم ملتزم 

 كبير 

 30توصية  29توصية  28توصية  27توصية  26توصية  25توصية  24توصية  23توصية  22توصية  21توصية 

ملتزم الد مم  ملتزم

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

 
ص

  ملتزم جز يا
ص

ملتزم الد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

 40توصية  39توصية  38توصية  37توصية  36توصية  35توصية  34توصية  33توصية  32توصية  31توصية 

 
ص

  ملتزم جز يا
ص

ملتزم الد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 

ملتزم إلد مم  ملتزم 

 كبير 

ملتزم إلد مم 

 كبير 

 
ص
ملتزم إلد مم  ملتزم جز يا

 كبير 

ملتزم الد مم 

 كبير 
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