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نـشــرة مـرصد الـرشــوة

 مكافحة غسل األموال،
 اإلرادة السياسية والمصالح
 االقتصادية والمالية للزبناء

المتعاطين لغسل األموال
المغرب  تران�سباران�سي  تهدف 

لمكافحة  خا�ص  لعدد  باإعدادها 

اإلى تحقيق عدة تتمثل  غ�سل الأموال 

اأف�سل  تحقيق  في  الم�ساهمة  في 

نقا�ص  وتاأ�سي�ص  الظاهرة،  لهذه  فهم 

وا�ستغالل  الم�ساألة،  هذه  حول 

و�سياغة  التفكير،  اتجاهات  جميع 

الأموال  غ�سل  لمكافحة  اقتراحات 

المعروف  فمن  بالمغرب.  والر�سوة 

امتدادا  يمثل  الأموال  غ�سل  اأن  جدا 

ال�سلع  لالتجار بالمخدرات وتهريب 

واأن�سطة اأخرى غير م�سروعة ويتطور 

م�سدر  اإخفاء  اإلى  ويهدف  في ظلها، 

طريق  عن  عليها  المح�سل  الأموال 

الأن�سطة الإجرامية باإعادة �سخها في 

القت�ساد الفعلي، والتي تظهر نتائجها 

الم�ستوى  على  والم�سرة  الم�سوؤومة 

القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي. 

فاإن  للمالحظين،  وبالن�سبة 

وا�سحة  الأموال  غ�سل   تمظهرات 

العقار.  مجال  في  خا�سة  للعيان 

القبلية  للمراقبة  ال�سديد  فال�سعف 

للمعامالت  والبعدية  والمواكبة 

طريق  عن  لالأداء  واللجوء  العقارية، 

المتعاطين  يدفع  ونقدا،  »النوار« 

مبالغ  ا�ستثمار  اإلى  الأموال  لغ�سل 

اأن  كما  عقارية.  م�ساريع  في  هائلة 

عن  عليها  المح�سل  الأموال  تدخل 

كبرى  وبم�ستويات  الجريمة  طريق 

التهاب  في  ي�ساهم  القطاع  هذا  في 

فيه  المبالغ  والرتفاع  العقار  اأ�سعار 

والمحالت  الأر�سية  القطع  لقيمة 

قيمة  من  الرفع  يتم  حيث  التجارية، 

يتم  بينما  ال�سهل  والربح  الم�ساربة 

اإحباط وتبخي�س ثمرة الجهد وال�شغل 

لحركات  ويمكن  وال�سناعة. 

الإجرامي،  الأ�سل  ذات  الر�ساميل، 

العادي  ال�ستغال  بتوازن  الإخالل 

لالقت�ساد. 

بالر�سوة  الأموال  غ�سل  م  ُيطعَّ كما 

التي تالزمه ب�سكل قوي، لقد ك�سف 

العالمي  بالبارومتر  المتعلق  البحث 

للر�سوة ل�سنة 2009 عن اأهمية الر�سوة 

العقاري،  القطاع  في  تتف�سى  التي 

اأن  الأ�سر  من   %  90 تعتبر  حيث 

المكلفة  لل�سلطات  ر�سوة  تقديم 
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هو  امتيازات  على  للح�سول  بالعقار 

من   %  77 ويعتقد  جدي،  م�سكل 

الر�سوة  اأن  الم�ستجوبين  الأ�سخا�ص 

في  ال�سيا�سية(  الر�سوة  )اأو  الكبرى 

جد  م�سكل  هو  العقار  ت�سيير  مجال 

جدي. 

فاإن  الدولي،  الم�ستوى  وعلى 

عن  عليه  الح�سول  يتم  الذي  المال 

اأنواع  وكل  الر�سوة  ممار�سة  طريق 

ي�ستعمل  الم�سروع  غير  التجار 

ال�سيا�سي  الحقل  في  لال�ستثمار  اأي�سا 

غير  هو  فيما  المتاجرين  طرف  من 

لالنتخابات  يتقدمون  الذين  م�سروع 

لهم  ت�سمن  مراكز  على  للح�سول 

حماية �سد  متابعات ممكنة، وتدعيم 

اتخاذ  في  والتاأثير  اللوبيات  وتقوية 

القرار العمومي. 

الظاهرة  خطورة  جعلت  وقد 

الجريمة  مع  المت�سعبة  وتداخالتها 

الإرهاب،  مع  واأحيانا  المنظمة 

هامة  م�ساألة  الأموال  غ�سل  مكافحة 

لها  الدولية، وُخ�س�ست  الأجندة  في 

قانونية  ومقت�سيات  دولية  اتفاقيات 

واأحدثت لها موؤ�س�سات خا�سة. 

»مجموعة  تعتبر  الإطار  هذا  في 

غ�سل  لمكافحة  المالي  العمل 

البين-حكومية  الهيئة  الأموال« 

بمكافحة  المكلفة  الرئي�سية 

اإعداد  اإلى  تهدف  الأموال،  غ�سل 

الظاهرة  هذه  لمحاربة  �سيا�سات 

هذا  في  ال�سيا�سات.  بهذه  والنهو�ص 

موافقته  عن  المغرب  عبر  ال�سياق، 

ال�سادرة  الأربعين  التو�سيات  على 

كما  المذكورة،  المجموعة  عن 

العمل  مجموعة  في  يعتبرع�سوا 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  في  المالي 

الدول  معظم  ت�سم  التي  اإفريقيا 

والجزائر،  والأردن،  )تون�ص،  العربية 

منذ  المغرب  تبنى  وقد  ولبنان...(. 

 )43-05 )رقم  قانونا   2007 �سنة 

الأموال،  غ�سل  بمكافحة  يتعلق 

التي  الجرائم  مختلف  يعاقب  الذي 

في  )التجار  الأموال  غ�سل  تطعم 

الهجرة  في  والتجار  المخدرات، 

مختلف  ذلك  في  بما  ال�سرية...( 

والبتزاز،  )الر�سوة،  الر�سوة  اأنواع 

الأموال  واختال�ص  النفوذ،  وا�ستغالل 

على  ويعاقب  والخا�سة(.  العمومية 

فقط  لي�ص  الأفعال  هذه  ارتكاب 

الأموال  وا�ستغالل  حيازة  حالة  في 

الجرائم،  هذه  اإحدى  عن  الناتجة 

الذين  اأولئك  اأي�سا  العقوبة  ت�سمل  بل 

ي�سهلون تنفيذ هذه العملية اأو يقدمون 

لمنفذيها.  ا�ست�سارات  اأو  م�ساعدات 

كما يجبر القانون الموؤ�س�سات البنكية 

اتخاذ  على  الخ�سو�ص  وجه  على 

ممار�سة  من  تمكن  داخلية  تدابير 

الحذر والك�سف والمراقبة. 

»وحدة  اإن�ساء  يعتبر  اأن  ويمكن 

معالجة المعلومات المالية« تقدما في 

غ�سل  محاربة  اإجراءات  تفعيل  اإطار 

على  تتوفر  واأنها  خ�سو�سا  الأموال. 

لجمع  الم�سادر  من  وا�سعة  �سبكة 

الموثقون،  )الأبناك،  المعلومات 

لجعلها  قادرة  الح�سابات...(  خبراء 

المرتبطة  المعلومات  وتعالج  تجمع 

بارز  حدث  وهناك  الأموال.  بغ�سل 

اأن القانون يخول لها الأمر  يتمثل في 

اخت�سا�ص  )وهو  بتحقيقات  بالقيام 

هام ل تتمتع به الهيئة المركزية للوقاية 

الإ�سالحات  واقتراح  الر�سوة(  من 

الت�سريعية التي تبدو لها �سرورية. كما 

اأن هناك موؤهل اآخر اأكثر اأهمية يتمثل 

العترا�ص  يمكنها  ل  الأبناك  اأن  في 

المهني  ال�سر  على  اطالعها  على 

بها،  تقوم  التي  التحقيقات  اإطار  في 

الذي  بال�ستباه  الت�سريح  جانب  اإلى 

اأداة  ي�سكل  والذي  الأبناك  له  تخ�سع 

الأموال. هذه  لمكافحة غ�سل  جبارة 

والخت�سا�سات  المختلفة  العنا�سر 

المعلومات  معالجة  لوحدة  تمنح 

مكافحة  في  مهمة  اأدوات  المالية 

ت�سكل  يجعلها  ما  الأموال؛  غ�سل 

اإلى  المجال  هذا  في  حا�سما  �سريكا 

ذلك،  ومع  الر�سوة.  محاربة  جانب 

والرهانات  والخبرة  الو�سوح  فاإن 

تو�سي  الهائلة  والقت�سادية  المالية 

مفرط  تفاوؤل  كل  من  بالتخفيف 

ولي�ص في محله. وُيطرح هنا �سوؤالن 

�سيا�سية  اإرادة  هناك  هل  اأ�سا�سيان: 

القانون  لتطبيق  الكفاية  فيه  بما  قوية 

الت�سريح  )القوانين(؟ هل يمكن لآلية 

م�سالح  اأمام  ت�سمد  اأن  بال�ستباه 

لغ�سل  يتعاطون  وزبناء  موؤ�س�ساتيين 

�سفقات  يعقدون  والذين  الأموال 

م�سدر  عن  الطرف  بغ�ص  م�ستركة 

الأموال؟
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تران�سباران�سي 

المغرب تحتفل 

باليوم العالمي 

لمحاربة الر�سوة

لمحاربة  العالمي  اليوم  بمنا�سبة 

 9 الخمي�ص  يوم  به  المحتفل  الر�سوة، 

تران�سباران�سي  نظمت   ،2010 دجنبر 

الفنية  الأن�سطة  من  �سل�سلة  المغرب 

الوطنية  بالخزانة  ال�سحفية  والندوات 

للملكة المغربية. 

ال�سحفية  الندوة  خ�س�ست  وقد 

العالمي  نتائج »البارومتر  لتقديم  الأولى 

النتائج  وُتبيِّن   ،2010 ل�سنة  للر�سوة« 

في   67.8 اأن  بالمغرب  الخا�سة 

تم  مغربية  اأ�سرة  رب  األف  من  المائة 

يعتقدون  الأخير  غ�ست  في  ا�ستجوابهم 

في  تتغير  لم  للر�سوة  التعاطي  ن�سبة  اأن 

يرى  بينما  الأخيرة،  الثالث  ال�سنوات 

ا�ستفحال،  تزداد  اأنها  المائة  في   11.4
اأن  فقط  المائة  في   9.3 يرى  حين  في 

انخف�ست  قد  للر�سوة  التعاطي  ن�سبة 

اأن الر�سوة بالمغرب تت�سم  وهو ما يعني 

عز  الخطورة«ح�سب  في  »بالركود 

الوطني  المجل�ص  ع�سو  اأق�سبي،  الدين 

فالنظام  المغرب.  لتران�سباران�سي 

ُيعتبران  العمومية  والوظيفة  الق�سائي 

 3.5 على  بح�سولهما  ارت�ساء  الأكثر 

تعني  واحدة  )نقطة  نقط   5 من  نقطة 

ت�سير  نقط   5 و  للر�سوة،  التام  الغياب 

الحد  اإلى  الر�سوة  فيها  تتف�سى  لو�سعية 

الأق�سى(. 

بعد  م�ستديرة  مائدة  عقدت  كما 

بح�سور  الجمعية  طرف  من  الزوال 

الوزير  علمي،  �سعد  محمد  ال�سيد 

المكلف  الأول  الوزير  لدى  المنتدب 

وال�سيد  العمومية  القطاعات  بتحديث 

المركزية  الهيئة  ع�سو  لطر�ص،  عزيز 

مناق�سة  اأجل  من  الر�سوة،  من  للوقاية 

مدى فعالية �سيا�سة محاربة الر�سوة ودور 

ال�سيد  تاأ�سف  ولقد  الفاعلين.  مختلف 

اأق�سبي عن �سعف الت�ساور ما  عز الدين 

وبالخ�سو�ص  العموميين  الفاعلين  بين 

ونق�ص  الر�سوة،  بمحاربة  المكلفين 

المتدخلين  مع  والتعاون  التن�سيق 

هذا  في  المنخرطين  الآخرين 

التح�سي�ص  اأجل  من  التوجه 

والزجر.  والمراقبة  والتكوين 

فعالية  مدى  عن  اأي�سا  وت�ساءل 

من  للوقاية  المركزية  »الهياأة 

الر�سوة«، نظرا لتعدد مكوناتها 

الم�ستوى  على  للقيود،  ونظرا 

تحد  التي  والعملي،  النظري 

من دورها كفاعل عمومي رئي�ص مكلف 

بالوقاية من الر�سوة. 

واختتمت ال�سهرة باأن�سطة فنية متنوعة 

)اأغاني، فكاهة، م�سرحية(. 

بمنع  تران�سباران�سي  تفاجاأت  ولقد 

المبرمج  النزاهة  جائزة  تقديم  حفل 

�سرح  فقد  وبالفعل،  اليوم.  هذا  في 

اأنه ُطلب منهم  م�سوؤولو الخزانة الوطنية 

الجائزة  هذه  لتقديم  الترخي�ص  عدم 

�سكيب  ال�سيد  الحقوقيين  للمنا�سلين 

لحقوق  الريف  جمعية  رئي�ص  الخيارين 

الإن�سان، والأ�ستاذ المحامي عبد الرحيم 

الوطنية،  الخزانة  مقرات  في  برادة، 

به  �سعر  الذي  النزعاج  ب�سبب  وذلك 

»م�سوؤولو الدولة«.  

تران�سباران�سي 

المغرب تنظم ندوة 

حول حق الولوج 

للمعلومة

بمنا�سبة اليوم العالمي لمحاربة الر�سوة 

الإن�سان نظمت  العالمي لحقوق  واليوم 

 10 الجمعة  يوم  المغرب  تران�سباران�سي 

ح�سان  �سومعة  بفندق   2010 دجنبر 

خا�ص عن 

تران�سباران�سي

D
R
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اأخبار
الملف الرئي�سي

للمعلومة  الولوج  حول  ندوة  بالرباط 

بالمغرب  اليون�سكو  ممثلية  بم�ساركة 

العربي وبدعم من �سفارة هولندة. 

وكان مو�سوع هذه الندوة هو تقديم 

توجيهات ومعايير والممار�سات الجيدة 

للمعلومة،  بالولوج  يتعلق  فيما  عالميا 

»فيليب  ال�سيد  فيه  �سارك  الذي  و 

المغرب  في  اليون�سكو  ممثل  كيو«، 

كانافاجيو«  »بيرين  وال�سيدة  العربي، 

»�سجالت  العمل  مجموعة  رئي�سة 

الموؤ�س�سة،  بنف�ص  الإن�سان«،  وحقوق 

حق  في  خبير  ماندل«  »توبي  وال�سيد 

الولوج للمعلومة، ومكنوا الح�سور من 

ال�ستفادة من خبراتهم.   

اأن  كيو«  »فيليب  ال�سيد  واأو�سح 

القواعد  تحديد  لإعادة  حان  قد  الوقت 

الأ�سا�سي،  الحق  هذا  ل�سمان  الم�ستركة 

وما  ك�سفه  يجب  عما  بالت�ساوؤل  وذلك 

حياة  الفكرية،  الملكية  حمايته:  يجب 

الأفراد الخا�سة...الخ.

وتدخل ال�سيد عبد اهلل حار�سي، اأ�ستاذ 

ال�سيد  با�سم  فا�ص  بجامعة  العام  القانون 

العام  الكاتب  مكنا�سي،  فياللي  ر�سيد 

منافع  وَعّدد  المغرب،  لتران�سباران�سي 

الولوج  اأن  واأكد  المعلومة،  �سمان حق 

الم�ساركة  مفتاح  ي�سكل  للمعلومة 

المواِطنة، والإدماج الجتماعي، وتنمية 

الكفاءات ال�سخ�سية وكفاءات البالد.  

تران�سباران�سي 

المغرب تنظم ندوة 

�سحفية لتقديم 

ح�سيلة اأن�سطة 

»مركز الدعم 

القانوني �سد 

الر�سوة«

نظمت تران�سباران�سي المغرب بتاريخ 

13 يوليوز 2010 ندوة �سحفية بفندق 
�شمحت  بالرباط،  ح�شان  �شومعة 

الدعم  »مركز  اأن�سطة  ح�سيلة  بتقديم 

كانت  والذي  الر�سوة«،  �سد  القانوني 

 .2009 يناير  �سهر  في  الفعلية  انطالقته 

الفترة  على  الح�سيلة  ان�سبت  ولقد 

وماي   2009 يناير  بين  ما  تتراوح  التي 

  .2010

فياللي  ر�سيد  ال�سيد  اأو�سح  ولقد 

لتران�سباران�سي  العام  الكاتب  مكنا�سي، 

المغرب، في المداخلة الأولى، اأن هذه 

اأن�سطة  ح�سيلة  لتقديم  موجهة  الندوة 

بعد  الإعالم  ولو�سائل  للعموم  المركز 

باأن  وذّكر  وجوده،  من  تقريبا  عام 

ودرا�سة  المواطنين  ا�ستقبال  هي  مهمته 

لإدانة  الدعم  من  لتمكينهم  �سكاياتهم 

الم�ساعدة  خالل  من  الر�سوة  اأفعال 

وال�ست�سارة القانونيتين. 

مدير  لحلو،  علي  ال�سيد محمد  وقدم 

�سد  القانوني  الدعم  »مركز 

ح�سيلة  ذلك  بعد  الر�سوة«، 

المركز  اأن  اإلى  واأ�سار  الأن�سطة 

  299 وتابع  �سكاية   536 تلقى 

اأن�سطته.  بمجال  تتعلق  حالة 

مرتبطة  ب�سكايات  الأمر  ويتعلق 

على  للح�سول  ر�سوة  تقديم  بطلب 

من  مجانيا  عليها  الح�سول  يعتبر  خدمة 

الم�ساطر  احترام  وعدم  النظرية،  الناحية 

ال�سلطات  الجاري بها العمل من طرف 

تدبير  في  ال�سفافية  ونق�ص  والإدارات، 

الق�سائي،  النظام  واختاللت  الإدارة، 

ونق�ص ال�سفافية في القطاع الخا�ص. 

كما قدم ال�سيد لحلو ما قام به المركز 

عمله،  انطالق  منذ  التوا�سل  مجال  في 

مو�سحا اأن عدد ال�سكايات التي تو�سل 

بها »مركز الدعم القانوني �سد الر�سوة« 

اإبان الحمالت عبر الراديو وفي الأ�سابيع 

الموالية لها عرفت نموا ملحوظا ب�سكل 

عام. 

بما  –مذكرا  لحلو  ال�سيد  واأو�سح 

الأ�سا�سية  الإدارات  مع  به  القيام  تم 

اإنجاح  اأجل  من  العمومية  والموؤ�س�سات 

تظل  المركز  فاعلية  اأن  المركز-  عمل 

الإدانة  بثقافة  بالنهو�ص  رهينة  جهة  من 

على  بحثهم  المواطنين  اأو�شاط  في 

ومن  الر�شوة،  محاربة  في  االنخراط 

مختلف  اإرادة  رهينة  تظل  اأخرى  جهة 

على  العمومية  والموؤ�س�سات  الإدارات 

لل�سكايات  بال�ستجابة  عمله  مواكبة 

هذا  في  مبرزا  و  اإليها،  يوجهها  التي 

الإطار اأن العراقيل الكبرى التي يواجهها 

الر�سوة«  �سد  القانوني  الدعم  »مركز 

رد  بنق�ص  اأ�سا�سي  ب�سكل  مرتبطة  اليوم 

ال�سكايات  يخ�ص  فيما  ال�سلطات  فعل 

عليه  يترتب  والذي  اإليها،  الموجهة 

خطر فقدان المركز لم�سداقيته اإذا عجز 

خا�ص عن تران�سباران�سي

D
R

D
R
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يقومون  ما  في  الم�ستكين  مواكبة  عن 

هوؤلء  واأن  خ�سو�سا  تحركات،  من  به 

كبيرة  �سعوبات  يواجهون  الم�ستكين 

ويخ�سون  القانون،  تطبيق  فر�ص  في 

لإجراءات  تعر�سهم  الأحيان  اأغلب  في 

انتقامية من طرف ال�سلطات التي يقدمون 

القانوني  الراأي  على  بناء  �سكايات  �سدها 

�سد  القانوني  الدعم  »مركز  يقدمه  الذي 

الر�سوة«. ويبين هذا الأمر  اأهمية م�سكل 

اأفعال  عن  والمَبّلِغين  ال�سهود  حماية 

للتدخل  ال�ستعجالي  والطابع  الر�سوة 

الت�سريعي.   

 9 العدد  لتقديم  اللقاء  خ�س�ص  كما 

التي  تران�سباران�سي«،  »اأخبار  مجلة  من 

والمخ�س�سة  الر�سوة،  مر�سد  ي�سدرها 

عبد  ال�سيد  وذكر  للنزاهة.  الوطني  للنظام 

الوطني  المجل�ص  ع�سو  نكادي،  اللطيف 

الجمعية  اأن  المغرب  لتران�سباران�سي 

الواحد«  البلد  عن  »درا�سة  باإنجاز  قامت 

النظام  عن  موجزة  نظرة  تقديم  اأفق  في 

والح�سول  المغرب  في  للنزاهة  الوطني 

بتقييم  ت�سمح  مر�سدة  عالمات  على 

و�سعية الر�سوة في بلدنا، ثم تقديم اإ�ساءة 

تدخال  ت�ستدعي  التي  للمجالت  اأولية 

قاعدة  تقديم  واأخيرا  بالأولوية،  يحظى 

يقيموا  اأن  المنخرطين  للفاعلين  يمكن 

الر�سوة،  محاربة  مبادرات  منها  انطالقا 

نتيجة  ببراهين،  مدعم  بتحليل  والقيام 

الأعمدة  عن  عليه  ومتفق  م�سترك  اإعداد 

للنزاهة.  الوطني  النظام  عليها  يقوم  التي 

الوطني  النظام  اأن  اإلى  ذلك  بعد  واأ�سار 

التي  العنا�سر  من  عددا  يت�سمن  للنزاهة 

يِّد عليها.  ُي�سَ اأن  التي يمكن  اأعمدته  تعتبر 

العنا�سر  هذه  من  عن�سر  كل  اأخذ  واإذا 

تاأثيره  فاإن  الأخرى،  العنا�سر  عن  بمعزل 

محدودا.  �سيكون  الر�سوة  محاربة  على 

فهذه الأعمدة متداخلة فيما بينها، كما اأن 

ه�سا�سة اأحدها يوؤثر على مقاومة الأخرى، 

ويوؤثر بالتالي على �سالبة ال�سرح باأكمله. 

وتظل ا�ستراتيجيات محاربة الر�سوة رهينة 

طرف  من  واليقظة  الفعال  بالدعم  اأي�سا 

فعلى  الإعالم،  وو�سائل  المدني  المجتمع 

الجمهور  باإخبار  تتكلف  اأن  الأخيرة  هذه 

بالنتائج الخطيرة للر�سوة وبحق المواطنين 

في فر�ص �سلوك اأخالقي على الموظفين.  

يتم  لم  �سطر   15 من  فقرة  تنق�ص  )هنا 

ترجمتها(.  

بالغ المجل�س الوطني 

لتران�سباران�سي 

المغرب

بعد اأن تم منع حفل ت�سليم جائزة النزاهة 

والي  اأقدم   ، مرات  ثالث   2010 ل�سنة 

على  يناير2011      5 االأربعاء  يوم  الرباط 

تبليغ الجمعية قراره  الرامي  اإلى منع الحفل 

الذي اأعلنت  عن تنظيمه بنادي المحامين 

بالرباط يوم الخمي�س 6 يناير 2011 مبررا 

الموقعين  ولكون  اأمنية«  »اأ�سباب  بـ  ذلك 

مقت�سيات  »يحترموا  لم  الت�سريح  على 

الف�سلين 11 و 12 من ظهير 1958 ب�سان 

التجمعات العمومية«.

المحلية،   ال�سلطات  حاولت  ذلك  وقبل 

المحامين  هيئة  اإقناع  جدوى،  بدون 

رهن  القاعة  و�شع  على  بالتراجع  بالرباط 

هذه  ت�سليم  اأن  بدعوى  الجمعية،  اإ�سارة 

الجائزة ل يروق لـ »ال�سلطات العليا«.

لتران�سباران�سي  الوطني  المجل�ص  اإن 

المغرب المنعقد في دورته العادية يوم 06 

 15 الذكرى  ي�سادف  والذي   2011 يناير 

لتاأ�سي�ص الجمعية:

الف�سلين  على  الإحالة  اأن  يالحظ   .1
مجانب  ظهير1958  من   12 و   11
لل�سواب ، بما اأن هاذين الف�سلين يتعلقان 

بالجتماعات  ولي�ص  »بالمظاهرات 

ثانية  جهة  ومن   ، جهة  من  العمومية«، 

بهيئة  خا�سة  قاعة  في  الحفل  تنظيم   فان 

اأن  يمكن  ال  الرباط  لمدينة  المحامين 

ي�سكل اأي خطر على �سالمة الأمن العام؛ 

2. ي�سجل اإقرار ال�سلطات المحلية باأن 
�سلوكها هذا قد اأماله انزعاج »ال�سلطات 

ال�سيد  على  وقع  الذي  لالختيار  العليا« 

ال�سفافية  جائزة  لنيل  الخياري  �سكيب 

ل�سنة 2010؛

ممار�سة  اإلى  العودة  ب�سدة  يدين   .3
وا�ستغالل  والم�سايقات  التخويف 

غير  المنظمات  اإخ�ساع  بهدف  النفوذ 

الحكومية لمزاج ال�سلطات العمومية؛

ب�سكل  التاأكيد  واجبه  من  اأن  يعتبر   .4
في  والعمل  العامة  بالحريات  ت�سبثه  علني 

في  حقه  وبالخ�سو�ص  احترامها  اتجاه 

والحتفاء  اإرادته  وفق  اأ�سخا�ص  تكريم 

بهم ب�سكل علني بدون اأي تدخل؛

5. يقرر اللجوء اإلى:

والق�سائية  الإدارية  الإجراءات   -

الالزمة للح�سول على العتراف بال�سطط 

الذي ي�سوب قرار المنع المذكور اآنفا؛

- القيام بحملة احتجاج وتعبئة للدفاع 

والتجمعات  الجمعيات  حريات  عن 

والمنظمات  الجمعية  �سركاء  جانب  اإلى 

الحقوقية والقوى الديمقراطية.

الم�سادقة  الوطني  المجل�ص  قرر  كما   

على التقرير الأدبي ال�سنوي كما اأكد على 

عقد الجمع العام ال�سنوي بتاريخ 22 يناير 

2011 بالرباط.

 الرباط 6 يناير 2011   
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الم�سدر  يرتبط  المغرب،  في 

المعروف، وربما الأهم لالأموال المهياأة  

للغ�سل بتجارة القنب الهندي في منطقة 

ال�سمال. ول تنح�سر تجارة المخدرات 

الق�سايا  الهندي، فبع�ص  القنب  فقط في 

في  ال�سحافة  لها  تطرقت  التي  الكبرى 

اأن المغرب هو  بّينت  ال�سنوات الأخيرة 

من  الوارد  للكوكايين  عبور  نقطة  اأي�سا 

اأوروبا،  اإلى  والمتوجه  الالتينية  اأمريكا 

لالتجار  التعاطي  انت�سار  اأي�سا  وبينت 

بالمخدرات ال�سلبة في المدن الكبرى. 

لقد ك�سف تفكيك العديد من ال�سبكات 

بالمخدرات  بالتجار  الخا�سة  الدولية 

عن �سخامة هذه الظاهرة وتجذرها في 

وفي  للبلد،  والمالية  القت�سادية  الدورة 

وجه  على  والعقاري  البنكي  القطاعين 

المجهودات  مكنت  ولقد  الخ�سو�ص، 

في  المغربية  الدولة  طرف  من  المبذولة 

محاربة زراعة القنب الهندي، بالتاأكيد، 

المزروعة،  الم�ساحات  تقلي�ص  من 

عبر  المخدرات  نقل  فاإن  ذلك،  ومع 

كما  الزدهار،  عن  يتوقف  لم  الحدود 

المهمة  المحجوزات  ذلك  على  ت�سهد 

عن  الإعالن  يتم  التي  المخدرات  من 

حجزها بانتظام. 

المخالفات  من  العديد  هناك  اأن  كما 

اأموال  على  الح�سول  من  تمكن  التي 

الدورة  في  �سخها  اإعادة  تتطلب 

لتجنب  النتباه  اإثارة  دون  القت�سادية 

المجموعات  وتتعاطى  ال�سبهات.  اإثارة 

بالب�سر  لالتجار  المنظمة  الإجرامية 

بغية  الن�ساء والأطفال وذلك  وخ�سو�سا 

والبغاء  القت�سادي،  ال�ستعباد  تحقيق 

التجار  تمار�ص  اإنها  ال�سرية.  والهجرة 

والذخيرة  بال�سالح  الم�سروع  غير 

والغ�ص على م�ستوى دولي وتبيي�ص مبالغ 

مالية �سخمة. وتقوم باإر�ساء و�سراء ذمم 

وال�سخ�سيات  العموميين  الم�سوؤولين 

يحقق  و  المقاولت  وروؤ�ساء  ال�سيا�سية 

ال�سريبي  والتهرب  والتدلي�ص  الغ�ص 

الفئات  لبع�ص  الم�سروع  غير  الغتناء 

هذه  وتعتبر  الدولة،  ح�ساب  على 

التي  ال�سلوكيات  من  جزءا  الممار�سات 

نذكر  اأن  ويجب  »القذر«.  المال  تنتج 

والحجم  اأ�سكالها  جميع  في  الر�سوة 

اختال�ص  النفوذ،  ا�ستغالل  تحتله:  الذي 

عملية  في  عمولت  دفع  العام،  المال 

تفويت ال�سفقات العمومية. 

في  الم�ستعملة  الو�سائل  اأن  كما 

واأحد  متعددة.  اأي�سا  هي  الأموال  غ�سل 

با�ستقطاب  يحظى  الذي  القطاعات 

غ�سل  لعملية  تخ�سع  التي  لالأموال  كبير 

فهذا  العقار.  قطاع  هو  وا�سح  هو  كما 

يوفر  قويا  نموا  عرف  الذي  القطاع 

نقدا  المال  لمت�سا�ص  كبيرة  اإمكانيات 

ال�سارمة،  الإجراءات  غياب  ب�سبب 

الممار�سات  مراقبة  غياب  وب�سبب 

وجه  على  عليها  وال�سيطرة  الم�سبوهة 

الر�سوة  بارومتر  وح�سب  الخ�سو�ص. 

العالمي ل�سنة 2009، يعتبر قطاع العقار 

الملف الرئي�سي

مت تران�سباران�سي المغرب، بتاريخ 1 اأبريل 2010  بالرباط، 

غير  والمال  االأموال  »غ�سيل  مو�سوع  حول  عمل  ور�سة 

الم�سروع«. وكان هدف ور�سة العمل هذه هو تعميق النقا�ص 

حول المو�سوع باإ�سراك العديد من االأطراف المعنية وتحديد 

القانوني  الجهاز  منها  يعاني  التي  والهفوات  الظل  مناطق 

وتتوخى  الممار�سة.  هذه  لمحاربة  اأن�ساأت  التي  والموؤ�س�سات 

في  الم�ساهمة  الخطوة  المغرب من خالل هذه  تران�سباران�سي 

بلورة ت�سور من�سجم وم�سترك حول االآليات االإ�سافية وتدابير 

بالمغرب  االأموال  غ�سيل  بمحاربة  للقيام  ال�سرورية  المواكبة 

محاربة فعالة.

مختلفة،  اآفاق  من  القادمين  الم�ساهمين  من  العديد  ا�ستجاب  ولقد 

والتاأمالت  النقا�سات  واعتُِمدت  المغرب)1(  تران�سباران�سي  لدعوة 

المتبادلة في هذه الور�سة كقاعدة الإنجاز هذا العدد من مجلة »اأخبار 

تران�سباران�سي«. 

عليها  المح�سل  االأموال  اأ�سل  اإخفاء  االأموال  غ�سل  عملية  تتوخى 

عن طريق اأن�سطة اإجرامية وذلك باإعادة �سخها بطريقة �سرية تامة في 

الدورة االقت�سادية ال�سرعية. كما اأن جزءا مهما من الطابع االإجرامي 

يتم  ال�سريع لمبالغ مالية مهمة. ولكن  الربح  الن�ساط يحركه هّم  لهذا 

العمل حتى ال يُك�سف عن م�سدر المال المح�سل عليه بهذه الطريقة، 

غير  المال  ذلك  الإدخال  الو�سائل  عن  يبحثون  المجرمين  اأن  كما 

الم�سروع في الدورة االقت�سادية بطريقة �سرية وذلك الإخفاء م�سدره. 

تحت  تقع  اإجرامية  اأن�سطة  عن  ينتج  الذي  هو  اإذن  »القذر«  فالمال 

طائلة القانون. 

محاربة 

غ�سيل 

الأموال
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يعرف  الذي  الن�سيطة  القطاعات  اأحد 

غياب  اأن  كما  للر�سوة.  وا�سعا  انت�سارا 

والبعدية  والمواكبة  القبلية  المراقبة 

ه�سا�سة  اإلى  اإ�سافة  العقارية،  للعمليات 

لهذا  المنظم  ال�سرعي  الإطار  وعجز 

القطاع، ت�سجع ممار�سي غ�سيل الأموال 

م�ساريع  في  مبالغ �سخمة  ا�ستثمار  على 

في  بذلك  م�ساهمين  جدا  كبيرة  عقارية 

التهاب اأ�سعار العقار. 

مالزمة  اأخرى  اختاللت  اأن  كما 

ا�ستقباله  ت�سجع  القطاع  هذا  لأن�سطة 

ويتعلق  م�سبوه.  م�سدر  ذات  لأموال 

الأمر على وجه الخ�سو�ص بغياب اإطار 

العقاري  المنع�ص  مهنة  ينظم  ت�سريعي 

طابع  اإلى  اإ�سافة  العقاري،  والوكيل 

الت�سريعي  الإطار  طال  الذي  الإهمال 

المتعلق بمهنة الموثق. 

اأي  »النوار«  لممار�سة  اللجوء  اإن 

المبلغ المدفوع وغير الم�سرح به لقتناء 

في  الفو�سى  �سيادة  في  ي�ساهم  م�سكن، 

»النوار«  ي�سكل  وبالفعل،  القطاع.  هذا 

ونق�سا  ال�سرائب  اأداء  من  تهربا  عمليا 

ولمحاربة  الدولة.  ميزانية  مداخيل  في 

الحكومة  اتخذت  ل«النوار«  التعاطي 

�سنة 2010 العديد من التدابير. وهكذا، 

تم  المعلنة،  الأثمنة  مراجعة  اإطار  وفي 

تخويل العديد من ال�سالحيات لمفت�سي 

ال�سرائب من خالل 

ال�سرائب.  مدونة 

وتتعلق هذه التدابير 

ميثاق  بتوقيع  اأي�سا 

للمهنة  لالأخالقيات 

الفيدرالية  مع 

للمنع�سين  الوطنية 

ويفر�ص  العقاريين، 

على  الميثاق  هذا 

المعنية  الأطراف 

احترام هذه القواعد 

المرتبطة على وجه الخ�سو�ص بممار�سة 

في  وال�سفافية  العقاري،  المنع�ص  مهنة 

عمليات البيع وكذا الحفاظ على م�سالح 

المالك. 

وتوجد و�سائل اأخرى لتبيي�ص الأموال 

وبالخ�سو�ص  الإجرامي،  الأ�سل  ذات 

المزورة.  والفواتير  الذهب  في  التجار 

في  المال  ا�ستعمال  لإعادة  اأن  كما 

تتمثل  �سلبية  نتائج  اقت�سادية  دواليب 

التي  القطاعات  في  اختاللت  في خلق 

واإف�سادها  الأموال  هذه  فيها  ت�ستثمر 

عليه  الح�سول  يتم  الذي  المال  اأن  كما 

غير  التجار  اأنواع  جميع  خالل  من 

الخ�سو�ص  وجه  وعلى  الم�سروع، 

اأحيانا،  ي�ستعمل  بالمخدرات  التجار 

لال�ستثمار  الأحيان«،  »غالب  وفي  بل 

تجار  طرف  من  ال�سيا�سي  الحقل  في 

اأن  اإلى  يهدفون  الذين  المخدرات 

الحماية  من  تمكنهم  مراكز  في  ُينتخبوا 

ويوؤدي  محتملة،  ق�سائية  متابعات  �سد 

في  القذر  المال  �سخ  اإلى  الأمر  هذا 

في  وي�ساهم  الديمقراطي،  الم�سل�سل 

تلويث الحقل ال�سيا�سي ونبذه من طرف 

فئات وا�سعة من ال�سكان.

ت�سريع  و�سع  في  المغرب  تاأخر  لقد 

وبنيات للوقاية من عملية غ�سل الأموال 

هذه  باأن  علما  مرتكبيها،  ومعاقبة 

الظاهرة لي�ست مع ذلك ل بالجديدة ول 

والمهربين  المتاجرين  فبع�ص  بال�سغيرة. 

في هذا المجال يتورطون في ال�سبكات 

اأن  علما  الإرهابية، 

تبيي�ص  محاربة  عملية 

مع  بداأت  الأموال 

محاربة الإرهاب. 

  

ال�سغط 

الدولي

من  العديد  تت�سمن 

الدولية  التفاقيات 

فيما  خا�سة  اإلزامات 

لإجراءات  المعنية  الدول  بتبني  يتعلق 

تخ�ص محاربة غ�سل الأموال. والتفاقية 

الأموال  غ�سل  ا�ستهدفت  التي  الأولى 

لمكافحة  المتحدة  الأمم  »اتفاقية  هي 

المخدرات  في  الم�سروع  غير  التجار 

والموؤثرات العقلية« المتبناة في فيينا �سنة 

المغرب  عليها  �سادق  ،والتي   1988
الأمم  »اتفاقية  وتخ�س�ص   .1992 �سنة 

الملف الرئي�سي
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المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة 

»باليرمو«  اتفاقية  اأي  الوطنية«،  عبر 

�سادق  والتي   2000 نونبر   15 بتاريخ 

عليها المغرب بتاريخ 20 �ستنبر 2002، 

العديد من موادها لهذا الم�سكل: تجريم 

 ،)6 )المادة  الجرائم  عائدات  غ�سل 

)المادة  الأموال  غ�سل  مكافحة  تدابير 

لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية   .)7
بتاريخ  المغرب  عليها  )�سادق  الر�سوة 

اأي�سا  هي  تخ�س�ص   )2007 ماي   9
للتدابير  مادة  المو�سوع،  لهذا  مادتين 

الأخرى  والمادة   ،)14 )المادة  الوقائية 

)المادة  الر�سوة  عائدات  غ�سل  لتجريم 

الأوروبي  اتفاقية مجل�ص التحاد   .)23
يتعلق  الم�ساألة.  لهذه  كليا  مخ�س�سة 

بغ�سل وك�سف  المتعلقة  بالتفاقية  الأمر 

وحجز وم�سادرة عائدات الجريمة ل�سنة 

فيها  طرفا  المغرب  يعتبر  ول   .1990
ولكنها مهمة بالرغم من ذلك. 

اأن تجد هذه التفاقيات  ولكن يجب 

التي  البلدان  في  فعلي  لتطبيق  طريقها 

لالأمم  الثاني  الموؤتمر  ركز  وقد  تبنتها 

الجريمة  من  الوقاية  اأجل  من  المتحدة 

مدينة  في  انعقد  الذي  الجنائية  والعدالة 

 12 بتاريخ  بالبرازيل  »�سالفادور« 

�سرورة  على   2010 اأبريل   19 اإلى 

التفاقيات  لهذه  �سمولية  اأكثر  تطبيق 

الدولي:  التعاون  �سرورة  على  موؤكدا 

ومحاكمة  الأموال  غ�سل  »لمحاربة 

المتهمين يجب تدعيم التعاون الدولي. 

من  العديد  توجد  الراهنة،  الحالة  وفي 

تمنع  التي  والعملية  القانونية  العراقيل 

الدول الأع�ساء من التحقيق ب�سكل اأكثر 

يتم  ولكي  الأموال.  غ�سل  في  فعالية 

الممتلكات  وم�سادرة  وحجز  ك�سف 

اأن  الدول  على  يجب  الم�سروعة،  غير 

تتعاون في اأغلب الأحيان فيما بينها. اإل 

اأن هذا التعاون، على الم�ستوى العملي، 

يمكن اأن يبدو �سعبا«. 

عملية  الأموال  غ�سل  محاربة  اإن 

وتقوم  الدولي.  ال�سعيد  على  منظمة 

الأمم المتحدة والبنك الدولي و�سندوق 

والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولي  النقد 

لمحاربة  اأن�سطة  بتطوير  القت�سادية، 

اأي�سا  نذكر  اأن  ويمكن  الأموال.  غ�سل 

في  الر�سوة  لمكافحة  الدول  »مجموعة 

)GRECO(،و  الأوروبي  المجل�ص 

�سبكة  على  مواقع  الهيئات  هذه  لكل 

اأن�سطتها.  تعر�ص  حيث  الإنترنيت 

الحكومية  بين  ما  الرئي�سية  الهيئة  لكن 

المكلفة بمحاربة غ�سل الأموال وتمويل 

الوطني  الم�ستوى  على  الإرهاب 

المالي  العمل  »مجموعة  هي  والدولي 

اإلى  لمكافحة غ�سل الأموال«، وتهدف 

غ�سل  لمحاربة  �سيا�سات  في  التفكير 

الأموال والنهو�ص بها. 

العمل  »مجموعة  تاأ�سي�ص  تم  لقد 

الأموال«   غ�سل  لمكافحة  المالي 

انعقاد  اإبان   1989 �سنة  GAFIبباري�ص 
 ،)G7(الكبار ال�سبعة  مجموعة  قمة 

بغ�سل  المتزايد  الن�سغال  عن  كجواب 

العتراف  من  وانطالقا  الأموال. 

البنكي  النظام  يواجهه  الذي  بالتهديد 

روؤ�ساء  ا�ستدعى  المالية،  والموؤ�س�سات 

في  الأع�ساء  والحكومات  الدول 

مجل�ص  ورئي�ص  لكبار  ال�سبعة  مجموعة 

العمل«  »مجموعة  الأوروبي  التحاد 

في مجموعة  الأع�ساء  الدول  ت�سم  التي 

التحاد  ومجل�ص  الكبار  ال�سبعة 

الأوروبي وثمانية بلدان اأخرى. 

في  العمل«  »مجموعة  مهمة  تكمن 

فح�ص التقنيات والتجاهات الم�ستعملة 

القيام  تم  ما  وفح�ص  الأموال  غ�سل  في 

والدولي  الوطني  الم�ستوى  على  به 

اعتمادها  يجب  اإجراءات  وبلورة 

من  ابريل  في  الأموال.  غ�سل  لمحاربة 

العمل  »مجموعة  ن�سرت   1990 �سنة 

المالي لمكافحة غ�سل الأموال«، وذلك 

يت�سمن  تقريرا  اإن�سائها،  من  �سنة  بعد 

�سنة  مراجعتها  تمت  تو�سية  اأربعين 

1996 و2003، للتاأكد من اأنها لم تفقد 
التهديد  تطور  مع  تتالءم  واأنها  راهنيتها 

هذه  الأموال.  غ�سل  يمار�سه  الذي 

للعمل  فعلية  قاعدة  ت�سكل  التو�سيات 

الأموال،  غ�سل  بمحاربة  يتعلق  فيما 

ويجب اأن تطبق في جميع اأنحاء العالم.  

المالي  العمل  »مجموعة  تراقب 

التقدم  الأموال«  غ�سل  لمكافحة 

فيما  اأع�سائها  طرف  من  المنجز 

ال�سرورية  الإجراءات  تطبيق  يخ�ص 

وتمويل  الأموال  غ�سل  تقنيات  وفح�ص 

ت�سمح  التي  والإجراءات  الإرهاب، 

تبني  وت�سجيع  الظواهر  هذه  بمحاربة 

على  المالئمة  الإجراءات  هذه  تطبيق 

»مجموعة  وتتعاون  العالمي.  ال�سعيد 

الأموال«  غ�سل  لمكافحة  المالي  العمل 

منظمات  مع  الأن�سطة  بهذه  قيامها  في 

اأخرى منخرطة في محاربة غ�سل  دولية 

الأموال وتمويل الإرهاب.    

�سبيهة  جهوية  منظمات  اإن�ساء  تم  لقد 

لمكافحة  المالي  العمل  بـ«مجموعة 

القيام  بهدف   GAFI»الأموال غ�سل 

و�سائل  بتن�سيق  الجهوي  ال�سعيد  على 

من  الأع�ساء  البلدان  توفرها  التي  العمل 

الأموال  لغ�سل  الفعالة  المحاربة  اأجل 

ت�سريعاتها  ومالءمة  الإرهاب  وتمويل 

هذه  وتتمتع  الدولية.  المعايير  مع 

ووظائف  ببنيات  الجهوية  المنظمات 

»مجموعة  ووظائف  لبنيات  م�سابهة 

العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال«، 

الملف الرئي�سي
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التو�صيات الأربعون لـ«مجموعة العمل المالي 

«  GAFIلمكافحة غ�صل الأموال

تطبيق  من  لتتمكن  اتخاذها  الوطنية  ال�سلطات  على  يجب  التي  التدابير  لتحديد 

لمكافحة  المالي  العمل  »مجموعة  �ساغت  الأموال،  غ�سل  لمحاربة  فعالة  برامج 

للتطبيق  مرجعيا  اإطارا  ت�سكل  تو�سية   40 تت�سمن  قائمة  ون�سرت  الأموال«  غ�سل 

العالمي،وهي  اإجراءات تغطي نظام الق�ساء الجنائي والقطاع المالي وبع�ص الأن�سطة 

البداية  التي �سيغت في  التو�سيات  الدولي. هذه  التعاون  المالية واآليات  والمهن غير 

�سنة 1990 تمت مراجعتها في المرة الأولى �سنة 1996 لكي يتم الأخذ بعين العتبار 

وتمت  ممكنة.  م�ستقبلية  تهديدات  ول�ستباق  الأموال  غ�سل  اتجاهات  تغيرات 

مراجعتها بعمق �سنة 2003، وبعد العمليات الإرهابية في 11 �ستنبر 2001، و�سعت 

غ�سل  حدود  لتتجاوز  مهمتها  الأموال«  غ�سل  لمكافحة  المالي  العمل  »مجموعة 

تمويل  حول  ا�ستثنائي  عام  اجتماع  واإبان  الإرهاب.  تمويل  اأي�سا  ولت�سمل  الأموال 

العمل  »مجموعة  ن�سرت   ،2001 اأكتوبر  في  وا�سنطن  في  انعقد  والذي  الإرهاب 

الإرهاب،  تمويل  حول  خا�سة  تو�سيات  ثماني  الأموال«   غ�سل  لمكافحة  المالي 

ولقد  الأولية.  تو�سية  الأربعين  لإتمام  تا�سعة  تو�سية  ذلك  بعد  اإليها  اأ�سيفت  والتي 

�سجعت مجموعة ال�سبعة الكبار  )G-7(وكذا مجموعة الع�سرين )G-20( »عمل 

مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال« والمجموعات التي حظيت بموافقة 

�سندوق النقد الدولي حول ملف محاربة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب موؤخرا في 

اإطار المبادرات المبذولة لمحاربة الأزمة العالمية ل�سنة 2009-2008.

وتن�سب التو�سيات الأربعون حول ما يلي: 

اأ. االأنظمة القانونية: 

- حقل تطبيق ارتكاب مخالفة غ�سل الأموال

- التدابير الموؤقتة والم�سادرة 

ب. التدابير التي يحب اتخاذها من طرف الموؤ�س�سات المالية والمقاوالت 

والمهن غير المالية لمحاربة غ�سل االأموال وتمويل االإرهاب:

- واجب الحذر تجاه الزبناء وواجب الحفاظ على ال�سجالت

-  الت�سريح بالعمليات الم�سبوهة وم�ساألة المالءمة 

- تدابير اأخرى ردعية تتعلق بغ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

تو�سيات  ناق�ص  ب�سكل  تطبق  او  تطبق  ل  بلدان  تجاه  اتخاذها  يجب  تدابير    -

»مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�سيل الأموال«

- الجانب التنظيمي والمراقبة 

محاربة  الأنظمة  �سرورية  اأخرى  واإجراءات  الموؤ�س�ساتية  االإجراءات  ج. 

غ�سل االأموال وتمويل االإرهاب:

- ال�سلطات المخت�سة واخت�سا�ساتها ومواردها 

- �سفافية ال�سخ�سيات المعنوية والهياآت القانونية   

د. التعاون الدولي: 

- التعاون المتبادل في مجال الق�ساء وت�سليم المجرمين 

- اأ�سكال اأخرى من التعاون

العمل  »مجموعة  هي:  المنظمات  وهذه 

»مجموعة   ،GAFIC»للكراييب المالي 

غ�سل  لمكافحة  الهادي  والمحيط  اآ�سيا 

الأموال«GAP، »مجل�ص التحاد الأوروبي«، 

باإفريقيا  الأموال  غ�سل  مكافحة  »مجموعة 

»مجموعة   ،GABAOA»والجنوبية ال�سرقية 

العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال في اأمريكا 

اأورا�سيا«  »مجموعة   ،GAFISUD»الجنوبية

الأو�سط  ال�سرق  في  المالي  العمل  و«مجموعة 

 .GAFIMOAN»و�سمال اإفريقيا

المالي  العمل  لـ«مجموعة  المغرب  ينتمي 

ل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا« التي اأن�ساأت على 

ال�سرق  الأع�ساء في  البلدان  بين  ما  اتفاق  اأ�سا�ص 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا. وت�سم هذه المجموعة 

م�سر،  البحرين،  ال�سعودية،  العربية  الجزائر، 

الأردن،  العراق،  المتحدة،  العربية  الإمارات 

موريتانيا،  المغرب،  ليبيا،  لبنان،  الكويت، 

عمان، قطر، ال�سودان، �سوريا، تون�ص واليمن. 

محاربة غ�سل الأموال 

على الم�ستوى الوطني

ُيخ�س�ص  لم  ن�سبيا،  قريب  تاريخ  حدود  اإلى 

اأي ن�ص قانوني لغ�سل الأموال التي تم الح�سول 

فقط  هناك  كان  للقانون.  مخالفة  بطريقة  عليها 

يمكن  القرو�ص  موؤ�س�سات  حول  قانوني  ن�ص 

الأموال  غ�سل  ك�سف  لت�سهيل  موجها  اعتباره 

ح�سول  اإمكانية  على  ين�ص  قانوني  ن�ص  وهو 

في  تعمل  التي  الق�سائية  وال�سلطة  المغرب  بنك 

كما  المهني.  ال�سر  على  جنائية  م�سطرة  اإطار 

 80 المادة  تت�سمنه  القانوني  الن�ص  نف�ص  اأن 

بموؤ�س�سات  المتعلق   34-03 رقم  القانون  من 

وال�سادر  لها،  الم�سابهة  والهيئات  القرو�ص 

القانون  هذا  محله،  حل  الذي   2006 �سنة 

القرو�ص  موؤ�س�سات  بو�سوح  ياأمر  الجديد 

الملف الرئي�سي
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الملف الرئي�سي

كل  يخ�ص  يما  الحذر  توخي  ب�سرورة 

م�سدرها  بغمو�ص  تتميز  مالية  عملية 

القت�سادي و�سرعيتها. ولقد حلت بعثة 

لمكافحة  المالي  العمل  »مجموعة  عن 

في  والبي�شاء  بالرباط  االأموال«  غ�شل 

الم�سالح  مع  للتباحث   1995 مار�ص 

الأبناك  وجمعية  المغربية  الحكومية 

الرئي�سي  المو�سوع  وكان  المغربية. 

غ�سل  و�سعية  تقييم  هو  البعثة  لهذه 

الأموال بالمغرب والإجراءات الم�سادة 

وي�سير  اتخاذها.  المتوقع  اأو  الموجودة 

تقرير »مجموعة العمل المالي لمكافحة 

اإلى  البعثة،  الأموال« ح�سب هذه  غ�سل 

في هذا  الأموال  »الآراء حول غ�سل  اأن 

البلد مختلفة«. كما لزالت الإجراءات 

ذلك،  ومع  �سئيلة.  الخا�سة  الم�سادة 

المغرب بو�سوح عن موافقته  فلقد عبر 

المالي  العمل  تو�سيات »مجموعة  على 

واأعد  الأموال«.  غ�سل  لمكافحة 

غ�سل  جعل  ي�ستهدف  قانون  م�سروع 

الأموال الناتجة عن المخدرات جريمة، 

اأن  يجب  هذا  القانون  م�سروع  ولكن 

ُيعر�ص على البرلمان. وتم التفاق على 

»مجموعة  بين  ما  الحوار  ي�ستمر  اأن 

الأموال«  لمكافحة غ�سل  المالي  العمل 

والمغرب. وكان يجب مع ذلك انتظار 

الملمو�سة  2003 لروؤية الإجراءات  �سنة 

�سنة  ففي  الم�ساألة.  هذه  حول  الأولى 

2003 اأ�ساف القانون المتعلق بمحاربة 
اإلى  ماي،   21 في  ال�سادر  الإرهاب، 

المواد  بع�ص  الجنائية  الم�سطرة  قانون 

الأموال  حركات  لك�سف  المخ�س�سة 

بالإرهاب،  مرتبطة  كونها  في  الم�ستبه 

�سواء كانت موجهة للقيام بعمل اإرهابي 

وم�سادرة  حجز  وكذا  عنه،  ناتجة  اأو 

تلك الأموال. 

المغرب،  بنك  قام  ال�سنة  نف�ص  وفي 

بن�سر  القانون،  �سدور  ذلك  في  م�ستبقا 

الحذر  اتخاذ  ب�سرورة  متعلقة  دورية 

ت�سمن  القرو�ص،  موؤ�س�سات  طرف  من 

الزبناء  على  بالتعرف  متعلقة  توجيهات 

العمليات.  ومراقبة  ومتابعة  ومعرفتهم 

اأن ُيزجر  ولكن غ�سل الأموال ل يمكن 

الموجهة  بالأموال  يتعلق  لما  اإل  اإذن 

مبداأ  فبموجب  وبالفعل،  لالإرهاب. 

تطبيق  الممكن  من  لي�ص  د�ستوري 

يمنعها  ل  اأفعال  على  الجنائية  العقوبة 

تبني  يتم  فلم  �سريح.  ب�سكل  القانون 

ون�سر)2( قانون مكر�ص ب�سراحة للوقاية 

الأموال ومعاقبة مرتكبي هذا  من غ�سل 

الفعل اإل �سنة 2007. 

قانون رقم 43-05 

المتعلق بمحاربة 

غ�سل الأموال

الأول  ف�سله  في  القانون  هذا  ين�ص 

القانون  بتتمة  الأموال  غ�سل  زجر  على 

الجنائي باإ�سافة المواد من 1-574 اإلى 

غ�سل  وتعاقب  تجرم  والتي   574-7
باأنها  المخالفة  عرفت  ولقد  الأموال. 

واإخفاء  وتحويل  وا�ستعمال  تملك  كل 

من  معين  عدد  عن  الناتجة  للممتلكات 

المخالفات التي حددت كما يلي: 

والمواد  المخدرات  في  التجار   -

الموؤثرة على العقل. 

- التجار في الب�سر. 

- التجار في الهجرة ال�سرية 

- التجار في الأ�سلحة والذخيرة 

النفوذ  وا�ستغالل  والبتزاز  الر�سوة   -

العامة  الممتلكات  واختال�ص 

والخا�سة

- المخالفات المتعلقة بالإرهاب 

- التزييف وتزوير العملة اأو كمبيالت 

اأداء  و�سائل  اأية  اأو  العمومي  القر�ص 

اأخرى.   

تملك  على  فقط  القانون  يعاقب  ول 

اإحدى  عن  الناتجة  الأموال  وا�ستغالل 

هذه المخالفات، ولكنه يعاقب اأي�سا عل 

الزائف لم�سدر هذه  التبرير  فعل ت�سهيل 

م�ساعدة  قدم  من  اأي�سا  ويعاقب  الأموال 

اأو  توظيف  اأو  عملية  اأو  ا�ست�سارات  اأو 

نقل يخ�سها. 

يعاقب  جريمة  الأموال  غ�سل  يعتبر 

اإلى  �سنتين  من  بعقوبة  القانون  عليها 

مالية  وبغرامة  �سجنا  �سنوات  خم�ص 

درهم  األف  مائة  اإلى  ت�سل  اأن  يمكن 

بالن�سبة لل�سخ�سيات الطبيعية ويمكن اأن 

الحالت،  بع�ص  في  الأحكام  ت�ساعف 

القانون  العْود. وين�ص  وخا�سة في حالة 

اأي�سا على عقوبات اإ�سافية: حجز وحل 

الإدانة  قرار  ن�سر  المعنوية،  ال�سخ�سية 

والحرمان من مزاولة المهنة. 

الأخيرة  مادته  في  القانون  ويخول 

لل�شلطات الق�شائية بالرباط االخت�شا�س 

الأحكام  واإ�سدار  والبحث  للمتابعة 

ارتكابا  تعتبر  التي  الأفعال  بخ�سو�ص 

لمخالفات غ�سل الأموال. وتخويل هذا 

وحدها  العا�سمة  لمحاكم  الخت�سا�ص 

يجد تبريره بدون �سك في ال�سرورة التي 

حيث  متخ�س�ص  قطب  ت�سكيل  تقت�سي 

هذا  من  ملف  في  مكونون  ق�ساة  يقيم 

على  يتوفروا  اأن  يجب  والذين  النوع، 

كفاءة تقنية خا�سة. ولكن ل يتعلق الأمر 

وجود  با�ستثناء  لأنه،  ا�ستثنائي.  بق�ساء 

ُتحاكم  المخالفات  فاإن  بالرباط،  المقر 

المن�سو�ص  العادية  المقت�سيات  بتطبيق 

وقانون  الجنائي  القانون  في  عليها 



دور �صندوق الدولي في محاربة غ�صل الأموال 

وتمويل الإرهاب

عالمية  �سبه  اأهمية  ذات  موؤ�س�سة  باعتباره  الدولي،  النقد  �سندوق  يعتبر 

ال�ستراتيجيات  واإعداد  المعلومة  لقت�سام  طبيعة  قاعدة  التعاون،  على  تقوم 

اأ�سلحة  بمثابة  تعتبر  التي  النبيهة  بال�سيا�سيات والمعايير  الم�ستركة والنهو�ص 

ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  الإرهاب.  وتمويل  الأموال  تبيي�ص  لمحاربة  اأ�سا�سية 

به  قام  ما  جراء  من  الدولي  النقد  �سندوق  اكت�سبها  التي  الهائلة  الخبرة  فاإن 

من اأعمال تتعلق بتقويم القطاع المالي وممار�سة مراقبة الأنظمة القت�سادية 

اأي حد  اإلى  لتقييم  الخ�سو�ص  نافعة على وجه  تجربة  الأع�ساء هي  للبلدان 

الإرهاب  وتمويل  الأموال  غ�سل  محاربة  معايير  الوطنية  ال�سلطات  تحترم 

للتخفيف من  اإلى م�ساعدتها  برامج تهدف  الدولي ولبلورة  الم�ستوى  على 

النواق�ص التي تم ت�سجيها في هذا المجال. 

 ،2001 بداية  اإلى  المجال  هذا  في  الدولي  النقد  �سندوق  عمل  ويعود 

2004 قرر  2001. وفي �سنة  11 �ستنبر  وتكثف ب�سكل هائل بعد اأحداث 

الأموال  غ�سل  محاربة  تدابير  تقويم  عمليات  ت�سبح  اأن  الإداري  المجل�ص 

يتجزاأ،  ل  بها جزءا  المرتبطة  التقنية  الم�ساعدة  واأعمال  الإرهاب،  وتمويل 

منذ ذلك الحين، من عمل �سندوق الدولي، وفي �سنة 2006، اأكد المجل�ص 

برنامج  يفر�ص على كل  الذي  العام  المبداأ  الدولي  النقد  ل�سندوق  الإداري 

بلد ذي  في  »يعمل  مالي  لمركز  تقويم  كل  وعلى  المالي،  للقطاع  تقويمي 

امتيازات �سريبية« دمج تقويم �سامل لتدابير مكافحة غ�سيل الأموال وتمويل 

المجال  هذا  في  الأ�سا�سي  اإ�سهامه  الدولي  النقد  �سندوق  ويقدم  الإرهاب. 

الأموال«  غ�سل  لمكافحة  المالي  العمل  »مجموعة  مع  جماعيا  بالعمل 

بتقويمات  بالقيام  وذلك  الأخيرة،  لهذه  المماثلة  الجهوية  والمنظمات 

تقنية  م�ساعدة  وبتقديم  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  لتدابير 

والم�ساهمة في اإعداد �سيا�سات واأعمال في مجال البحث. 

طرف  من  والمدعم  ائتمان  راأ�سمال  الدولي  النقد  �سندوق  اأطلق  ولقد 

متخ�س�سة  ائتمانية  ر�ساميل  �سل�سلة  �سمن  نوعه  من  الأول  وهو  المانحين، 

الأموال  غ�سل  مكافحة  مجال  في  التقنية  الم�ساعدة  تمويل  اأجل  من 

وتمويل الإرهاب ل�سنة 2009. ولقد التزمت كل من كندا وفرن�سا واليابان 

والعربية  وقطر  والنرويج  وهولندة  واللوك�سومبورغ    والكويت  وكوريا 

دولر  مليون   30 حوالي  بتقديم  المتحدة  والمملكة  و�سوي�سرا  ال�سعودية 

الخا�سة  الئتمانية  الر�ساميل  تمويل  اأجل  من  �سنوات  خم�ص  امتداد  على 

غ�سل  لمكافحة  المعتمدة  الدولية  التدابير  تدعيم  في  الم�ساهمة  اأجل  من 

التحتية  الموؤ�س�سة وبنيتها  الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك باللجوء لخبرة 

من  الأولى  ال�سنة  اإبان  بلدان  ت�سعة  في  م�ساريع  اأطلقت  ولقد  المجّرَبتْين. 

ال�سعبة  على  وكان  الخا�سة.  الئتمانية  الر�ساميل  عبر  التمويل  اإحداث 

المتعلقة  خدماتها  اأخرى  مرة  تو�سع  اأن  الدولي  النقد  ل�سندوق  القانونية 

من  الثانية  ال�سنة  اإبان  الئتمانية  الر�ساميل  عبر  للتمويل  التقنية  بالم�ساعدة 

التي  الم�ساعدة  من  النوع  هذا  من  حاليا  ت�ستفيد  بلدا   21 وهناك  ا�ستغالها، 

بلدان  خم�سة  ل�سالح  الخارج  من  الممولة  الم�ساعدة  برنامج  اإلى  تن�ساف 

اأخرى. 

)المرجع: البطاقة التقنية ل�سندوق النقد الدولي( 
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الملف الرئي�سي

الم�سطرة الجنائية. 

م�ساهما  عن�سرا  الأموال  غ�سيل  تجريم  يعتبر  اأن  يمكن 

على  ردعيا  اأثرا  للزجر  لأن  وذلك  الر�سوة  من  الوقاية  في 

هذا  اأن  ذلك  مع  التاأكيد  المهم  ومن  المفتر�ص.  المجرم 

الدور الوقائي ل ي�سبح واقعيا اإل اإذا كانت العقوبة ممكنة 

هذه  ففي  للقانون،  الملمو�ص  التطبيق  تم  اإذا  اأي  التطبيق، 

ومعاقبته،  ق�سائيا  المخالفة  مرتكب  مالحقة  �ستتم  الحالة 

من  العديد  على  يطبق  اأن  على  البعد  كل  بعيد  هذا  اأن  اإل 

المخالفات.   

ل يقف القانون رقم 05-43 عند حدود الزجر الجنائي 

لها  التي خ�س�ص  الوقاية  اأي�سا  ينظم  واإنما  الأموال،  لغ�سل 

الخا�سعة  ال�سخ�سيات  يحدد  الف�سل  فهذا  الثاني.  ف�سله 

للقرو�ص،  المانحة  بالموؤ�س�سات  الأمر  ويتعلق  للقانون: 

مقاولت التامين واإعادة التاأمين، مراقبو ال�سرائب، خبراء 

كما  ال�سرائب.  في  والم�ست�سارين  خارجيين  ح�سابات 

بع�سوية  تتمتع  التي  ال�سخ�سيات  اأي�سا  للقانون  تخ�سع 

مهنة قانونية م�ستقلة، لما ت�ساهم ل�سالح زبونها في عملية 

مالية اأو عقارية في ال�سفقات التالية: �سراء وبيع ممتلكات 

فتح  الزبون،  اأموال  تدبير  تجارية،  اأو مقاولت  وعقارات 

اأو تدبير ح�سابات بنكية تخ�ص الدخار اأو القيم المنقولة، 

تنظيم الم�ساهمات من اأجل تاأ�سي�ص وتدبير اأو اإدارة �سركة 

الح�سابات،  اإدارة مكاتب خبرة  اأو  تاأ�سي�ص وتدبير  معينة، 

للقانون  تخ�سع  واأخيرا،   م�سابهة.  هياآت  اأو  �سركات 

ال�سخ�سيات التي ت�ستغل اأو تدير كازينوهات اأو موؤ�س�سات 

لألعاب الحظ.

تكون  باأن  مطالبة  للقانون  الخا�سعة  ال�سخ�سيات  اإن 

ذلك،  من  وانطالقا  زبنائها.  ون�شاط  هوية  تجاه  حذرة 

يجب عليها جمع جميع المعلومات التي ت�سمح بالتعرف 

الأمر  تعلق  �سواء  الَعر�سيين،  اأو  العتياديين  زبنائها  على 

عملية  باأية  تقوم  واأل  المعنوية،  اأو  الطبيعية  بال�سخ�سيات 

ال�سخ�سيات  وعلى  الزبون.  هوية  من  التحقق  يتم  لم  ما 

الخا�سعة للقانون اأن ت�سمح بال�سهر على احترام الإلزامات 

مبالغ  اأية  تخ�سع  اأن  يجب  واأخيرا  القانون.  يفر�سها  التي 

كل  وكذا  الأموال،  بغ�سل  مرتبطة  م�سبوهة  �سفقات  اأو 

منها  الم�ستفيد  اأو  بال�سحب  الآمر  هوية  في  ي�ستبه  �سفقة 

معالجة  وحدات  اإحدى  لدى  بال�ستباه«  لـ«الت�سريح 
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المعلومات المالية. ول يجب اأن يعرقل 

»معالجة  وحدة  عمل  المهني  ال�سر 

ل  ُتخوَّ من  المالية«، ول عمل  المعلومة 

لهم مهمة الإ�سراف والمراقبة.       

»وحدة معالجة 

المعلومة المالية«  

المعلومة  معالجة  »وحدة  ُتكلف 

بجمع  الخ�سو�ص  وجه  على  المالية« 

بغ�سل  المرتبطة  المعلومات  ومعالجة 

تحقيقات  باإجراء  والمطالبة  الأموال، 

التي  الت�سريعية  الإ�سالحات  واقتراح 

تحدد  اأن  وعليها  �سرورية.  لها  تبدو 

على  للتعرف  ُتعتمد  التي  القواعد 

الدنيا،  )المبالغ  الأموال  غ�سل  عمليات 

قاعدة  وت�شكل  التطبيق...(  �شروط 

تم  التي  بالمخالفات  خا�سة  معطيات 

معالجة  »وحدة  وُتكلف  ت�سجيلها. 

بالتعاون  اأي�سا  المالية«  المعلومة 

والهياآت  الم�سالح  مع  والم�ساهمة 

يجب  التي  التدابير  بدرا�سة  المعنية 

اتخاذها لمحاربة غ�سل الأموال. 

معالجة  »وحدة  م�ستخدمو  يتمتع  ل 

ال�سرطة  �سابط  ب�سفة  المالية«  المعلومة 

الق�سائية، ولما تك�سف المعلومات التي 

لأن  قابلة  وقائع  عن  عليها  الح�سول  تم 

يجب  الأموال،  غ�سل  مخالفة  ت�سكل 

المالية«  المعلومة  معالجة  »وحدة  على 

الملك  وكيل  على  الأمر  تعر�ص  اأن 

بالحكمة االبتدائية بالرباط. 

معالجة  »وحدة  اإن�ساء  تم  لقد 

المعلومة المالية« بوا�سطة مر�سوم دجنبر 

طرف  من  رئي�سها  وعين   .)3(2008
الفاعلين  كل  اأن  كما  الأول،  الوزير 

الأموال  غ�سل  محاربة  في  المنخرطين 

الداخلية،  العدل،  )المالية،  بها  ممثلون 

مكتب  الوطني،  الأمن  المغرب،  بنك 

ال�سرف(. ويجب على »وحدة معالجة 

القواعد  تحدد  اأن  المالية«  المعلومة 

�سفقات  على  التعرف  من  تمكن  التي 

�شروط  الدنيا،  )المبالغ  االأموال  غ�شل 

معطيات  قاعدة  وت�سكيل  التطبيق...( 

ت�سجيلها.  تم  التي  المخالفات  حول 

واإ�سافة اإلى ذلك، فاإنها تعالج المطالب 

الممتلكات  بتجميد  الخا�سة  الدولية 

المرتبطة بتمويل الإرهاب. 

معالجة  »وحدة  تن�سيب  تم  لقد 

�سنة  اأبريل  في  المالية«  المعلومات 

التن�سيب  هذا  على  �ساعد  ولق   .2009
بين  ما  الموؤ�س�ساتية  التواأمة  م�سروع 

المتعلق  والمغرب  الأوروبي  التحاد 

انطلق  والذي  الأموال  غ�سل  بمحاربة 

في 5 اأكتوبر من �سنة 2007 ودام ثالثين 

�سهرا. ولقد ان�سب هذا الم�سروع على 

تحقيق الظروف التي تمكن من التقارب 

ما بين الت�سريع المغربي وت�سريع التحاد 

غ�سل  محاربة  مجال  في  الأوروبي 

الموؤ�س�ساتية  القدرات  وتدعيم  الأموال، 

معالجة  »وحدة  اإن�ساء  عبر  المغربية 

بالإجرائية  تتمتع  المالية«  المعلومات 

وتتالءم مع المعايير الدولية. 

معالجة  »وحدة  ن�سرت  ولقد 

الأول  تقريرها  المالية«  المعلومات 

الذي وجد �سدى  التقرير  موؤخرا، وهو 

التقرير  ويعر�ص  ال�سحافة.  في  له 

المعلومات  معالجة  »وحدة  م�ساهمات 

ح�سيلة  ويقدم  نظامها  وي�سف  المالية« 

ويقدم   2009 ل�سنة  بالن�سبة  اأن�سطتها 

برنامج عملها بالن�سبة ل�سنة 2010. وفي 

»وحدة  تهيئ  الدولي،  التعاون  مجال 

انخراطها  المالية«  المعلومات  معالجة 

وتعتبر   .»Egmont »مجموعة  في 

هذه المجموعة التي اأن�ساأت �سنة 1995 

المالية«  المعلومات  »لخاليا  تجمعا 

الدولية التي تهدف اإلى النهو�ص باأن�سطة 

غ�سل  محاربة  يخ�ص  فيما  اأع�سائها 

الإرهابية.  الأن�سطة  وتمويل  الأموال 

التي   »Egmont »مجموعة  تهدف 
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في  المالية«  المعلومات  »خاليا  ت�سم 

بالتوا�سل،  اأكثر  اإلى الهتمام  120 بلدا 
المعلومات  تبادل  بتح�سين  وكذا 

المعلومات  بجمع  المتعلقة  والأن�سطة 

المعلومات  »خاليا  داخل  والكفاءات 

المجموعة  نجحت  ولقد  المالية«، 

لتبادل  دولية  �سبكة  بناء  في  ن�ساأتها  منذ 

التعاون  تطوير  بهدف  المعلومات 

غ�سل  ظاهرة  ومتابعة  لمحاربة  الدولي 

تعتبر ظاهرة  والتي  فعالة  متابعة  الأموال 

دولية.   

القيام  �سك  بدون  لأوانه  ال�سابق  من 

معالجة  »وحدة  لأن�سطة  بح�سيلة 

منذ  ويمكن  المالية«.  المعلومات 

ين�ص  ل  القانون  لكون  التاأ�سف  الآن 

و«الهياأة  الهيئة  هذه  بين  تعاون  على 

المركزية للوقاية من الر�سوة«، ومع ذلك 

بتجميع  قامتا  لو  �ست�ستفيدان  فالهياأتان 

المعلومات  مجال  في  مجهوداتهما 

المالية وتكوين قاعدة معطيات.  

اإدخال تعديالت على 

القانون 43-05

لقد حقق القانون رقم 05-43 حول 

هذا  في  تقدما  بالتاأكيد  الأموال  غ�سل 

كاف،  غير  فهو  ذلك،  ومع  المجال. 

حول  الدرا�سات  »مجموعة  فح�سب 

لـ«مجموعة  التابعة  الدولي«  التعاون 

العمل الدولي لمكافحة غ�سل الأموال« 

التدابير   2009 �سنة  فح�ست  التي 

الأموال   غ�سل  لمحاربة  المخ�س�سة 

المالي  )الإدماج  الإرهاب  وتمويل 

ومحاربة  الأموال  غ�سل  ومحاربة 

تم  ال�سبب  لهذا  الإرهاب(.   تمويل 

مجموعة البحث الخا�صة بالتعاون الدولي والتابعة 

لـ«مجموعة العمل المالي  لمكافحة غ�صيل الأموال 

»)GAFI(

البلدان  بتحليل  الدولي  بالتعاون  الخا�سة  البحث  مجموعة  قامت   ،2007 �سنة  منذ 

على  للرد  خا�سة  اإجراءات  باتخاذ  وطالبت  كبيرا،  خطرا  ت�سكل  التي  الترابية  والمجالت 

التهديدات التي تمثلها. وفي �سنة 2008  و2009، ن�سرت »مجموعة العمل المالي لمكافحة 

غ�سيل الأموال« �سل�سلة من الت�سريحات العامة عبرت من خاللها عن ان�سغالها بالختاللت 

الخطيرة التي تعاني منها تدابير مكافحة غ�سيل الأموال وتمويل الإرهاب في عدد من البلدان. 

مع  المالءمة  »تح�سين  التالي:  العنوان  تحمل  التي  الوثيقة  لهذه   2010 اأكتوبر  �سيغة  وفي 

 ،« م�ستديمة  العالم:عملية  في  الإرهاب  وتمويل  الأموال  لمكافحة غ�سل  المعتمدة  المعايير 

اختاللت  من  تعاني  بلدا   31 الأموال«  غ�سيل  لمكافحة  المالي  العمل  »مجموعة  حددت 

اإ�ستراتيجية فيما يخ�ص مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن هذه البلدان م�سرة 

في نف�ص الوقت – بف�سل التزام �سيا�سي في اأعلى الم�ستويات- على معالجة هذه الختاللت 

بتطبيق برنامج عمل بالتعاون مع »مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال«،وتختلف 

الو�سعية من بلد لآخر ،وي�سكل كل واحد درجات مختلفة من الخطورة على م�ستوى تبيي�ص 

الأموال وتمويل الإرهاب ، ولقد �سجعت »مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال« 

اأع�ساءها لفح�ص الختاللت الإ�ستراتيجية التي تم ت�سجيلها ون�سرها. والبلدان المعنية هي: 

الهندورا�ص،  اليونان،  غانا،  اإثيوبيا،  اإكواتور،  بوليفيا،  بنغالدي�ص،  وبربودا،  اأنتيغا  اأنغول، 

اندوني�سيا، كينيا، المغرب، ميانمار، نيبال، نيجريا، باك�ستان، باراغواي، الفيليبين، �ساوتومي 

تركيا،  توباغو،  و  ترينيتي  تايالند،  طانزانيا،  �سوريا،  ال�سودان،  �سيريالنكا،  وبران�سيب، 

تركمن�ستان، اأوكرانيا، فنزويال، فيتنام، اليمن. 

 

اأ�صفله: التقييم المتعلق بالمغرب

لقد حقق المغرب تقدما في مجال اإ�سالح نظامه المتعلق بمكافحة غ�سل الأموال وتمويل 

اأقرت  الأموال«  غ�سل  لمكافحة  المالي  العمل  »مجموعة  فاإن  ذلك،  ومع  الإرهاب، 

الأموال  بمكافحة غ�سل  يتعلق  فيما  الإ�ستراتيجية  الختاللت  العديد من  با�ستمرارية وجود 

بالعمل مع »مجموعة  �سيا�سي،  اأعلى م�ستوى  المغرب، وفي  التزم  الإرهاب. ولقد  وتمويل 

العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال ومع »مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال 

 )1 اإفريقيا« لمعالجة هذه الختاللت وعلى وجه الخ�سو�ص:  ال�سرق الأو�سط و�سمال  في 

وتمويل  الأموال  بغ�سل  المتعلقة  المخالفات  حقل  تو�سيع  اأجل  من  الجنائي  القانون  تعديل 

الإرهاب )التو�سية 1 والتو�سية الخا�سة 2( تعديل القوانين واأنظمة المالءمة من اأجل معالجة 

ال�ستغال  من  التاأكد   )3  )5 )التو�سية  الزبناء  تجاه  الحذر  بواجب  المتعلقة  الختاللت 

الإجرائي التام والفعال لخلية المعلومة المالية)*( )التو�سية 26(. 

)*( خلية المعلومة المالية: يتعلق الأمر بالن�سبة للمغرب بـ«وحدة معالجة المعلومات المالية« )مالحظة هيئة 

التحرير( 

www.fatf-gafi.org :»المرجع: موقع »مجموعة العمل المالي لمكافحة غ�سل الأموال
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 13-10 رقم  قانون  م�سروع  اإعداد 

الجنائي،  القانون  ومتمما  معدل 

رقم  والقانون  الجنائية  الم�سطرة  قانون 

الأموال  غ�سل  محاربة  حول   43-05
الإ�سالح   ولهذا   ،2007 �سنة  ال�سادر 

وزير  ت�سريحات  ح�سب  هدفان 

في  للبرلمان  الن�ص  قدم  الذي  العدل 

اإلى  اأول  يهدف  الأخير:  اأكتوبر   20
تجنب »ا�ستغالل نظامنا المالي لأهداف 

اأن  على  ذلك  بعد  والعمل  اإجرامية« 

المعلنة  »المعايير  مع  من�سجما  يكون 

الدولي، ولقد  النقد  من طرف �سندوق 

تمت درا�سة  الم�سروع من طرف لجنة 

المتوقع  النواب ومن  في مجل�ص  العدل 

اأن يتم تبنيه ب�سكل فوري. 

ع�سر  �ستة  الجديد  الن�ص  ي�سيف 

الأموال  غ�سل  اإلى  اأخرى  مخالفة 

متطرفة،  لجماعة  النتماء  بينها  ومن 

تم  مواد  اإخفاء  الجن�سي،  ال�ستغالل 

الجريمة  طريق  عن  عليها  الح�سول 

والحتيال،  الن�سب  الجنحة،  اأو 

ال�سناعية  بالملكية  الخا�سة  المخالفات 

المخالفات  الموؤلف،  وبحقوق 

في  والغ�ص  التهريب  بالبيئة،  المتعلقة 

اأحد  اأن  كما  الغذائية.  والمواد  ال�سلع 

الن�ص  ت�سمنها  التي  الم�ستجدات  اأكبر 

الجنائية  الم�سطرة  قانون  تعديل  هو 

اأدخل  الذي 

جديدا  اإجراء 

»الت�سليم  ي�سمى 

 . » قب ا لمر ا

لت�سليم  ا و

هو  المراقب 

تقنيات  من  تقنية 

ت�سمح  التحقيق 

بع�ص  بمرور 

ت  ليا �سا ر لإ ا

لمت�سمنة  ا

مواد  اأو  الم�سروعة  غير  للمخدرات 

من  المراقبة  تحت  مو�سوعة  اأخرى 

لمجمعة  اأو  لبلد  الترابي  المجال  طرف 

هو  ذلك  من  والهدف  البلدان.  من 

من  ممكن  عدد  اأكبر  على  التعرف 

�سفقة  في  ي�ساركون  الذين  الأ�سخا�ص 

»الفاعلين  اإيقاف  وت�سهيل  معينة، 

ولي�ص  المجال،  هذا  في  الأ�سا�سيين« 

القت�سار فقط على الباعة في الطرقات. 

يجب  مثمرة،  التقنية  هذه  تكون  ولكي 

الق�سائي  النظام  دعم  من  ت�ستفيد  اأن 

الحالت،  بع�ص  وفي  المعني.  البلد  في 

المعنية  البلدان  تتمكن  اأن  ذلك  يفتر�ص 

من التفكير في ال�سماح لت�سدير حمولة 

من  انطالقا  م�سبقا  عليها  التعرف  تم 

اإلى مجالها  اأو ال�ستيراد  مجالها الترابي 

الترابي اأو المرور عبر هذا الأخير. 

ين�ص  التي  للتدابير  الفعلي  التطبيق  اإن 

تعديلها  بعد   ،2007 قانون  عليها 

معالجة  »وحدة  بفعالية  رهينا  �سيظل 

المعلومات المالية« وكذا جدية الأبناك 

ومن  الم�سرع،  تعليمات  تطبيق  في 

الأبناك  اإحجام  من  التخوف  الممكن 

بال�ستباه«  »بالت�سريحات  القيام  عن 

خوفا من فقدن الزبناء.  

الأموال  غ�سل  محاربة  نجاح  ولكن 

التطبيق  العوامل:  من  بالعديد  يتعلق 

المحاكم،  طرف  من  للقانون  ال�سليم 

انخراط  الفعلية،  ال�شيا�شية  االإرادة 

العديد  تواطوؤ  اإن  القت�ساديين.  الفاعلين 

التهرب  عمليات  في  الو�سطاء  من 

�سك  ل  اأمر  الأموال  وغ�سل  ال�سريبي 

فيه كما ت�سهد على ذلك عدد ال�سفقات 

التي ُتعقد خارج الدورات البنكية. 

ن�سبة  ل�سعف  ونظرا  واأخيرا، 

ال�ساكنة  من  الأبناك  مع  المتعاملين 

المغربية، يجب قطعا اإيجاد اآليات اأخرى 

العمليات  عائدات  غ�سل  عن  للك�سف 

القطاعات  مراقبة  تتم  حتى  الإجرامية  

التي تعقد فيها العديد من ال�سفقات نقدا 

مثل قطاع العقار اأو لتجار في المعادن 

الثمينة. 

هوام�ص: 

م�ساهمة  الور�سة  هذه  عرفت   )1
وجامعيين  وحقوقيين  برلمانيين 

اإدارة  الملكي وعن  الدرك  وممثلين عن 

المبا�سرة  غير  وال�سرائب  الجمارك 

وخبراء  والموثقين  التاأمينات  وفدرالية 

الديونطولوجي  والمجل�ص  الح�سابات 

للوقاية  المركزية  والهيئة  المنقولة  للقيم 

تران�سباران�سي  واأع�ساء   الر�سوة  من 

المغرب.   

المتعلق   43-05 رقم  القانون   )2
ال�سادر  الأموال  غ�سل  بمحاربة 

 17 بتاريخ   1-07-79 رقم  بالمر�سوم 

 3 الر�سمية عدد  الجريدة   ،2007 اأبريل 

ماي 2007، �ص، 602.    

-08-572 رقم  المر�سوم   )3
القا�سي   2008 دجنبر   24 بتاريخ   2
المعلومات  معالجة  وحدة  باإن�ساء 

المالية، الجريدة الر�سمية، عدد 15 يناير 

2009، �ص، 52.    



المراجع والم�سادر

1. جرائد ومجالت: 
ال�سروق، اأخبار اليوم، الخبر، العلم، البيان، الم�سعل، الوطن 

التحاد  الأيام،  المغربية،  الأحداث   ، والتنمية  العدالة  الآن، 

الم�ساء،  المغربية،  الحياة،  الأولى،  الجريدة   ، ال�ستراكي 

الأ�سبوعية   ، ال�سحفي  الأ�سبوع  المنتخب،   ، المنعطف 

اأ�سداء،   ، الراأي   ، المغربية  النهار  القب�ص،   ، الجديدة 

 ، اأوفيت   ، التجديد  المغربية،  ال�سحراء  ال�سباحية،  ال�سباح، 

اأوجوردوي لوماروك، بيان اليوم، �سالينج هيبدو ، اإيكونومي 

دي  ، لغزيت  لبيرانت  اإيبدو،  نيوز  فينان�ص  اأنتروبريز،  اإي 

ليكونومي�ست   ، ليكونومي�ست   ، اإيكووميك  في  ماروك، ل 

ماغازين ، ليك�سبري�ص، لوجورنال اإيبدومادير ، لوماتان دي 

لو�سوار  لوروبورتر،  لوموند،   ، �ساحارا  دي  اإي  ماغريب 

لوبينيون،  لوب�سيرفاتور،  ليبيرا�سيون،   ، زيكو  لي  اإيكو، 

دي  بير�سبيكتيف  ني�سان،  اإيبدو،  ماروك   ، بيبليك  ماناجر 

ماغريب ، بروبليم اإيكونوميك، ر�سالة الأمة، تل كل ، 

2. وكاالت االأنباء 
وكالة   ، لالأنباء  فرن�سا  وكالة   ، لالأنباء  العربي  المغرب  وكالة 

رويترز ، وكالة بنابري�ص .

3. ن�سو�ص قانونية: 
الأموال  غ�سل  بمكافحة  المتعلق   43.05 رقم  القانون   -

بتاريخ   1.07.79 رقم  ال�سريف  الظهير  بتنفيذه  ال�سادر 

عدد  الر�سمية،  )الجريدة   1428 الأول  ربيع  من   28
5522، بتاريخ 3 ماي 2007 الن�سرة العامة( 

الحجة  ذو   25 بتاريخ   2-08-572 رقم  المر�سوم   -

المعلومات  معالجة  وحدة  باإن�ساء  القا�سي   1429
المالية )الجريدة الر�سمية، عدد 5700، بتاريخ 15 يناير  

2009 ن�سرة الترجمة الر�سمية(

4. تقارير: 
)لم يترجم ا�سم التقرير من الإنجليزية اإلى العربية(  -

)لم يترجم ا�سم التقرير من الإنجليزية اإلى العربية(  -

التقرير ال�سنوي ل�سنة 2009-2010  لمجموعة العمل   -

المالي، يوليوز، 2010

�س 1: ما هي الح�سيلة التي 

تقدمونها لـ »وحدة معالجة 

المعلومات المالية« بعد �سنة 

ون�سف من العمل؟ وكيف يتم تبليغ 

هذه الح�سيلة لل�سلطات وللراأي 

العام؟ 

الأول  ال�سنوي  التقرير  ت�سليم  تم  ج: 

المالية«  المعلومات  معالجة  لـ«وحدة 

الوزير  لل�سيد  موؤخرا   2009 �سنة  بر�سم 

معالجة  وحدة  اإن�ساء  فمنذ  الأول. 

�سنة  من  اأبريل  في  المالية  المعلومات 

هياكلها  تنظيم  على  انكبت   ،2009
قرارات  واتخاذ  م�ستخدميها  وتوظيف 

لتمكينها  القانون  عليها  ين�ص  تنظيمية 

تجميع  من   2009 اأكتوبر  من  ابتداء 

بال�ستباه.  الأولى  الت�سريحات  وتحليل 

وتتعلق تلك القرارات التنظيمية بواجبات 

يومنا  واإلى  بال�ستباه.  والت�سريح  الحذر 

المعلومات  معالجة  »وحدة  جمعت  هذا 

وعالجت  بال�ستباه  ت�سريحا   67 المالية« 

عن  ال�سادرة  المعلومات  يخ�ص  طلبا   16
خاليا اأجنبية تربطها واإياها عالقة �سراكة. 

»وحدة  اأنجزت  ذلك،  عن  وف�سال 

من  عددا  المالية«  المعلومات  معالجة 

عملها  انطالق  ل�سمان  الأخرى  الأعمال 

وتطبيق كل الخت�سا�سات التالية: 

وال�ستماع  التح�سي�ص  اأعمال  تنظيم   -

لل�سخ�سيات الخا�سعة للقانون بتن�سيق 

بالإ�سراف  تقوم  التي  �سلطاتها  مع 

بنك  التوالي:  على  وهي  والمراقبة 

والوقاية  التاأمينات  مديرية  المغرب، 

والمالية،  القت�ساد  بوزارة  الجتماعية 

للقيم  الديونطولوجي  والمجل�ص 

المنقولة،

مع  المعلومات  تبادل  اتفاقيات  توقيه   -

الأجنبية  المالية  المعلومات  خاليا 

مجموعة  في  لالنخراط  خطة  وتبني 

خاليا  ت�سم  والتي   »Egmont«

الم�ستوى  على  المالية  المعلومات 

العالمي. 

اإلى مالءمة  - الإعداد لن�ص قانون يهدف 

الن�سو�ص القانونية المغربية مع المعايير 

غ�سيل  مكافحة  مجال  في  الدولية 

بال�ستراك  الإرهاب  وتمويل  الأموال 

»وحدة  داخل  الممثلة  الإدارات  مع 

معالجة المعلومات المالية«.

تهيئ  التوا�سل،  بم�سائل  يتعلق  وفيما    

المالية«  المعلومات  معالجة  »وحدة 

وتن�سره  الأول  للوزير  تقدمه  �سنويا  تقريرا 

موقع  في  التقرير  هذا  و�سيو�سع  للعموم، 

على  المالية«  المعلومات  معالة  »وحدة 

�سبكة الإنترنت، 

التنظيمية  القوانين  اأي�سا  يت�سمن  والذي 

يخ�ص  ما  في  المفيدة  المعلومات  وكل 

والت�سنيفات،  الأموال،  غ�سيل  مكافحة 

المعلومات  معالجة  »وحدة  واأن�سطة 

المالية«.   

�س 2: اأ�سارت »مجموعة العمل 

المالي لمكافحة غ�سيل الأموال 

وتمويل الإرهاب« في تقريرها الأخير 

المن�سور بتاريخ 18 فبراير 2010 

اإلى المغرب، من بين 20 بلدا تعاني 

من نقائ�س فيما يتعلق بمكافحة 

غ�سل الأموال والتي اأعدت خطة 

عمل، في نظركم، ما هي اأ�س�س هذا 

التقويم؟ وما هي النقائ�س التي 

ي�سير اإليها التقرير؟ 

المعنية  القائمة  اإعداد  معايير  اإن  ج: 

قطاع  بحجم  الوقت  نف�ص  في  مرتبط 

في  اندماجه  وبدرجة  البلد،  في  العقار 

النظام البنكي الدولي وبعدد النقائ�ص التي 

تم ت�سجيلها اإبان تقويم تدابيره الم�ستعملة 

وتمويل  الأموال  غ�سل  محاربة  في 

الإرهاب. 

الالئحة  هذه  في  بلدنا  و�سع  لقد 

المغربية  التدابير  تقييم  نتيجة  ب�سبب 

المتعلقة بمكافحة غ�سل الأموال وتمويل 

اأي   ،2007 �سنة  اأنجز  والذي  الإرهاب، 

في الوقت الذي لم تكن فيه وحدة معالجة 

المعلومات المالية قد اأن�ساأت، ولكن اأي�سا 

المغربي  الت�سريع  اإكمال  �سرورة  ب�سبب 

في  الدولية  للمعايير  مالءمة  اأكثر  لجعله 

هذا المجال. 

التي تم ت�سجيلها  النقائ�ص الأ�سا�سية  اأما 

بهذا ال�سدد فهي ترتبط بـ: 

الخا�سعة  ال�سخ�سيات  قائمة  تو�سيع   -

غ�سل  بمكافحة  المتعلق  للقانون 

الأموال

المرتبطة  الجرائم  قائمة  تو�سيع   -

بارتكاب مخالفة غ�سل الأموال 

- تو�سيع تعريف مفهوم الإرهاب 

يخ�ص  فيما  الحذر  واجبات  �سمول   -

وتمويل  الأموال  غ�سل  مكافحة 

الخا�سعة  ال�سخ�سيات  كل  الإرهاب 

للقانون
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اأ�سئلة لل�سيد ح�سن علوي عبد الالوي

رئي�س »وحدة معالجة المعلومات المالية«
حوار



اأ�سئلة لل�سيد ح�سن علوي عبد الالوي حوار

- غياب خلية المعلومات المالية اآنذاك 

- »وحدة معالجة المعلومات المالية« هي الآن اإجرائية كما اأن 

القانون  م�سروع  طرف  من  مغطاة  الأخرى  العنا�سر  جميع 

رقم 10-13 معدل ومتمما القانون الجنائي وقانون الم�سطرة 

وهو  الأموال،  غ�سل  بمحاربة  المتعلق  والقانون  المدنية 

الم�سروع الذي تبناه مجل�ص الوزراء بتاريخ 19 يونيو 2010 ، 

والذي تتم درا�سته حاليا في البرلمان من طرف اللجنة المعنية. 

اأنا واثق اأنه مع تبني م�سروع القانون هذا، لن ي�سجل المغرب 

المالي لمكافحة  العمل  قوائم »مجموعة  �سلبية من  قائمة  اأية  في 

غ�سل الأموال«. 

�س 3: هل يتواجد الأع�ساء المكونون »لمجموعة 

معالجة المعلومات المالية« با�سمهم ال�سخ�سي 

اأو باعتبارهم ممثلين 

لإداراتهم؟ هل يخ�سعون 

لقانون ال�سر المهني 

حتى تجاه اإداراتهم التي 

ينتمون اإليها، وخا�سة 

لما يتعلق الأمر بالغ�س 

ال�سريبي؟ 

يمثلون  بالفعل  اإنهم  ج: 

عمومية  وهيئات  اإداراتهم 

ال�سر  م�ساألة  ولكن  اأخرى، 

ل  اإداراتهم  تجاه  المهني 

تطرح في حدود اأن الإدارات 

اخت�سا�سات  اأن  كما  المهني،  لل�سر  تخ�سع  اأي�سا  هي  المعنية 

تتعلق  اأنها  اأي  الإداري،  المجل�ص  اخت�سا�سات  تناظر  الأع�ساء 

بالتوجيهات والقرارات العامة.

وبالفعل، فالملفات المتعلقة بالت�سريحات بال�ستباه وبالمعطيات 

الفردية ب�سفة عامة تتم معالجتها من طرف م�سالح »وحدة معالجة 

المعلومات المالية« والتي تخ�سع بطبية الحال لل�سر المهني.

�س 4: يمنح القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غ�سل 

الأموال اإمكانيات كبيرة لـ«وحدة معالجة المعلومات 

المالية« لالأمر بالقيام بتحقيقات واأبحاث وب�سكل 

خا�س في حالة الت�سريحات بال�ستباه. ماذا عن تطبيق 

هذه الخت�سا�سات؟ هل تخ�سع الت�سريحات بال�ستباه 

المقدمة لـ«وحدة معالجة المعلومات المالية« ب�سكل 

تلقائي للتحقيقات والأبحاث كيفما كان م�سدرها 

والمبالغ المثارة؟ 

ج: فيما يخ�ص فح�ص الت�سريحات بال�ستباه المقدمة لـ«وحدة 

معالجة المعلومات المالية« فاإن هذه الأخيرة تتمتع بحق التوا�سل 

حق  وهو  ملف،  كل  حاجيات  ح�سب  ُيمار�ص  اأن  يمكن  الذي 

المعلومات  معالجة  »وحدة  عمل  انطالق  مرحلة  في  مفيد  جد 

المالية«، في انتظار اإن�سائها لقاعدة معطياتها الخا�سة. 

لل�سخ�سيات  وكذا  اأخرى  ولهياآت  لالإدارات  اللجوء  اأما 

لإغناء  المهني،  لل�سر  كلها  تخ�سع  والتي  للقانون،  الخا�سعة 

يتم بطريقة  فاإنه ل  المالية«،  المعلومات  ملفات »وحدة معالجة 

تلقائية. 

�س 5: ما هي الخطوات التي قامت بها »وحدة معالجة 

المعلومات المالية« لدى ال�سخ�سيات الخا�سعة 

للقانون، وعلى وجه الخ�سو�س تلك التي تنتمي للقطاع 

غير المالي من اأجل تح�سي�سها وت�سجيعها وجعلها 

تنخرط في مجهودات مكافحة هذه الآفة؟ وكيف 

�ستعمل على حمايتها؟  

تم  المالية«  المعلومات  معالجة  »وحدة  اإن�ساء  قبل  حتى  ج: 

 ،2007 �سنة  وطنية  حملة  طريق  عن  تح�سي�سية  بعمليات  القيام 

التحاد  مع  تواأمة  عقد  اإطار  في  اأخرى  باأعمال  القيام  وتم 

الأوروبي )اأكتوبر 2007 – 2010(.

القيام  في  المالية«  المعلومات  معالجة  »وحدة  وا�ستمرت 

موؤ�س�سات  لدى  وذلك  والإن�سات،  التح�سي�سية  بالأعمال 

القرو�ص وهياآت اأخرى في القطاع المالي قبل البدء، موؤخرا، في 

اإدماج الفئات الأخرى من ال�سخ�سيات الخا�سعة للقانون. 

ندوتين  موؤخرا  المالية«  المعلومات  معالجة  »وحدة  ونظمت 

التاأمينات  بقطاعات  الخا�سة  الت�سنيفات  حول  درا�سيتين 

و�سفقات الأموال. 

المتعلق   43-05 رقم  القانون  ي�سمن  ذلك،  عن  وف�سال 

بال�ستباه  الت�سريحات  م�سادر  �سرية  الأموال  غ�سل  بمكافحة 

نيتها  عن  عبرت  التي  للقانون،  الخا�سعة  ال�سخ�سيات  ويحمي 

مالحقة  اأية  �سد  بال�ستباه،  بالت�سريحات  القيام  في  الح�سنة 

جنائية، اأو اأي فعل يخ�ص الم�سوؤولية المدنية، وت�سهر الإجراءات 

الخا�سة بـ«وحدة معالجة المعلومات المالية« اأي�سا على �سمان 

�سرية واأمن المعطيات المتبادلة. 

�س 6: في اأية ظروف يمكن متابعة ال�سخ�سيات 

الخا�سعة للقانون ق�سائيا في حالة اإخاللها بواجب 

الحذر اأو عدم الت�سريح بال�ستباه والتطبيق الخاطئ؟ 

الم�سوؤولة  ال�سلطات  ت�سهر   43-05 رقم  للقانون  تطبيقا  ج: 

الجديدة  الت�سريعية  التدابير  تطبيق  على  والمراقبة  الإ�سراف  على 

طرف  من  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غ�سل  بمكافحة  المتعلقة 

ال�سخ�سيات الخا�سعة للقانون والخا�سعة ل�سلطتها. 

»وحدة  لحظت  اإذا  اأنه  بدقة  القول  يجب  ال�سدد،  وبهذا 

بخ�سو�ص  فادح  خطاأ  ارتكاب  المالية«  المعلومات  معالجة 

�سخ�سية  بمراقبة  المتعلقة  الداخلية  التدابير  في  نق�ص  اأو  الحذر 

المخت�سة  ال�سلطة  على  الأمر  �ستعر�ص  فاإنها  للقانون،  خا�سعة 

ب�سلطة المراقبة والزجر التي تخ�سع لها تلك ال�سخ�سية المعنية، 

التي  الت�سريعات  اأ�سا�ص  على  حقها  في  عقوبات  لإ�سدار  وذلك 

تخول لها ذلك )عقوبات اإدارية(. 

بـ  تقدر  مالية  عقوبة  تفر�ص  اأن  يمكن  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 

�سخ�سية  كل  على  درهم   000 500 اإلى  درهم   000 100
الحذر  واجبات  تطبيق  عن  تخليها  حالة  في  للقانون  خا�سعة 

والمراقبة الداخلية والت�سريح بال�ستباه، وت�سدر هذه العقوبة عن 

�سلطة الإ�سراف والمراقبة التي تخ�سع لها ال�سخ�سية المعنية، اأو 

عند تعذر ذلك، ت�سدر عن »وحدة معالجة المعلومات المالية« 

نف�سها.  
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