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 163 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 ماي 11(هـ 1442 رمضان 28الثال
شار السيد: الرئاسة س اخلامس، اخلليفة امحليد الصوريعبد  املس   .لرئ
ت قة مخس عرشة :التوق ة دق دة، ابتداء من السا قة  الوا ق  التاسعةوا

 .والثالثني زو
ٔعامل راسة والتصويت  :دول ا   :ىلا

ة القانون اجلنايئ  12.18مرشوع قانون رمق  - متمي مجمو بتغيري و
ىل جملس  43.05والقانون  ٔموال، احملال  املتعلق مباكحفة غسل ا

شارن من جملس النواب  .املس

 ----------------------------------------------------------------------- -  

شار  س اجللسة ،امحليد الصوريعبد  السيداملس   :رئ
﷽  

ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

ر،   السيد الوز
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السادة املس
راسة والتصويت عن  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا

ة القانون اجلنايئ والقانون بتغي 12.18مرشوع قانون رمق  متمي مجمو ري و
شارن من  43.05 ىل جملس املس ٔموال، احملال  املتعلق مباكحفة غسل ا

  .جملس النواب
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .ٔعطي اللكمة 

ن ر العدل السيد دمحم    :عبد القادر، وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس
راسة والتصويت سعدين  الل هاذ اجللسة املقررة  ٔحرض معمك  ٔن 

ة القانون اجلنايئ والقانون  12.18ىل مرشوع القانون  متمي مجمو بتغيري و
ٔموال 43.05   .املتعلق مباكحفة غسل ا

رب يف البداية عن شكري اخلاص  ٔ ٔغتمنها  ٔن  ٔريد  اسبة  ويه م
شارن والسيدات وال  س جملس املس ىل لسيد رئ شارن  سادة املس

الل عرض هاذ املرشوع، سواء يف جلنة  نوا عنه  ٔ ي  اخنراطهم اجلاد، ا
ٔو فهاذ اجللسة العامة رشيع    .العدل وال

ٔفاضل،   حرضات السيدات والسادة ا
سعى  ٔهداف اليت  ٔيت يف مقدمة ا صاد الوطين ت ق ٔن حامية  تعلمون 

هيا دول العامل اكفة، وقد شهدت السن ما مزتايدا مباكحفة ٕا رية اه ٔ وات ا

يات املعلومات واالتصاالت  ٔموال، فالتقدم يف وسائل النقل وتق غسل ا
حت تدفق مكيات خضمة  ٔ ارة العاملية  وعوملة اخلدمات املالية وحترر الت
ىل اراكب اجلرامئ املنظمة  د  رب خمتلف دول العامل، مما سا ٔموال  من ا

ٔدرت حكومات  ورس يف نفس الوقت ٔموال املتحص مهنا، ولقد  ٕاخفاء ا
لنظر  ٔموال،  ظوماهتا الوطنية يف ماكحفة غسل ا ٔمهية تعزز م ول  ل ا
ول،  صادات ا متعات واق ىل ا شلكه هذه اجلرامئ من خطر جسمي  ملا 
رشيعات الالزمة ملنع اراكهبا واحلد مهنا واختاذ  ي يتطلب سن ال ٔمر ا ا

  .التدابري الوقائية ملاكحفة هاذ اجلرامئ مجيع
رة  شعبة والعا ٔموال ومتويل إالرهاب تعد من اجلرامئ امل جفرمية غسل ا
شهدها  ب التطورات اليت  رشيع يوا دود، لهذا من الرضوري ٕاقرار  ل
صاد الوطين ومصاحل مجيع  ق العامل، ويضمن يف الوقت نفسه حامية 

ٔطراف   .ا
ٕاىل وضع ه اجلرامئ، فٕان اململكة املغربية سارعت ونظرا خلطورة هذ

ذ ما يقارب عقد  ٔدوات القانونية واملؤسساتية الالزمة م العديد من ا
اصة  ونصف من الزمن، تعبريا عن ٕارادهتا القوية يف جمال ماكحفة اجلرمية، 
ث  ولية يف هذا إالطار، ح ذ الزتاماهتا ا ٔيضا يف تنف اجلرمية املنظمة و

الل ٕاصدار درت ا ظومهتا القانونية الوطنية من  ململكة ٕاىل تقوية م
ٔموال سنة  نة  2007القانون املتعلق مباكحفة غسل ا ومراجعته بني الف

ة العمل املايل، من  مو ددة  ه مع التوصيات املت ٔخرى هبدف مالءم وا
ٔهنا تعزز التدابري الوقائية والزجرية وسد  مة، من ش الل تعديالت 

كون ا مي املتبادل حىت  ه القصور اليت مت حتديدها يف تقرر التق ٔو لثغرات و
ة  مو ة عهنا  ٔربعني واملعايري املتفر لتوصيات ا القوانني الوطنية مطابقة 
دة معاجلة املعلومات املالية، تضم يف عضوهتا  داث و ر ٕا العمل، وكذا ٕا

ة وإالدارا ات احلكوم ية واملالية وامجلريةمتثيلية واسعة من القطا ٔم   .ت ا
ٔموال ومتويل إالرهاب  اطر غسل ا مي الوطين  واعتبارا لكون التق
ة ٕاىل تقوية املنظومة الوطنية  ود اململكة املغربية الرام ل يف ٕاطار  يد
ٔموال ومتويل إالرهاب واستكامل مالءمهتا مع املعايري  ملاكحفة غسل ا

مي االٕ  اصة بعد التق ولية،  ٔكتور ا ي مت يف  خراج 2013جيايب ا ٕ  ،
ة العمل املايل وما تاله من ردود فعل  مو لواحئ السلبية  املغرب من ا
لني يف جمال ماكحفة  ة الزتام خمتلف الفا لنظام املايل املغريب وبدر وهة  م
الل  ٔموال ومتويل إالرهاب، فٕان اململكة املغربية معلت من  غسل ا

رشيع  ملتطلبات ٔدواهتا ال لزتام  ت  ىل الرفع من مستو ية واملؤسساتية 
قا ملزيد من الفعالية ال، حتق ولية يف هذا ا   .ا

ر  ع انعقد يف فربا الل اج لقرارات اليت اختذت  ذا   2019وتنف
ة ومسؤويل املؤسسات  رئاسة احلكومة وحبضور السلطات احلكوم

ٔيضا تتضمن والهيئات املهنية، مت وضع اسرتاتيجي ٔموال و ة ملاكحفة غسل ا
شملها هذا القانون ٔن  غي    .العديد من التعديالت اليت ي

درت وزارة  ايل يف هذا املوضوع، و  لكن، اكن هناك طابع استع
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ة القانون اجلنايئ  متمي مجمو خراج هذا املرشوع بتغيري و ٕ العدل ٕاىل إالرساع 
ث بغاية تعزز املنظومة الوطنية ملاك ٔموال ومتويل إالرهاب، ح حفة غسل ا

ضيات هذا  ام مق س ديد مدى ا ادة لت اقشة مطو و عرف املرشوع م
اة، بطبيعة احلال، خصوصيات  ولية املعمتدة، مع مرا القانون مع املعايري ا
ات  ىل مستوى القطا صادية الوطنية، سواء  ق املنظومة القانونية و

داد هذ ٔثناء ٕا رشيع املتد  ىل مستوى جلنيت العدل وال ٔو  ا املرشوع 
شارن لس النواب وجملس املس   .مب

خنراط اجلاد  ٔشيد مبستوى املناقشة و ٔن  ٔود هبذه املناسبة  وهنا 
 ، الل هذه املر شارن  لسيدات والسادة النواب واملس واملسؤول 
الل عرض هذ لجن  ٔعضاء ا ن عنه  ٔ ي  ا وكذ حس املسؤولية ا

  .املرشوع
ىل  اقشة مرشوع القانون  ذ الرشوع يف م فوزارة العدل حرصت م
ان، هبدف بلورة تصور شامل ٕازاء  ل ات ا رصد مجيع مالحظات ومقرت
شودة  ت امل ٔهداف والغا ٔحاكم القانون، وصوال ٕاىل صيغة حتدد ا مجيع 
ة ث سامهت التعديالت املقرت لفعل، ح  من هذا القانون، وهو ما مت 

سجم مع  ب التطورات وي ىل مواد مرشوع القانون يف جتويد النص ليوا
ال ولية واملتطلبات املعروفة يف هذا ا   .املعايري ا

ت  ىل يف ٕاقرار عقو ٔىت هبا هذا القانون تت دات اليت  رز املست ٔ
ة يف  ت اليت تصدرها سلطات إالرشاف واملراق ة، ٕاضافة ٕاىل العقو ٔدي ت

اص  ٔش ام حق ا ٔو احلد من الق ٔو املنع  ف املؤقت  اخلاضعني، اكلتوق
ٔقىص  ٔدىن وا ن ا ٔو تقدمي بعض اخلدمات، وكذا رفع احلد شطة  ٔ ببعض ا
ٔموال  اتيني يف جرمية غسل ا اص ا ٔش ىل ا لغرامة احملكوم هبا 
ولية  ٔيضا مع املعايري ا ة القانون اجلنايئ ومتاشيا  لهيا يف مجمو املنصوص 

  .ت الصذا
د  لية وٕارساء قوا ا ة ا كام عزز هذا املرشوع ٕاجراءات اليقظة واملراق
ديد هوية  ضيات املتعلقة بت ذ املق ل تنف ٔ لثة من  ٔطراف  ىل  د  ع
ل تغيريات  ٔد ٔعامل، كام  القة ا د الفعيل وبفهم طبيعة  الزبون واملستف

ة  ة املعنية مبراق ىل السلطات احلكوم ٔموال، ٕاذ ديدة  جرامئ غسل ا
ة امللكفة  لية والسلطة احلكوم ا ة امللكفة  متت ٕاضافة السلطة احلكوم

ٔلعاب احلظ ىل الاكزينوهات ومؤسسات  ة  شديد املراق   .ملالية، ل
الل مسطرة املصادقة، سواء  ٔحاكم هذا املرشوع  هذا وقد مت تعزز 

سان مب رشيع وحقوق إال شارن، ٔمام جلنة العدل وال ٔو املس لس النواب 
يل توسيع  امة، جتاوبت معها الوزارة، من ق ضيات  مت تعزز املرشوع مبق
ٔموال ٕاىل  ق والبت يف جرامئ غسل ا لمتابعة والتحق صاص القضايئ  خ
لنا  ط، لكن د لر صاص  خ ٓن يه اكينة فقط يف حممكة  ٔربع حمامك، ا

صاص خ ديد لتوسيع هاذ  ىض  ط،  مق ٔربع حمامك، يه الر القضايئ ٕاىل 
ة القضائية والرفع  ا ق الن ش، وذ بغاية حتق ار البيضاء، فاس، مرا ا
ال، وكذا تقوية  ولية يف هذا ا اما مع املالحظة ا س من الفعالية، ا

ٔمن  ذ قرارات جملس ا ف لجنة الوطنية امللكفة ب ات ا صاصات وصالح اخ
د ٔمم املت سلح التابع ل شار ال ٕالرهاب وان ة، القرارات املتعلقة طبعا 

  .ومتويل إالرهاب
ىل  م-وينص مرشوع القانون  د  ل  -ٔيضا هذا مست داث الس ٕا

شئني  عتباريني امل اص  ٔش ن الفعليني من ا د ديد املستف العمويم لت
سناد  ٕ رتاق السوق و رمني ورشاكهئم من ا مة ململكة املغربية ملنع ا

ل العمويم لوزارة املالية   .تدبري هذا الس
ٔمم  ٔمن التابع ل ذ قرارات جملس ا لية قانونية وطنية لتنف داث  كام مت ٕا
ل  ىل غرار  سلح،  شار ال ٕالرهاب ومتويل وان دة ذات الص  املت

هيا  ول، يعهد ٕا لجنة الوطنية(ا ت ) ٕاىل هاذ ا ىل تطبيق العقو لسهر 
عتباريني الواردة املالية، من  ٔو  اتيني  اص ا ٔش الل جتميد ممتلاكت ا

ٔمن وفق املساطر  لقرارات الصادرة عن جملس ا لواحئ امللحقة  ٔسامؤمه 
ال   .املعمول هبا يف هذا ا

ٔخرى جبهود خمتلف النواب  لتنويه مرة  ٔغتمن هذه املناسبة  يف اخلتام، 
ن شاروا  شارن احملرتمني ا ال من واملس اقشة هذا املرشوع حبس  يف م

را لمك،  اصة يف ظل الظروف الصحية احلالية، شا اجلدية واملسؤولية، و
خنراط يف ٕاخراج هذا  ل وهذا  لسمك املوقر هذا التفا س، و السيد الرئ

سامه  ي س ليات  –ال حما–القانون ا مي وتقوية  ات التق يف الرفع من در
  .زجرية لهذه اجلرامئ اخلطريةالتصدي الوقائية وال

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  ..اللكمة ملقرر جلنة العدل
  .التقرر وزع

ل. ...املناقشة ن حىت يش تد   .ما اك
ىل مواد املرشوع لتصويت  قل    .ن

ٔوىل ٔحاكم الفصول  :املادة ا كام وردت من جملس النواب املغرية واملمتمة 
ة القانون اجلنايئ  574- 5، 3-574، 2-574، 1-574، 4-218- 2 من مجمو
لظهري الرشيف رمق ( لهيا  ٓخرة 25بتارخي  1.59.413املصادق   جامدى ا

متميه)) 1962نومفرب  26( 1382   .كام وقع تغيريه و

رمهتا ٔعرض  ٔوىل    :لتصويتاملادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔحاكم املواد  :املادة الثانية وعنوان  11، 9، 7كام مت تعديلها املغرية واملمتمة 
، 17، 13ثاين واملواد القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاين من الباب ال 

املتعلق مباكحفة غسل  43.05من القانون رمق  38، 28، 22، 21، 19، 18
متميه ٔموال كام وقع تغيريه و   .ا

رمهتأعرض    :لتصويت املادة الثانية 
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  .ٕالجامع: املوافقون

لمواد :املادة الثالثة املمتمة  28.1و 13.3و 9.1 كام مت تعديلها املتضمنة 
ٔموال 43.05 لقانون رمق   .املتعلق مباكحفة غسل ا

رمهتأعرض    :لتصويت املادة الثالثة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔحاكم املواد  :املادة الرابعة سخ وتعوض  ، 3، 2، 1كام مت تعديلها، واليت ت
 43.05من القانون رمق  32و 24، 15، 14، 13.2، 13.1، 6، 5، 4

ٔموال   .املتعلق مباكحفة غسل ا

لتصويتٔعرض  رمهتا    :املادة الرابعة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويتكام مت تعديلها :املادة اخلامسة ٔعرضها   ،:  
  .ٕالجامع: املوافقون

سخ املادتني  :املادة السادسة  12كام وردت من جملس النواب، املتضمنة ل
من القانون  37و 36، 35، 34، 33وعنوان الباب الثالث واملواد  30و

ٔموال 43.05رمق    .املتعلق مباكحفة غسل ا

لتصويت رمهتا    :ٔعرض املادة السادسة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  متمي  12.18ٕاذن، وافق جملس املس بتغيري و
ة القانون اجلنايئ والقانون رمق  ٔموالامل  43.05مجمو   .تعلق مباكحفة غسل ا

لجميع   .شكرا 

ارك سعيد، ورفعت اجللسة   .وعيد م

 ----------------------------------------------------------------------- -  

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر    احملرتم،السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
راسة  لسة ا ٔصا واملعارصة يف  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ة القانون اجلنايئ  متمي مجمو ريم ٕاىل تغيري و ىل مرشوع قانون  والتصويت 

ٔموال 43.05والقانون رمق    .املتعلق مباكحفة غسل ا
يد، ال  ٔ ٔن هذا املرشوع يف البداية، البد من الت ىل  س،  سيد الرئ

ة ٕاىل تعزز املنظومة القانونية  ود اململكة الرام ٔيت يف سياق  قانون ي
ة العمل  ولية املعمتدة يف هذا الباب من طرف مجمو ومالءمهتا مع املعايري ا
ه القصور اليت تضمهنا نص القانون احلايل  ٔو ٔساس جتاوز  املايل، و

ي واملسمتدة من املالح مي املتبادل ا ن عهنا تقرر التق ٔ ظات اليت 
لجزاءات اليت من   ً ٔوىل والثانية، وتفاد خضعت  اململكة يف جولتيه ا
ا املايل  ىل اجلهود اليت تبذلها اململكة يف حتصني نظا ٔثري  ٔهنا الت ش

صادي ق   .و
ليه الي ي حنن بصدد املصادقة  ٔن املرشوع ا ىل  وم، وجتدر إالشارة 

داث  ىل ٕا ٔمن "ينص  لجنة الوطنية امللكفة بتطبيق قرارات جملس ا ا
ٕالرهاب ومتوي دة ذات الص  ٔمم املت اط "التابع ل لجنة اليت س ، ويه ا

مة  ٔمن "هبا  ذًا لقرارات جملس ا ت املالية تنف ىل تطبيق العقو السهر 
ٕالرهاب ومتوي دة ذات الص  ٔمم املت سلح التابع ل شار ال   ".وان

ٔنه مبوجب هذا املرشوع  ىل  يد  ٔ ويف هذا السياق، جيب الت
ٔو  عتباريني  ٔو  اتيني  اص ا ٔش لجنة مبهمة جتميد ممتلاكت ا ستضطلع ا
لواحئ  ٔسامؤها  ات الواردة  ٔو امجلا ت  ت والعصا ٔو التنظ ت  ا الك

ٔمن، وحتدي لقرارات الصادرة عن جملس ا ٔو امللحقة  اتيني  اص ا ٔش د ا
ت  ٔو التنظ ت  ا ٔو الك ات املقرتح و عتباريني  ٔو امجلا ت  العصا

ا ٔموال"ٕادرا ٔنه ماكحفة غسل ا م من ش   .، وهذا ٕاجراء 
ىل  ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا لهذه 

 .هذا املرشوع قانون

II - دة فريق ال لو   :والتعادليةستقاليل 

س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل  ٔتد ٔن  دة والتعادلية،  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين، 
ٔمهية، هيدف ٕاىل ٕاغناء الرتسانة القانونية ببالد  لغ ا ملناقشة موضوع 

يقيض  12.18، يف ٕاطار مرشوع القانون رمق وستجيب لتطلعات املر 
متمي القانون اجلنايئ والقانون رمق  املتعلق مباكحفة غسل  43.05بتغيري و

ٔموال   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ

ولية اليت ال ميكن  ٔموال من القضا ا ٔن قضية غسل ا ال شك 
ٔموال واجلرامئ  املالية يف حرصها يف ب حمدد، فقد تنامت ظاهرة غسل ا

ٔدى التطور  ولية، وكذ  ٔسواق املال ا ظل العوملة ومنو وتطور 
ٔموال والعائدات  سهيل نقل ا ة ٕاىل  لعمليات املالية واملرصف إاللكرتوين 
جتة عن  ٔهنا  ٔموال و الناجتة عن معليات اجلرمية املنظمة، وجعل هذه ا

ٔموال تؤر يف ا ٔصبحت حركة هذه ا ة، و ملوارد الوطنية مصادر مرشو
اصة يف  عي والسيايس،  ج صادي،  ق ستقرار  ولية وهتدد  وا
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ت احملدودة يف جمال  ت الناشئة، وإالماك صاد ق ة ذات  ان النام الب
  .ماكحفة هذه الظاهرة

س احملرتم،   السيد الرئ

رتبط هبا من تداعيات خطرية  شار ظاهرة متويل إالرهاب وما  ٕان ان
ٔدى ٕاىل ظهور  متثل ٔمن العام،  ني وهتديد ا ٓم رويع الساكن ا ٔساسا يف 

ولية ملاكحفة هاتني الظاهرتني  ين املبادئ واملعايري ا ة ٕالرساء وت احلا
اطق عبور، بل  اطق معنية من العامل م ان بل م ٔحضت ب اخلطريتني، و

مترر العديد من ال صفقات واستغلت مؤسساهتا املالية ومصارفها طريقا 
اسبة  ٔدوات م ربات و دم وجود  ب  س ٔموال القذرة،  املشبوهة وا
ٔساليب احلديثة واملبتكرة اليت  ل ت العمليات، ٕاضافة ٕاىل ا لكشف م
ليه من  شلك خطرا ميكن القضاء  ا ت املنظامت إالرهابية اليت  د ست

متويل عهنا ه وقطع طرق ا   .الل مالحق

شلك مما طرح فكرة ٕاقامة تنظ ول اليت  ة من ا شمل مجمو ت دولية 
د السياسات وإالجراءات  الل توح سعى من  د  ل وا ك مبجموعها 
الالت الناجتة عن  خ صاداهتا من  وسي محلاية اق ول  املتبعة يف ت ا
ٔمهية ماكحفة  ا، ٕاضافة ٕاىل ٕامياهنا ب ة خرو ٔموال القذرة ورس دخول هذه ا

امل  ولية، وما متث من بؤر هذه الظاهرة  ىل نتاجئها إالقلميية وا لقضاء  يا 
ول اليت  ري من املنظامت إالرهابية، واكن ب املغرب من ا سهل منو الك
ات  ة من االتفاق ىل مجمو الل املصادقة  سارت يف هذا املنحى من 
ٔموال  ين قوانني تتعلق مباكحفة غسل ا ، وكذ ت ولية ذات الص ا

دة مرات ومهنا ) 13.10وقانون رمق  43.05قانون رمق ( ي مت تعدي  وا
اقشته ي حنن بصدد م   .هذا النص ا

س احملرتم،   السيد الرئ

ة  بة اجلهود الرام ولية وموا اللزتامات ا يد هذا املنحى والوفاء  ٔ ولت
ٔشاكل  ٔموال ولك  ملطابقة املنظومة الوطنية يف ٕاطار ماكحفة غسل ا

، عن حن صادي واملايل لبالد ق ا  ٔن تعرقل نظام ٔهنا  راف اليت من ش
ذ بعني  ٔ رشيعية والتنظميية املالمئة مع ا د التعديالت ال طريق اع
اء   ، لهيا دستور ات املنصوص  ٔفراد وامجلا ت ا عتبار حقوق وحر

ة القانون اجلنايئ 12.18مرشوع قانون رمق  مو والقانون رمق  املغري واملمتم 
روم  43.05 ٔنه  شف  س ٔموال، وبعد استقرائه  املتعلق مباكحفة غسل ا

ال، واليت  ه القصور اليت تعرتي املنظومة القانونية يف هذا ا ٔو معاجلة 
بة  اله ملوا ٔ ور  ىل النص املذ لت  ٔد دات  دة مست ٔساسا يف  ىل  تت

  .تطور اجلرمية وطنيا ودوليا

اقشته ويف هذا إالطار،   ي حنن بصدد م شيد مبضامني هذا النص ا
يار نظام الالحئة ب ث مت اخ د اجلرامئ  ديل املهنج احلذاليوم، ح يف اع

ٔسواق املالية، وجرمية  ضافة جرامئ ا ٕ ٔموال، وذ  ٔصل جلرمية غسل ا ا
شلك هريم ٕاىل الحئة اجلرامئ الواردة يف الفصل  البيع وتقدمي اخلدمات 

ة القانون اجلنايئمن مجم 574.2   .و

ت  ة ٕاىل العقو ٔدي ت ت ت، فقد متت ٕاضافة عقو ٔما يف جمال العقو
ف  اص اخلاضعني، اكلتوق ٔش اليت تصدرها سلطات إالرشاف يف حق ا
ٔو تقدمي بعض  شطة  ٔ ام ببعض ا ٔو احلد من الق ٔو املنع  ة  املؤقت واملراق

  .اخلدمات

ولية اليت ة ومتاشيا مع املعايري ا ت راد  تدعو ٕاىل رضورة وجود عقو
لغرامة  ٔقىص  ٔدىن وا ن ا ناسبة مع خطورة هذه اجلرمية، مت رفع احلد وم
لهيا  ٔموال املنصوص  اتيني يف جرمية غسل ا اص ا ٔش ىل ا احملكوم هبا 

ة القانون اجلنايئ 574-3يف الفصل    .من مجمو

دا يتجسد يف تعزز  د هام  ٕاجراءات اليقظة كام تضمن النص مست
ذ  ل تنف ٔ لثة من  ٔطراف  ىل  د  ع د  لية، وٕارساء قوا ا ة ا واملراق
د الفعيل ويفهم طبيعة  ديد هوية الزبون واملستف ضيات املتعلقة بت املق

ٔعامل   .القة ا

س احملرتم،   السيد الرئ

داث جسل  ٔساسا يف ٕا ىل  دات هذا النص تت ٔمه مست ٔن  ٕاال 
ديد  شئني معويم لت عتباريني امل اص  ٔش ن الفعليني من ا د املستف

مة  رتاق السوق وٕاسناد  رمني ورشاكهئم من ا ململكة املغربية ملنع ا
  .تدبريه لوزارة املالية

سمية  د  ع ستقاليل ننوه  ٔننا يف الفريق  ٕالضافة ٕاىل  الهيئة "هذا 
لمعلومات املالية دة معاجل"بدل " الوطنية  عتبارها " ة املعلومات املاليةو

دة ذات  ٔمم املت ٔمن التابع ل ذ قرارات جملس ا لية قانونية وطنية لتنف
هيا  ول، يعهد ٕا ل ا ىل غرار  سلح  شار ال ٕالرهاب ومتوي وان الص 
اص  ٔش الل جتميد ممتلاكت ا ت املالية من  ىل تطبيق العقو لسهر 

عتباريني  ٔو  اتيني  لقرارات الصادرة ا لواحئ امللحقة  ٔسامؤمه  الواردة 
ال ٔمن وفق املساطر املعمول هبا يف هذا ا   .عن جملس ا

س احملرتم،   السيد الرئ

ة يف بناء نظام مايل حمصن  ٕان هذا املرشوع قانون يعد لبنة ٕاضاف
ن احلكومة  ادرة من  عية، وم ج صادية و ق دمة التمنية  ني، يف  وم
سم به من اجلدية واجلرٔة يف حماربة الفساد،  ستحق التمثني والتنويه ملا ت
ٔموال وإالرهاب،  ال غسل ا وسوية مجيع امللفات اخلطرية العالقة مب
عي، وما يرتتب عهنا من  ج صادي و ق ستقرار  ىل  لحفاظ 

  .تداعيات خطرية
ٔنه سد الثغرات ا ٔن هذا املرشوع قانون من ش لقانونية اليت صنفت كام 

ىل الثقة  لتايل سيرتتب عنه احلفاظ  املغرب مضن الالحئة الرمادية، و
نايم   .وٕارساء نظام مايل مستقر وم

ستقاليل سنصوت  ونظرا للك هذه املعطيات، فٕاننا يف الفريق 
مكن  ليه  ٔمهية املصادقة  ٔن  ىل اعتبار  ىل هذا املرشوع قانون  ٕالجياب 

لمملكة ومسامهته يف تعزز ماكنة يف ارتباطه ا ولية  اللزتامات ا لوثيق 
بية،  ٔج ىل متويالت  ة واحلصول  رات اخلارج س لب  املغرب يف 
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سرتاتيجيات الناجعة يف جمال ماكحفة  ول ذات  كرس متوقعه مضن ا و
لجرامئ  لتصدي  إالرهاب، ويف هذا إالطار ندعو ٕاىل املزيد من اليقظة 

رشيعياملرت  ٔموال وتزنيل فعال ملضامني هذا النص ال   .بطة بغسل ا

III -  العدا والتمنيةفريق:  

س احملرتم،  السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس  مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
جللسة العامة شارن،  ىل مرشوع القانون رمق   ،املس  12.18لتصويت 

ة القانون اجلنايئ والقانون رمق  متمي مجمو املتعلق مباكحفة  43.05بتغيري و
ٔموال   .غسل ا

ٔيت استكامال  ٔن مرشوع هذا القانون، ي ونعترب يف فريق العدا والتمنية 
ة ٕاىل تعزز املنظومة القانونية املتعلقة مباكحفة غ  سل جلهود بالد الرام

ددة واليت  ه الفساد املتعددة واملت ٔو ٔموال ومتويل إالرهاب، وحماربة  ا
ٔشاكل اجلرامئ  ر تطور  سا ستدعي تطور املنظومة القانونية والتنظميية مبا 
ستجيب يه  لقارات، وفق معايري دولية  رة  ٔو العا املالية، سواء الوطنية 

ٔخرى لنفس املعطى، وختضع ملراجعة دورية لتق  ول ا رتام ا مي مدى ا
لتصدي لهذه اجلرمية املالية   .لمعايري احملددة 

ة ٕاىل التصدي  ويف هذا الصدد، البد من التنويه مبجهودات بالد الرام
صاد الوطين نقاطا  لكف اق ٔشاكل اجلرامئ املالية مبختلف تصنيفاهتا واليت 
لزتامات  ات و ة من االتفاق الل مجمو ربت عهنا من  هامة، واليت 

ال، ومضهنا مرشوع هذا قانون، وندعو يف ولية يف هذا ا  فريق العدا ا
رشيعية يف استكامل  والتمنية، يف نفس السياق، ٕاىل مسامهة املؤسسة ال
خراج  ٕ ٕالرساع  ظومة ماكحفة الفساد  ورش إالصالح املايل وتعزز م
ه  ٔو ا من  عتباره و ري املرشوع  راء  مرشوع القانون القايض بتجرمي إال

لك حزم   .الفساد الواجب التصدي لها 

س احملرتم،السيد الر    ئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة  ٔمهية مرشوع هذا القانون ولظرف ٕاننا يف فريق العدا والتمنية واعون ب
ضيات التعديلية اليت  اء فهيا، ممثنني يف نفس السياق املق اخلاصة اليت 

متمي الحئة اجلر  ،تضمهنا ٔفعال اصة ف يتعلق ب ل مضن ا امئ اليت تد
لغرامة احملكوم  ٔقىص  ٔدىن و ا ن ا ٔموال، ورفع احلد املكونة جلرمية غسل ا
صاص النظر يف جرامئ  ٕالضافة ٕاىل توسيع اخ اتيني،  اص ا ٔش ىل ا هبا 
ة القضاء يف التصدي  دة حمامك، تعززا لفعالية وجنا شمل  ٔموال ل غسل ا

ريها من   التعديالت اليت عرفها مرشوع هذا القانون؛  لهذه اجلرمية، و
ٔجواء  ،وهبذه املناسبة ال يفوتنا، يف فريق العدا والتمنية، التنويه 

الل  سان  رشيع وحقوق إال إالجيابية اليت طبعت معل جلنة العدل وال
تلف التعديالت  لحكومة  ابة البناءة  ست اقشة مرشوع القانون و م

ٓملني يف ٔن تصدر النصوص التنظميية امللحقة هبذا املقدمة،   نفس السياق 
ذ وفق  لتنف ضياته طريقها  ال حىت جتد مق ٓ ٔقرب ا املرشوع القانون يف 

شودة ٔ الفعالية امل د   .م
ليه ت اليت  ،و شارن ولغا لس املس فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

ىل مرشوع القانون رمق ٕالجياب  رها سنصوت  بتغيري  12.18 سبق ذ
ة القانون اجلنايئ والقانون رمق  متمي مجمو املتعلق مباكحفة غسل  43.05و
ه ت املرجوة م ٔن حيقق الغا ٓملني  ٔموال،    .ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI - احلريكفريق ال:  

س احملرتم،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،حرضات السيدات والسادة امل    س

اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة القانون اجلنايئ  12.18مرشوع قانون رمق  متمي مجمو يقيض بتغيري و

ي تقدمت به  43.05والقانون رمق  ٔموال، وا املتعلق مباكحفة غسل ا
ديث امل  نظومة القانونية املتعلقة احلكومة يف ٕاطار مواص اجلهود املبذو لت

هنا وجعلها  لبالد وحتي صادي واملايل  ق مباكحفة الفساد وحامية النظام 
ر تطور وسائل اراكب هذه اجلرامئ، وتتال ولية املعمتدة ءسا م مع املعايري ا

ٔموال ة ٕاىل احلد من تفيش جرامئ ا ، والرام   .ذات الص

ضيات اجلديدة ملرش  ه هذا، وسمتكن املق ٔو وع القانون من جتاوز 
سهيل طريقة  لهيا، ومن  قصور القانون اجلنايئ احلايل اليت مت الوقوف 

ة ري املرشو ٔموال  رب تعزز ٕاجراءات اليقظة  ،تعقب ومصادرة ا الس 
ٔموال شلك جرمية غسل ا ٔفعال اليت  رة ا ة، وتوسيع دا   .واملراق

س،   السيد الرئ

ٔموال ري من  تعترب ظاهرة غسل ا ه الك من اجلرامئ اخلطرية اليت توا
ىل  عية وسياسية سلبية  صادية واج ر اق ٓ دول العامل، ملا لها من 
رشيعات جترم هذه العمليات  ول ٕاىل وضع  ٔدى بغالبية ا متعات، مما  ا
ول يف ظل حترر  رب ا ٔموال  د يف تنامهيا سهو انتقال رؤوس ا اليت سا

ولي ارة ا ىل الت ة  زايد حركة تداوالت املنظامت إالجرام ٔدى ٕاىل  ة، مما 
ٔموال  ىل ا ويل، وذ هبدف ٕاضفاء الرشعية  املستوى احمليل وا
جتار يف  لهبا من  ٔ ٔيت  ة، واليت ت ري مرشو شطة  ٔ لهيا من  املتحصل 

ٔنواع الفساد ة وشىت  ٔسل درات وا   .ا

ىل ٔمهية كربى  ٔموال  ل غسيل ا صادية العاملية وقد اح ق ة   السا
ر السلبية لظاهرة  ٓ ٔدرت اكفة دول العامل ا ث  رية، ح ٔ يف السنوات ا
ستقرار  ىل  اص، و شلك  هتا الوطنية  صاد ىل اق ٔموال  غسيل ا
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دة  ويل ٕاىل اختاذ  ملنتظم ا ام، مما دفع  شلك  ويل  صادي ا ق
ادرات هتدف ٕاىل احلد من هذه الظ ل م شك ىل اخلصوص  اهرة، مهنا 

منية وتطور سياسات غسل  ىل  ولية واليت تعمل  ة العمل املايل ا مجمو
ٔموال   .ا

ٔن هذه اجلهود املبذو ٔو الوطين،  ،ري  ويل  ىل املستوى ا سواء 
ود مضادة ة من  ،يقابلها  ٔموال دخول مجمو شهد معليات غسل ا ث  ح

ٔموال يف حتويل املتخصصني يف خمتلف املهن ي اسيل ا ل  مت توظيفهم من ق
سيق بني  ٔموال قانونية، مما يتطلب املزيد من التعاون والت ٔموال ٕاىل  هذه ا
ية يف خمتلف دول العامل،  ٔم رشيعية وا ة وال املؤسسات املالية واملرصف
ٕالضافة ٕاىل تطور وحتيني القوانني وتدريب العاملني يف املصاريف 

ٔساليب احلديثة لكشف حماوالت واملؤسسات امل ىل ا ٔسواق املال  الية و
ٔموال وإالبالغ عهنا   .غسيل ا

س،   السيد الرئ

ٔموال  ر السلبية لظاهرة غسل ا ٓ ا  ٕاننا يف الفريق احلريك، وٕاميا م
اء به  مثن ما  عية والسياسية،  ج صادية و ق ت  ىل املستو

ضيات ٔهنا سمتكن ب  مرشوع هذا القانون من مق ىل اعتبار  ديدة، 
ال القانوين وخصوصا يف جمال  ولية يف ا لزتاماته ا دون شك من الوفاء 
نا القانونية ذات الص وجعلها يف مستوى  رتقاء مبنظوم ٔموال، و غسل ا
هيا  ت اليت تفرضها طبيعة هذه اجلرمية وخصوصية مرك د ة الت موا

لني فهي ٔمام تطور وسائل اراكهباوتعدد املتد   .ا، الس 

ضيات اجلديدة لهذا القانون اليت هتدف ٕاىل تعزز ٕاجراءات  ولعل املق
ة  ري املرشو ٔموال  لية، ستجعل تعقب ومصادرة ا ا ة ا اليقظة واملراق
ٔموال والرفع  ٔفعال املكونة جلرامئ غسل ا رة ا ٔن توسيع دا سريا، كام  ٔمرا 

 ٔ اتيني يف دىن من احلد ا اص ا ٔش ىل ا لغرامة احملكوم هبا  ٔقىص  وا
ه  ٔو سامه يف التصدي لهذه الظاهرة وردع خمتلف  ٔموال س جرمية غسل ا
ىل التنصيف واملاكنة اليت  عكس ٕاجيا  صادي، مما س ق الفساد املايل و
فع قدما مبسرية  انب ا ٔموال، ٕاىل  حيتلها ب يف جمال ماكحفة غسيل ا

ادة الرشيدة ا عية اليت تعرفها بالد حتت الق ج صادية و ق لتمنية 
  .لصاحب اجلال نرصه هللا

شلك  ،ولكسب هذا الرهان، ندعو امجليع لك من موقعه، لالخنراط 
لزتام  ٔموال وكذا  و ملاكحفة غسل ا فعال يف اجلهود اليت تبذلها ا

ة اه واملراق الش ضيات  ليقظة والترصحي  ليه مق لية وفق ما تنص  ا ا
ٔموال، وتزنيل فعال ملضامني هذا  لجرامئ املرتبطة بغسل ا لتصدي  القانون 

رشيعي   .النص ال

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

V - شرتايكفريق ال:  

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س

شارن  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة القانون اجلنايئ  12.18ملناقشة مرشوع قانون رمق  متمي مجمو بتغيري و

ي يندرج يف سياق  43.05والقانون رمق  ٔموال، ا املتعلق مباكحفة غسل ا
صادية اليت ق ات السياسية و ذ مسلسل إالصال  اخنرطت فهيا بالد م

ولية يف جمال ماكحفة غسل  بة التطورات ا ي هيدف ٕاىل موا عقود، وا
ت  ا ٔهداف و ٔموال وحتصني النظام املايل املغريب من استغال  ا
ىل هذا املرشوع تعترب خطوة معلية يؤكد  ة، و فٕان املصادقة  ٕاجرام

لزتا رتامه ووفاءه  اللها ا ٔن والقاضية املغرب من  ولية يف هذا الش ماته ا
ولية املعمول هبا يف جمال  رشيع الوطين مع املعاهدات واملعايري ا مبالءمة ال
ٔمن  ٔموال ومتويل إالرهاب حامية لسالمة املعامالت وا ماكحفة غسل ا

ويل ن الوطين وا ىل الصعيد صادي  ق ستقرار    .و

ٔو  رشيع ٕاىل جتاوز  ه القصور اليت تضمهنا نص كام هيدف هذا ال
مي  ن عهنا تقرر التق ٔ ذات اليت  ٔساسا من املؤا القانون احلايل واملسمتدة 
ٔيضا  ٔوىل والثانية، وتفاد  ي خضعت  اململكة يف جولتيه ا املتبادل ا
ٔهنا  ورة، واليت من ش ٔن تصدر عن الهيئات املذ لجزاءات اليت ميكن 

ىل اجلهود اليت ت  ٔثري  صاديالت ق ا املايل و   .بذلها اململكة يف حتصني نظا

س،   السيد الرئ

سبة لبالد ل اصة  ٔمهية  يس  ك رشيع  س يف ٕاطار  ،ٕان هذا ال
ت  ة اجلديدة املتعلقة هبذه الظاهرة، ويف سياق حتد السياسات العموم
اطر إالرهابية، ويه لكها سياقات دود وا ل رة   اجلرمية املنظمة العا

جعة محلاية بالد  ة  ستلزم بلورة تدابري قانونية وتدابري سياسات معوم
ٔموال متظهرات اخلطرية جلرامئ غسل ا   .من ا

س،   السيد الرئ

ت  دى مستو شلك املقاربة القانونية واجلنائية ٕا ٓخر،  انب  ومن 
ٔبعاد لتحصني البالد من اخلطر إالرهايب، وهو ما  إالسرتاتيجية املتعددة ا

لجرمية إالرهابية  يف اجلنايئ  لرتسانة القانونية والتك يفرض التحيني املسمتر 
داداهتا الرتابية املتعددة  ٔشاكلها وام هنا و املتحو واملتغرية يف مضام

  .لالستقطاب والتجنيد

ة  لكن، من الواجب كذ استحضار الوعي الاكمل برضورة مزاو
ت احملامكة  رتام املساطر يف ٕاطار دو احلق املقاربة اجلنائية بضام العاد وا

سان   .والقانون وحقوق إال

ٔن املرشع املغريب  شارن،  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ونعترب، 
  :اكن موفقا ح متكن من

شلك  - ٔسواق املالية، وجرمية البيع وتقدمي اخلدمات  ٕاضافة جرامئ ا
ة القانون  574.2لفصل هريم ٕاىل الحئة اجلرامئ الواردة يف ا من مجمو

  اجلنايئ؛
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ت اليت تصدرها سلطات إالرشاف  - ة ٕاىل العقو ٔدي ت ت ٕاضافة عقو
ٔو احلد  ٔو املنع  ف املؤقت  اص اخلاضعني، اكلتوق ٔش ة يف حق ا واملراق

ٔو تقدمي بعض اخلدمات؛ شطة  ٔ ام ببعض ا   من الق

لغرامة احملكوم  - ٔقىص  ٔدىن وا ن ا اص رفع احلد ٔش ىل ا هبا 
لهيا يف الفصل  ٔموال املنصوص  اتيني يف جرمية غسل ا من  574-3ا

ولية اليت تدعو ٕاىل  ة القانون اجلنايئ، وذ متاشيا مع املعايري ا مجمو
ناسبة مع خطورة هذه اجلرمية؛ ة وم ت راد   رضورة وجود عقو

لية، وٕارساء قوا - ا ة ا ىل تعزز ٕاجراءات اليقظة واملراق د  ع د 
ديد هوية الزبون  ضيات املتعلقة بت ذ املق ل تنف ٔ لثة من  ٔطراف 

ٔعامل؛ القة ا د الفعيل وبفهم طبيعة    واملستف

ة جرامئ  - ة املعنية مبراق ىل السلطات احلكوم ديدة  ال تغيريات  ٕاد
لية والسلطة  ا ة امللكفة  ٔموال، ٕاذ متت ٕاضافة السلطة احلكوم غسل ا
ىل الاكزينوهات ومؤسسات  ة  شديد املراق ملالية ل ة امللكفة  احلكوم

  ٔلعاب احلظ؛

اص  - ٔش ن الفعليني من ا د ديد املستف داث جسل معويم لت ٕا
رتاق  رمني ورشاكهئم من ا ململكة املغربية ملنع ا شئني  عتباريني امل

مة تدبريه لوزارة املالية؛   السوق وٕاسناد 

داث   - ٔمم ٕا ٔمن التابع ل ذ قرارات جملس ا لية قانونية وطنية لتنف
سلح شار ال ٕالرهاب ومتوي وان دة ذات الص  ل  ،املت ىل غرار 

الل جتميد  ت املالية من  ىل تطبيق العقو لسهر  هيا  ول، يعهد ٕا ا
لواحئ امللحق ٔسامؤمه  عتباريني الواردة  ٔو  اتيني  اص ا ٔش ة ممتلاكت ا

ٔمن وفق املساطر املعمول هبا يف هذا  لقرارات الصادرة عن جملس ا
ال   .ا

س،   السيد الرئ
ت وطنية ودولية  رتفاع وترية حتد سم  قة ت ة دق جتتاز بالد ظرف
ٔن  ية، جتعلنا نؤكد  ٔم صادية و عية واق ه سياسية واج ٔو عددة ا م

زة ا  ٔ ىل هذا املرشوع سمتكن ا تصة من مرجعية قانونية املصادقة 
ىل معاجلة العديد من الثغرات يف جمال ماكحفة ظاهرة غسل  دة  مسا
ىل رضورة إالعامل السلمي  ٔخرى  ن مرة  ٔموال ومتويل إالرهاب، مؤكد ا
ة وتقومي حىت يمت تطبيقه وفق  ع ومراق ضياته، مع ما يتطلبه ذ من ت ملق

ة ورا ة الاكم ت املرشو لغا ت اليت ما يفي  ة، ووفق الضام ءه من 
ٔخرى ة  هتاك حممتل من  لحقوق ودرءا للك ا   .كفلها القانون، صو 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

IV -  لشغلفريق   :حتاد املغريب 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة مبناسبة رشفين  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق 
ة  12.18املناقشة العامة ملرشوع قانون رمق  متمي مجمو املتعلق بتغيري و

ل  43.05القانون اجلنايئ والقانون رمق  ٔ ٔموال، من  املتعلق مباكحفة غسل ا
ٓراء واملالحظات خبصوص هذا املوضوع، كام وال  ة من ا تفوتنا ٕابداء مجمو

ي  ىل العرض القمي ا ر  لشكر اجلزيل ٕاىل السيد الوز لتقدم  الفرصة 
  .تقدم به

ي صدر يف  دة، ا ٔمم املت ٔنه وفقا لتقرر ل د  ٔ ىل  كام ال خيفى 
ة من املغرب 2020ٔكتور  ري املرشو هزت التدفقات املالية  ، فقد 
يت  16,6حوايل  الل س ث ٕان القارة ، ح2014-2013مليارات دوالر 

ة خترس حوايل  ري  88,6إالفريق هتريب  ب ا س مليارات دوالر سنو 
ٔصول؛ وهو ما ميثل  ٔموال وا يل اخلام %3,7املرشوع ل ا جتها ا   .من 

ٔن ماكحفة هذا  ىل  دة تؤكد فهيا  ٔمم املت الل دراسة قامت هبا ا ومن 
ٔن يو ٔصول ميكن  ٔموال وا ري املرشوع ل هتريب  ة حبلول  ا ٔمو اكف

ريليون دوالر اليت  2,4من الـ  %50متويل ما يقارب من  2030سنة 
ره ٓ ف من  ف مع تغري املناخ والتخف لتك وب الصحراء  ان ج ا ب   .حتتا

الل تقرر صدر عن جلنة  السورسية املتخصصة يف " زل"ومن 
ٔموال يف سنة  ل امل2017جمال ماكحفة غسيل ا غرب مرتبة ، فقد اح

امليا مضن  ٔخرة  ٔن املغرب حصل  146م شف التقرر  دو حول العامل، و
ٔصل  6.38ىل    .نقاط 10نقطة من 

ٔن  ولٕالشارة فٕان تصنيف اململكة املغربية يف الالحئة الرمادية، ال يعين 
ويل، بل  ىل املستوى ا ٔن  ول ال حترتم املعايري املطلوبة يف هذا الش ا

ٔنظمهتا اخلاصة تعمل مع مجمو ل معاجلة النواقص يف  ٔ ة العمل املايل من 
ٔموال ومتويل إالرهاب  وقد مت مؤخرا ٕاخراج املغرب من (مباكحفة غسيل ا

ٔورويب، بعد مصادقة  ة لالحتاد ا لمالذات الرضي هذه الالحئة الرمادية 
ال الرضي ري املتعاونة يف ا ول واملناطق  ىل حتيني الحئة ا ري  ٔ يب ا

ة  ظومهتا الرضي ٔرسهتا احلكومة ٕالصالح م وذ بفضل القوانني اليت 
ر والقطب املايل لتصد ملناطق احلرة  ىل عكس )الس يف ما يتعلق   ،
ران وور اجلنوبية  .دول الالحئة السوداء اليت تضم  من ٕا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 
اقشة هذا املرشوع  لشغل خبصوص م حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
اء هبا نص املرشوع واليت ميكن  ة من النقط  مثن مجمو قانون، 

الل النقط التالية بياهنا الصها من    :است
يار نظام الالحئة بذل املهنج احلدِّ  - 1 ٔصل اخ د اجلرامئ ا ي يف اع

 ٔ ٔسواق املالية، وجرمية البيع  ،موالجلرمية غسل ا ضافة جرامئ ا ٕ وذ 
شلك هريم ٕاىل الحئة اجلرامئ الواردة يف الفصل   574-2وتقدمي اخلدمات 

ة القانون اجلنايئ؛   من مجمو
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اص  - 2 ٔش ىل ا لغرامة احملكوم هبا  ٔقىص  ٔدىن وا ن ا رفع احلد
لهيا يف ا ٔموال املنصوص  اتيني يف جرمية غسل ا من  574-3لفصل ا

ولية اليت تدعو ٕاىل  ة القانون اجلنايئ، وذ متاشيا مع املعايري ا مجمو
ناسبة مع خطورة هذه اجلرمية؛ ة وم ت راد   رضورة وجود عقو

اص  - 3 ٔش ن الفعليني من ا د ديد املستف داث جسل معويم لت ٕا
رمني ورشاكهئ ململكة املغربية ملنع ا شئني  رتاق عتباريني امل م من ا

مة تدبريه لوزارة املالية؛   السوق وٕاسناد 
د  - 4 ع د  لية، وٕارساء قوا ا ة ا تعزز ٕاجراءات اليقظة واملراق

ديد هوية الزبون  ضيات املتعلقة بت ذ املق ل تنف ٔ لثة من  ٔطراف  ىل 
ٔعامل؛ القة ا د الفعيل وبفهم طبيعة    واملستف

ضيات - 5 ٔن مق ر  ر  د ٔضافت وزارة  و هذا املرشوع قانون 
ىل الاكزينوهات،  ة  شديد املراق ىل  لعمل  لية ووزارة املالية  ا ا
ء العقاريني وٕادارة  ة الو ٔلعاب احلظ، ووزارة السكىن، ملراق ومؤسسات 
ٔو  ٔو العادية  سة  ار املعادن النف سبة لت ل ري املبارشة  امجلارك والرضائب 

ية ٔعامل الف سهيل ه. ا شلك قوي يف  ٔهنا املسامهة  ذه إالضافة من ش
ٔقل يف ٕاطار تبادل  ىل ا ٔموال  معلية احلد من تغول جرامئ غسل ا

ارب واملعلومات ت اليت تصدرها . الت ة ٕاىل العقو ٔدي ت ت ٕاضافة عقو
ف املؤقت  اص اخلاضعني، اكلتوق ٔش ة يف حق ا سلطات إالرشاف واملراق

ٔو احلد م ٔو تقدمي بعض اخلدمات؛ٔو املنع  شطة  ٔ ام ببعض ا   ن الق
ٔمم  - 6 ٔمن التابع ل ذ قرارات جملس ا لية قانونية وطنية لتنف داث  ٕا

ل  ىل غرار  سلح  شار ال ٕالرهاب ومتوي وان دة ذات الص  املت
الل جتميد  ت املالية من  ىل تطبيق العقو لسهر  هيا  ول، يعهد ٕا ا

اص ا ٔش لواحئ امللحقة ممتلاكت ا ٔسامؤمه  عتباريني الواردة  ٔو  اتيني 
ٔمن وفق املساطر املعمول هبا يف هذا  لقرارات الصادرة عن جملس ا

ال   .ا

لبالد يف  ٔساس؛ فٕان املرشوع قانون يعد خطوة هامة  ىل هذا ا و
سهل طريقة تعقب ومصادرة  ث  ٔموال، ح جمال ماكحفة جرامئ غسل ا

ري  ٔموال  رشيعات املغربية مع نظريهتا ا ىل مالءمة ال دة  ة، ز املرشو
ال، حبيث ٕان القوانني  ٔن املغرب  الزتامات دولية يف هذا ا لام  ولية،  ا
ٔموال، وذ نظرا لطبيعة  بة تطور جرامئ ا ة، ملوا رس ولية تتغري  ا

لني، ٕاضافة ٕاىل التقدم املهول احلاصل يف  جمال التواصل اجلرمية وتعدد املتد
رة هذه  رشيعات الوطنية مسا ىل ال ا، وهذا ما يفرض  ولوج والتك

ولية هتا القانونية وفق املعايري ا رسا الل حتيني    .التطورات من 
داث جلنة حتمل امس  ىل ٕا ٔن مرشوع القانون ينص  واملالحظ كذ 

ٔمم" ٔمن التابع ل لجنة الوطنية امللكفة بتطبيق قرارات جملس ا دة ا  املت
ٕالرهاب ومتوي ت "ذات الص  ىل تطبيق العقو لسهر  هيا  ، سيعهد ٕا

ٕالرهاب  دة ذات الص  ٔمم املت ٔمن التابع ل ذا لقرارات جملس ا املالية تنف
سلح شار ال   .ومتوي وان

ٔو  اتيني  اص ا ٔش لجنة بتجميد ممتلاكت ا وستقوم هذه ا
ٔو ت،  ا ٔو الك ات الواردة  عتباريني،  ٔو امجلا ت،  ٔو العصا ت،  التنظ

ٔمن، وحتديد  لقرارات الصادرة عن جملس ا لواحئ امللحقة  ٔسامؤها 
ٔو  ت  ت والعصا ٔو التنظ ت  ا ٔو الك عتباريني  ٔو  اتيني  اص ا ٔش ا

ا ات املقرتح ٕادرا   .امجلا
ٔن تقوم، بقرار معلل بتجميد املمتلاكت  هتا كام جيوز لها  اليت تعود ملك

ات  ٔو امجلا اص  ٔش د "ٕاىل هؤالء ا ٔسباب معقو تف مىت تبني لها توافر 
متويل إالرهاب القة  ٔفعاال لها  ٔو حماو اراكهبا    ".اراكهبا 

شلك  ٔفعال اليت  رة ا ٔنه توسيع دا ىض من ش اء مبق املرشوع قانون 
ارج الرتاب الوطين ت  ٔموال، ولو ارك ضافة جرمية غسل  ٕ ، وذ 

شلك هريم ٕاىل الحئة  ٔسواق املالية، وجرمية البيع وتقدمي اخلدمات  جرامئ ا
  .اجلرامئ الواردة

ة  ٔيضا تعزز ٕاجراءات اليقظة واملراق يض  ٕان القانون اجلديد يق
ذ  ل تنف ٔ لثة من  ٔطراف  ىل  د  ع د  لية، وٕارساء قوا ا ا

ديد هوية ا ضيات املتعلقة بت د الفعيل وبفهم طبيعة املق لزبون واملستف
ٔعامل   .القة ا

ه القصور اليت اكن يتضمهنا نص  ٔو وهيدف النص معوما ٕاىل جتاوز 
مي  ن عهنا التق ٔ ذات اليت  ٔساسا من املؤا القانون السابق، املسمتدة 
ٔن  لجزاءات اليت ميكن  ٔيضا  ٔوىل والثانية، وتفاد  املتبادل يف جولتيه ا

ىل اجلهود اليت تبذلها تصدر عن ا ٔثري  ٔهنا الت ولية، واليت من ش لهيئات ا
صادي ق ا املايل و   .اململكة املغربية يف حتصني نظا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس
ٔن املغرب ملزم  ل  رى وس لشغل  حتاد املغريب  متام ٕاننا يف فريق  ٕ

ٔن وسائل  ىل اعتبار  ٔخرى،  ه من فرتة  ي يمت حتي هذا القانون ا
ي  ولو ا اصة مع التطور التك ٓخر،  ني  س واخلدع تتغري من  التدل
ة من  رب مجمو ة من طرف املنظامت إالرهابية  ٔغراض ختري ستغل 

ة ري املرشو متويالت    .ا
رسانة ىل  ٔن املغرب يتوفر  مة سمتكن  ٕاضافة ٕاىل  قانونية ورشيعية 

مثرن  اصة املس صاديني،  ق لني  لفا ح من ٕارساء نوع من الثقة 
ة يف املعامالت  ٔمين والشفاف ستقرار ا ن يبحثون عن  انب ا ٔ ا

صادية ة . ق ري املرشو ٔموال  ة من تعقب ا مما ميكن السلطات احلكوم
هن رشيعية الوطنية وضبطها، متهيدا ملصادرهتا يف ا اية، ومالءمة املنظومة ال

ة العمل املايل ولية املعمتدة يف هذا الباب من طرف مجمو   .مع املعايري ا
ه القصور  ٔو ي حنن بصدد دراسته، جتاوز  ٔن النص ا ورى كذ 
ن  ٔ ذات اليت  ٔساسا من املؤا اليت تضمهنا نص القانون احلايل، املسمتدة 

مي املتب لجزاءات اليت عهنا التق ٔيضا  ٔوىل والثانية، وتفاد  ادل يف جولتيه ا
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ىل اجلهود  ٔثري  ٔهنا الت ورة، واليت من ش ٔن تصدر عن الهيئات املذ ميكن 
صادي ق ا املايل و   .اليت تبذلها اململكة املغربية يف حتصني نظا

ٔدىن  ن ا رز تعديالت هذا املرشوع قانون يف رفع احلد ٔ ىل  وتت
ٔقىص اتيني يف جرمية غسل  وا اص ا ٔش ىل ا لغرامة احملكوم هبا 

لهيا يف الفصل  ٔموال املنصوص  ة القانون اجلنايئ،  574- 3ا من مجمو
ولية اليت تدعو ٕاىل ردع املتورطني يف  ٔموال "وذ متاشيا مع املعايري ا   ا

ٔفع"القذرة رة ا ٔمال ال، وتوسيع دا شلك جرمية غسل  و وال، وليت 
ٔسواق املالية، وجرمية  ضافة جرامئ ا ٕ ارج الرتاب الوطين، وذ  ت  ارك

  .البيع وتقدمي اخلدمات شلك هريم ٕاىل الحئة اجلرامئ الواردة

لشغل  ،للك ما سبقت إالشارة ٕاليه حتاد املغريب  فٕاننا يف فريق 
ىل نص املرشوع ٕالجياب    .نصوت 


