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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

      

                       

         COSOB    
Le Président                                                                                                                                            انــّرئيـــس 

 

 انخطىط انتىجيهية حىل  تدابير انعناية اتجاه انزبائن 

 في إطار انىقاية من تبييض األمىال وتمىيم اإلرهاب ومكافحتهما

 

 مكرر و 10تيدف ىذه الخطوط  التوجييية إلى توضيح شروط تنفيذ بعض األحكام التشريعية والتنظيمية طبقا لممادتين 
 المعّدل والمتّمم ، المتعمق بالوقاية من تبييض األموال 2005 فبراير 06 المؤرخ في 01-05 من القانون رقم 4 مكرر 10

والخاضعة لمجنة تنظيم  (المشار إلييا من طرف الخاضعين)وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما التي يجب أن تتّبعيا المؤسسات 
  .عمميات البورصة ومراقبتيا

:  الخاضعين لمراقبة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتها هم
الوسطاء في عمميات البورصة، - 
ماسكي الحسابات حافظي السندات، - 
ىيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، - 
بورصة الجزائر، - 
 ،(الجزائر التسوية)ن المركزي عمى السندات تمالمؤ- 
 . الرأسمال االستثماريشركات - 

: اختصاص لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتها في إطار الوقاية من تبييض األموال 
بالوقاية من تبييض األموال وتمويل لمتعمق  ا2005 فيفري 06 المؤرخ في 01-05 من قانون 4 مكرر 10تطبيقا لممادة 

ام الوقاية ظ ومكافحتيما المعّدل والمتّمم، تعتبر لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا السمطة المختصة لمراقبة ن اإلرىاب
.  من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب الذي وضعو الخاضعون التابعون الختصاصيا والمذكورون أعاله

 
 
 

تـهالجنـة تـنظـيـم عـممـيـات الـبورصــة و مراقـبــ                     

طية الشعبيةاالجميورية  الجزائرية الديمقر  

 



2 
 

:   اليقظةواجبات- 1
 وواضحة في 2 مكرر 10، 1 مكرر10تجاه زبائنيم محّددة في المادة اواجبات اليقظة المفروضة عمى المؤسسات المالية 

 المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل 2005 فبراير 06 المؤرخ في 01-05 من القانون رقم 4 مكرر 10المادة 
.    اإلرىاب ومكافحتيما

يتمثل الجانب الرئيسي من المراقبة التي يجب عمى المؤسسات المالية وضعو حيز التطبيق في واجب العناية المشددة 
. تجاه الزبائن الموجودين أو الجدد والذي يتجسد باالمتثال الصارم لمخطوط التوجييية والسموكية المذكورة أدناهاوالمالئم 

نمفت انتباه الخاضعين إلى أن عناصر التعرف عمى الزبون المتحصل عمييا خالل بدا عالقة العمل أو بعدىا يفترض أن 
. تؤدي إلى إعداد  مواصفات المخاطر لمزبون

يجب عمى الخاضعين أخذ بعين االعتبار حتما أي عنصر ذو طبيعة من شأنيا تغيير مواصفات مخاطر عالقة العمل 
وتحيين تمك المواصفات عمى ضوء المستجدات قصد التمكن من الكشف عن االختالل الذي يمكن أن يكون محل عناية 

.  مشددة
   عناصر التمييز بين عالقات العمل والزبائن غير االعتياديين - 
الزبون المعتاد - 

: يعتبر الزبون مشاركا في عالقة عمل في حالتين 
عندما يكون ىناك عقد بين الخاضعين والزبون باستخدام خدماتو التي يتم بموجبيا تنفيذ عدد من العمميات المتتالية - 1

وفيما يتعمق بفتح حساب السندات أو الدفع أو األدوات المالية بما أنو .  بين المتعاقدين ، أو إنشاء التزامات جارية ليؤالء
. يوجد عقد بين الزبون والمعني باألمر، تصبح عالقة الزبائن عالقة  عمل

عندما يستفيد الزبون بانتظام من تدّخل .  عدم وجود عقد رسمي ليس معيارا كافيا الستنتاج أن الزبون زبونا غير دائما 
. المعني باألمر النجاز العديد  من العمميات  أو عممية ذات طابع مستمر، يتم تأسيس عالقة  عمل

في جميع الحاالت، المّدة ىي المحّدد الرئيسي لعالقة العمل ومفيوم المّدة يظير أيضا في غياب العقد، مع الشروط - 2
".  لعممية ذات طابع مستمر"أو " بانتظام "الخاصة بتدّخل المؤسسة المالية 

:  الزبون غير االعتيادي  - 
الزبون غير االعتيادي ىو الزبون الذي يجري عممية دقيقة لدى محترف  سواء أجريت ىذه العممية مّرة واحدة أو في العديد 

الذي ال يسعى بانتظام الستجابة  "العابر" عمميا، يتعّمق األمر بالزبون . من العمميات التي ليا صمة الواحدة مع األخرى
في بعض الحاالت، يتعمق األمر بعّدة عمميات ليا صمة الواحدة مع األخرى، يمكن تحميميا في عممية دقيقة . الميني
. وحيدة

:  معرفة الزبائن والعمميات
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: تستند معايير معرفة الزبائن في المقام األول عمى
 ،سياسة قبول عمالء جدد- أ

 التعرف عمى ىوية الزبون ومراقبة الحركات والعمميات،- ب
 .المراقبة المستمرة  لمعمالء ولحسابات المخاطر- ج
: سياسة قبول عمالء جدد- أ

ويتم ذلك بوضع معايير ومقاييس واضحة لقبول الزبائن الجدد، والتي تشمل تقسيم الزبائن حسب مستوى المخاطر المرتبطة 
. بيم

العوامل الرئيسية التي يسند إلييا ىذا التصنيف يجب أن تأخذ بعين االعتبار بنود مثل سوابق زبائن المؤسسة، بمد المنشأ، 
والروابط بين الحسابات، أنشطتيم المينية، أو مؤشرات  (عمى سبيل المثال شخصية عامة أو في ضوء ذلك)شيرتيم 

. المخاطر األخرى
يجب أن تنبني السياسات واإلجراءات الخاصة  بقبول زبائن  جدد عمى واجب اليقظة  يناسب مستوى المخاطر ويالزم كل 

 .   فئة من الزبائن
عمى سبيل المثال، )وبالتالي، فمن الضروري توخي اليقظة الصارمة والمعّززة فيما يخص الزبائن ذوو المخاطر المرتفعة 

في حين أن المتطمبات األساسية يمكن أن تطّبق  (عّرض سياسيامشخص ذو ثروة كبيرة ذات مصدر غامض أو شخص 
. عمى  زبون يمارس نشاط مدفوع األجر ذو رصيد منخفض

:   إثبات هوية الزبائن ومتابعة الحركات والعمميات- ب
:  إثبات هوية الزبائن- 1

يتم التأكد من ىوية الزبون عند إنشاء عالقة العمل وتتّمثل في الحصول عمى الوثائق القانونية لميوّية وكذلك المعطيات 
 .واالستعالمات التي تسمح لمخاضع من إعداد ىوية الزبون ومواصفات مخاطره وتشغيل حسابو

: الخاضعون ممتزمون  بـ 
سواء كان اعتيادي أم غير اعتيادي، وسواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو بناءات )التعرف عمى ىوية الزبون - 

من مصادر موثوق ( بيانات التعرف عمى ىويتو)والتحقق من ىويتو من خالل الوثائق ،المعطيات أو المعمومات  (قانونية
. بيا  ومستقمة

 .التحقق من أن  كل شخص يّدعي التصّرف لحساب زبون ىو مفّوض لمتصّرف، تحديد والتحقق من ىوية ىذا الشخص- 
التحقق من ىوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة لمتحقق من ىويتو باستخدام معمومات أو بيانات ذات صمة - 

. والتي يتم الحصول عمييا من مصدر موثوق، حتى يتأكد الخاضعون من أنيم يعرفون من ىو المستفيد الحقيقي
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شخص "قصد تمكينو من تحديد مواصفات مخاطر الزبون، يتعين عمى الحرفي، فضال عن الوثائق القانونية ليوية الزبون، 
الحصول من الزبون، عمى األقل عمى " طبيعي، شخص معنوي، جمعية ذات غاية غير ىادفة لمربح ومنظمات أخرى

: معمومات تخص 
i -  فيما يخص الشخص الطبيعي :
انتساب الزبون، -
جنسيتو، - 
 ،(...معطيات مصدر دخمو، مينة حّرة، تاجر، الخ) نشاطو- 
 ،الغاية المرجوة من فتح حساب- 
  ، لزم األمرإذامعطيات مصدر دخمو وتحركات األعمال األخرى باإلضافة إلى مصدر تمك التحركات ، - 
 .(...دفع الشيكات، الخ/السحب نقدا ، تحويل و استالم /الدفع)شروط استعمال الحساب أو الحسابات - 
ii - فيما يخص األشخاص المعنويين   :

عناصر تخص شكل الممكية والمراقبة بالنسبة لألشخاص المعنويين تسمح بالتعّرف عمى الشخص الطبيعي الذي يمارس - 
. في نياية المطاف مراقبة عمى الشخص المعنوي، وان تعّذر ذلك فالشخص الشاغل لمنصب المسئول الرئيسي

ىوّية المسيرين والمسئولين اآلخرين لمشخصية المعنوية، الجمعيات ذات الغاية غير اليادفة لمربح أو منظمات أخرى، - 
الغاية المرجوة من فتح الحساب،  - 
معطيات مصدر دخميم وتحركات األعمال األخرى باإلضافة إلى مصدر تمك التحركات، إذا لزم األمر، - 
 .(...دفع الشيكات ، الخ/السحب نقدا، تحويل واستالم/الدفع)شروط استعمال الحساب أو الحسابات - 

، الذي أعّد ليذا الغرض من طرف المحترف ، والذي "معرفة زبونو"يجب أن تظير ىذه البيانات والمعموم عمى االستبيان 
 .عمى الزبون أن يضع عميو المعمومات المطموبة  منو وأن يمضي عميو ، تحت مسؤوليتو

يجب تحيين سنويا المعمومات الخاصة بالزبون ،عمى األقل، بمناسبة إجراء صفقة كبيرة،  أو تغيير جوىري أو تغيير 
 .ممموس لمعايير وثائق الزبائن أو تغيير كبير في طريقة إدارة الحساب

يتعين عمى الخاضع الذي يالحظ أن المعطيات عن الزبائن التي في حوزتو غير كافية أن يتخذ فورا التدابير الالزمة 
 .لمحصول في أقرب وقت عمى كل المعمومات المفيدة لإلثبات الجّيد ليوية ذلك الزبون

في ىذا الصدد، يجب أن تسمح اإلجراءات الداخمية من إثبات ىوية المستفيد واتخاذ تدابير معقولة لمتأكد عبر كل الوسائل 
يمكن ليذا التأكد أن يتم باالطالع عمى قواعد . القانونية من ىويتو بحيث يكون الخاضع متأكدا من ىو المستفيد الحقيقي

. المعمومات العمومية وحتى عمى شبكة االنترنت
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إذا استحال عمى الخاضع احترام تدابير العناية المشار إلييا أعاله أوفي حالة عدم تناسق العمميات المنفذة خالل عالقة 
العمل مع المعمومات التي ىي في حوزتو  والخاصة بزبونو وبالنشاطات التجارية وبمواصفات مخاطر الزبون ، فانو ال 

: ينبغي 
فتح حساب، - 
 ،إقامة عالقة تجارية- 
 .تنفيذ العممية- 

رسال إخطار بالشبية لخمية معالجة االستعالم المالي . يجب عميو وضع حّد لعالقة العمل وا 
إذا ظيرت مشاكل تحيين عناصر المعمومات حول إثبات ىوية الزبون بعد فتح حساب ، يجب عمى الخاضع غمق 

 عمى خالف ذلك من بنصالحساب، إعالم خمية معالجة االستعالم المالي والمجنة المصرفية واسترجاع الرصيد ، ما لم 
. قبل السمطة المختصة

. يجب أن يكون في حوزة الخاضع سياسات محررة بوضوح ومطبقة إلثبات ىوية الزبائن ومفوضييم
في حال وجود شبية تبييض أموال أو تمويل إرىاب، أوشك حول دقة أو صحة أو كفاية بيانات تحديد ىوية الزبون 

. المحصل عمييا سابقا، يجب أن يتخط  الخاضع تدابير عناية مشددة فيما يتعمق بزبائنو قبل إتمام الصفقة أو طمب الزبون
إنشاء ىذه السياسات ووضعيا حيز التطبيق يعني التزام اإلدارة العميا التي يجب أن تمارس مراقبة مستمرة فيما يخص 

التطبيق السميم والمنسجم، خاصة من خالل المراقبة الداخمية التي يجب أن تقّيم التنفيذ و تبّمغ عن إي نقص لغرض اتخاذ 
. التدابير التصحيحية الممزمة لحميا

:  متابعة الحركات في الحسابات والعمميات- 2
 :المنهج القائم عمى المخاطر- 2-1

. تجاه الزبائن التي يضعيا حيز التطبيق الخاضعاتعد المراقبة الدائمة ضرورية لفعالية إجراءات العناية الواجبة 
ليذا الغرض، من الميم الفيم الجيد لمصفقات والعمميات العادية التي تمكن من الكشف عن العمميات غير العادية أو 

. المشبوىة
يجب أن تكون طبيعة المراقبة الممتزم بيا مناسبة لمستوى المخاطر المرتبطة بكل صنف من أصناف الزبائن وذلك باعتماد 

 . منيج متابعة قائم عمى المخاطر
إن الرقابة المشددة عمى الزبائن ذوو المخاطر المرتفعة ضرورية بينما يمكن اعتماد تدابير عناية مبسطة عمى الزبائن ذوو 

. المخاطر المنخفضة
. إن معايير التصنيف المذكورة أسفمو لإلشارة وليس  بطريقة شاممة يمكن أن يعتمدىا الخاضعين
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i-المخاطر المرتفعة   :  
: ويمكن الكشف عن ىذه الفئة من خالل ثالث مواصفات لممخاطر

: مواصفات المخاطر التي تعود عمى الزبون (أ
عالقة العمل تتم في ظروف غير عادية، - 
الزبائن غير المقيمين، - 
 ،الشركات التي رأس ماليا في حوزة وكالئيا- 
ىيكل ممكية الشركة يبدو غير عادي أو مفرط مقارنة بطبيعة نشاط الشركة، - 
. األشخاص المعرضين سياسيا- 
:  عوامل المخاطر الجغرافية أو ذات الصمة بالدول (ب
الدول التي تم تحديدىا من قبل مصادر موثوقة مثل تقارير التقييم المشتركة أو تقييم مفصل أو تقارير المتابعة المنشورة - 

 كافي، بنظام، كأنيا غير مجّيزة 
الدول الخاضعة لمعقوبات ولمحضر أو لتدابير مماثمة، عمى سبيل المثال، من قبل األمم المتحدة،        - 
الدول التي تم تحديدىا من قبل مصادر موثوقة  بأنيا تتميز بمستويات كبيرة من الفساد أو النشاط اإلجرامي، - 
الدول أو المناطق الجغرافية التي حددتيا مصادر موثوقة عمى أنيا تقوم بتمويل أو دعم األنشطة اإلرىابية أو التي تعمل - 

. فييا منظمات إرىابية
: مواصفات المخاطر المتعمقة بالمنتجات والخدمات والعمميات أو قنوات التوزيع (ج
البنوك الخاصة، - 
، (العمميات النقدية، إذا كان ذلك ممكنا)العمميات المجيولة - 
 ،عالقات العمل أو العمميات التي ال تقتضي الوجود المادي لألطراف- 
. الدفع الوارد عن أطراف غير مشاركة أو مجيولة- 
ii - المخاطر المنخفضة : 

ىذه الفئة، والتي يمكن أن تطبق عمييا تدابير العناية الواجبة بشكل مبسط، يمكن الكشف عنيا من خالل ثالث مواصفات 
: لممخاطر

:  عوامل المخاطر التي يتعرض لها الزبائن (أ
إن المؤسسات المالية والشركات والمين غير المالية المعّينة، عندما تخضع لموقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب - 

ومكافحتيما طبقا لتعميمات مجّمع النشاط المالي التي تنفذىا بفعالية والتي ىي موضوع مراقبة فعالة طبقا لمتعميمات التي 
. تضمن احترام التزاماتيم
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الشركات المسّعرة في سوق البورصة والخاضعة سواء بطرق قانونية أو ممزمة،  لقواعد النشر، تضمن الشفافية الكافية - 
. لممستفيدين الحقيقيين

. اإلدارات أو المؤسسات العمومية- 
:  عوامل المخاطر المتعمقة بالمنتجات والخدمات والعمميات أو قنوات التوزيع (ب
المعاشات التقاعدية أو المعاشات المماثمة التي تخدم فوائد الموظفين المتقاعدين، عندما تدفع االشتراكات عن طريق - 

 .خصم األجور وأن قواعد المعاشات ال تسمح بالتنازل عن الحقوق المحصل عمييا من طرف عضو في نطاق المعاشات
الخدمات أو المنتجات المالية التي تقّدم خدمات محدودة ومحّددة بطريقة مناسبة من أجل زيادة فرص الحصول عمى - 

. أنواع معينة من الزبائن لغرض اإلدماج المالي
:  عوامل المخاطر الخاصة بالدول

الدول التي تعينيا مصادر موثوقة ، مثل تقارير التقييم المتبادل أو التقويم المفصل بأن ليا نظام فعال لموقاية من - 
. تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما

. الدول التي حددت من خالل  مصادر موثوقة بأنيا تتمّيز بانخفاض مستوى الفساد أو األنشطة اإلجرامية األخرى- 
أثناء تطوير شبكة مستوى التعرض لممخاطر، كما ىي معروضة أعاله، يجب عمى الخاضعين النظر في متغيرات 

: المخاطر المرتبطة بيذه المستويات ، بما في ذلك العناصر الكامنة في
الغرض من فتح حساب أو من عالقة،  - 
مستوى األصول المودعة من قبل الزبون أو حجم العمميات المبرمة، - 
. انتظام أو مدة عالقة العمل- 

  :تدابير العناية المشتركة - 2.2
.  يجب أن تكون تدابير العناية الواجبة مناسبة لمستوى المخاطر المتعمقة بيا

 i -تدابير العناية المشددة  :
من الميم أن يفيم الخاضعون مضمون وموضوع جميع العمميات المعقدة ذات المبمغ المرتفع بطريقة غير طبيعية وجميع 

. األنماط غير العادية التي ال يبدو أن ليا أي غرض اقتصادي أو قانوني ظاىر
يجب أن تكون درجة وطبيعة رقابة عالقة العمل ذات المخاطر المرتفعة مشّددة لمتأكد من الطابع غير العادي و المشبوه 

. ليذه األنشطة
:  تشمل التدابير المحتمل اعتمادىا عمى وجو الخصوص

الحصول عمى معمومات إضافية  حول الزبون وتحيين بانتظام مواصفات تعريف الزبون و المستفيد الحقيقي،  - 
الحصول عمى معمومات إضافية عن طبيعة الغرض من عالقة العمل، - 



8 
 

 ،الحصول عمى معمومات حول كيفية الحصول عمى مصدر أموال الزبون أو مصدر أصولو- 
الحصول عمى معمومات حول أسباب العمميات المقترحة أو المحققة، - 
الحصول عمى ترخيص اإلدارة العميا لبدء أو مواصمة عالقة العمل،  - 
  ،تطبيق مراقبة مشددة لعالقة العمل بزيادة عدد وتكرار المراقبات وباختيار أنماط العمميات التي تتطمب فحص أدق- 
. القيام بالدفعة األولى بواسطة مؤسسة أخرى خاضعة لمعايير مماثمة من اليقظة- 
:  تدابير اليقظة المبسطة- 

ويمكن تطبيق تدابير اليقظة الواجبة بشكل مبسط عمى الزبائن ذوو المخاطر المنخفضة فيما يخص تبييض المال، مما 
: يؤدي إلى المراقبات والفحوص التالية 

التحقق من ىوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إنشاء عالقة العمل،  - 
تخفيض استمرارية  تحيين  عناصر ىوية الزبون،   -
. تخفيض من شّدة اليقظة المستمرة ومن التعمق في فحص عمميات عمى أساس عتبة نقدية معقولة- 

قبل الدخول في عالقة عمل مع زبون، يجب عمى المؤسسة أن تعين ىويتو ، وكذا بالنسبة لممستفيد الحقيقي من عالقة 
. العمل، كما يجب أن تجمع كل المعمومات الخاصة ذات الصمة والخاصة بموضوع وطبيعة ىذه العالقة

كما ىو مضطر لممارسة اليقظة المستمرة والقيام، وفقا ليذه العناصر، بفحص متأني لمعمميات مع الصير عمى أن تكون 
. متماسكة مع معرفة الزبون التي تم تحيينيا

وبالتالي، يجب عمى المؤسسة المالية إثبات تحيين معمومات الزبون بتكييفيا مع مستوى المخاطر التي حددتيا حسب 
. التصنيف التي قامت بو  وفقا لإلقتراق  عن طريق المخاطر ، لمتمكن من الكشف عن أي تناقض أو شذوذ

إن تطبيق تدابير اليقظة واجب، ومستوى شدة رقابة اليقظة يختمف حسب درجة التعرض لمخاطر تبييض أو تمويل 
إن النظام الجديد يكرس بذلك نيج واقعي قائم عمى المخاطر ، حيث تصنف المؤسسات . اإلرىاب التي يواجييا الميني

المالية نشاطاتيم حسب مستوى المخاطر التي تقدميا ، مع أخد بعين االعتبار التصنيف الذي يدلي بو المشرع بنفسو فيما 
ميما كان الحال، . (يقضة مخففة، يقضة مشددة، يقضة إضافية و اإلعفاء)يخص بعض الزبائن، والمنتجات و النشاطات 

. ال يمكن تطبيق الرقابة المخففة عمى عالقة عمل يوجد فييا اشتباه تبييض األموال وتمويل اإلرىاب
إن نظام الوقاية ضد تبييض األموال و تمويل اإلرىاب ليس نظام آلي لمتبميغ يستند حصرا عمى معايير موضوعية محددة 
مسبقا بل انو يقوم بتحميل كل حالة عمى حدة فيما يخص المبالغ والعمميات، تبعا لمواصفات عالقة العمل، إذا لزم األمر، 

فمن خالل نيج واقعي ومتدرج، قائم عمى تقديره ومزّود . وتصنيف المخاطر التي تم تحديدىا من طرف المؤسسة الخاضعة
بخبرتو وتجربتو، استنادا عمى جياز داخمي لمكشف عن الحاالت الشاذة التي عمى الميني أن يكشفيا وان يكشف عن 

. العمميات التي تمثل شذوذ بالنظر لمواصفات عالقة العمل ، وتحرير، عند ظيور الشك ، بيان اشتباه
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:  االلتزام بتبميغ خمية معالجة االستعالم المالي- 2
إن المينيين الخاضعين لسمطة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا في إطار الوقاية من تبييض األموال وتمويل 

اإلرىاب ومكافحتيا، وبعد إتمام تحميميم لوضعية زبائنيم حسب المعمومات التي يجب عمييم تحيينيا، القيام بتحميل كل 
.     عممية مشبوىة قبل تبميغ بيان لخمية معالجة االستعالم المالي

إذا كانت البيانات التي تم جمعيا من قبل الميني،  وفقا لإلجراءات المذكورة  في النصوص القانونية، ال يسمح لو تجنب 
. الشبيات حول مصدر األموال ، التي من المحتمل أن يكون مصدرىا من جرم، يجب عميو من إجراء إعالن اشتباه

 
إن األنظمة واإلجراءات الداخمية الغير كافية أو الناقصة تفشل عن الكشف عن الحاالت الشاذة في عالقة العمل وعن 

. إجراء تحميل لالشتباه الذي يمزم بإجراء إعالن اشتباه المنصوص عميو قانونيا
 بعبارة أخرى، خرق واجب تبميغ عن االشتباه الذي من الممكن أن يعاقب عميو تأديبيا يغطي أيضا حدث أو النظام 

الداخمي لموقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما الذي من المفروض أن يتيح  لممؤسسة فرصة كشف 
.  الشبيات

. التصريح بالشبية ىو نتيجة عمل فكري ونتيجة تحميل ال يمكن القيام بو من خالل األنظمة اآللية فحسب
 عالقة إلىيستند ىذا التحميل عمى العديد من المراحل التي يمكن أن تتحرك من عالقة مع الزبائن مبنية عمى أساس الثقة 

. يحوم عمييا الشك وأخيرا عمى الشبيات
تجاه الزبائن في إطار الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما تسمح بكشف الحاالت اإن تدابير العناية 

تجاه الزبائن في إطار الوقاية من تبييض ايجب أن يتم تحميميا في ضوء المعرفة وتكييفيا مع تدابير العناية . الشاذة
. األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما حسب تصنيف المخاطر التي يواجييا الميني خالل عالقة العمل

 .نوعية األجوبة وسموك الزبون يمثل قرائن موّضحة. إذا استمرت الشكوك، يجب طمب من الزبون معمومات إضافية 
ينبغي ليذه الخطوات أن تساعد عمى إزالة الشك فيما يخص مصدر األموال التي يحتمل أنيا تأتي من ارتكاب جريمة 

ذا تأّكدت ىذه الشكوك ، يجب تبميغ خمية معالجة االستعالم المالي. أساسية أو ينوي ارتكابيا . وا 
إن األشخاص، والموظفين والخاضعين لمتصريح بالشك الذين أرسموا المعمومات أو أبمغوا عمى التصريح بالشك، بحسن 

. النية، ليسوا عرضة لممحاكمة بتيمة خرق السرية المينية أو المصرفية
إن األشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لمتصريح بالشك عن حسن نية معفيين من كل مسؤولية إدارية ، مدنية 

 .كانت أو جزائية
ىذا اإلعفاء من المسؤولية يبقي قائما حتى لو لم تسفر التحقيقات بأي نتيجة أو إذا أدت إجراءات التحقيق إلى إصدار 

 . التحقيق أو باإلفراج أو التبرئةظقرار بحف
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ومع ذلك، فإن إعالن الشك ليس مسألة تافية ألنو يسبب معالجة المعمومات المقدمة عن عالقة العمل أو عن الزبون 
ىذا العالج قد يؤدي، عند االقتضاء، إلى تحقيق مكمل أو إحالتو إلى . تمقائيا من طرف خمية معالجة االستعالم المالي

. القضاء أو السمطات المختصة األخرى
طرق اإلبالغ - 
آجال اإلبالغ - 
 . بياىحفظ الوثائق التي تتعمق بالتصريحات التي أدل- 

  .القدرات المينية الالزمة، كل حسب الكفاءات الخاصة بومراسمييم ىر المينيون عمى ضمان وجود لدى سيجب أن ي
، االقتضاءفعل، إن المؤسسات الخاضعة تضع، حسب الطرق المكّيفة لمؤسساتيم ، والتي تأخذ بعين االعتبار، عند بال

وتنص اإلجراءات عمى إبالغ المراسل ". إجراءات مركزية تحميل القضايا الشاذة المكشوف عنيا"بانتمائيم إلى مجموعة، 
. المعين لمتعامل مع خمية دراسة االستعالمات المالية 

 ةمظكما يبمغ المراسل عن الحوادث التابعة لموقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما التي كشفت عنيا أن
. الرقابة الداخمية

كن لمجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا مراقبة الخاضعين فيما يخص احترام واجباتيم المتعمقة بالوقاية من تبييض مي
. األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما،  وتبميغ، إذا اقتضى األمر،غرفة التحكيم واالنضباط، أي قصور مالحظ

من الميم أن نشير إلى أن عدم االمتثال ألحكام ىذه المبادئ التوجييية تعرض الخاضع إلى العقوبات المنصوص عمييا 
. في التشريع وفي القانون المعمول بو

فيما يتعمق بتدابير التجميد، وال سيما تمك المتعمقة بممتمكات اإلرىابيين والمنظمات اإلرىابية وغيرىم من األشخاص 
، المتمم 2005 فبراير 06 المؤرخ في 01-05 من القانون رقم 2 مكرر18 مكرر و 18م احكاألوالكيانات المدرجة في 

اإلشراف، اتجاه أو / وضبط، المراقبة  في حالة فشل السمطة التي لدييا سمطة ال،والمعدل، يمكن الشروع في إجراء تأديبي
. الخاضعين

 


