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الدول على محاربتها والتصدي لها  التي تحرص كافة  المفاهيم  األموال من  لقد أصبح مفهوم غسل 
بكافة الوسائل والطرق حيث تهدد هذه الظاهرة االقتصاد المحلي والعالمي كما تستخدم في دعم 

وتمويل العمليات اإلرهابية التي تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات. 
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من أجل التصدي لتلك الظواهر.
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مفهوم عملية غسل األموال

لق���د عرف���ت الم���ادة األولى م���ن القانون رقم 35 لس���نة 
2002 بش���أن مكافحة عمليات غسل األموال بأن عملية 
غس���ل األموال ه���ي »عملية أو مجموع���ة عمليات مالية 
أو غي���ر مالية ته���دف إلى إخفاء أو تحوي���ل المصدر غير 
المش���روع لألم���وال أو عائدات أي جريم���ة وإظهارها في 
ص���ورة أموال أو عائ���دات متحصلة من مصدر مش���روع، 
ويعتبر من مثيل هذه العمليات كل فعل يساهم في 
عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة 
مباش���رة أو غير مباش���رة من جريمة أو إخف���اء أو تمويه 

مصدرها«.

تعريف األموال: أي نوع من األصول أو الممتلكات سواء 
كان���ت النق���ود، أو األوراق المالي���ة والتجاري���ة، أو القي���م 

الثابت���ة والمنقولة المادي���ة والمعنوي���ة وكافة الحقوق 
المتعلقة بها أيا كانت وس���يلة الحص���ول عليها، وكذا 
الوثائق واألدوات القانونية أيا كان ش���كلها بما في ذلك 
الش���كل اإللكتروني أو الرقمي والتسهيالت المصرفية 
والس���ندات  واألس���هم  الدف���ع  وأوام���ر  والش���يكات 
والكمبي���االت وخطاب���ات الضمان س���واء كانت موجودة 

داخل دولة الكويت أو خارجها.

القانون رقم 106 لسنة 2013 

القانون: المقصود به هو قانون مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب رقم 106 لسنة 2013 في دولة الكويت.

لقد تم وضع رؤية ش���املة تحكم جرائم غس���ل األموال 
وتموي���ل اإلره���اب، ال س���يما وأن القانون رقم 35 لس���نة 
2002 ف���ي دول���ة الكويت ل���م يتضمن أي حك���م يتعلق 
بتجري���م تموي���ل اإلره���اب وأخ���ذا باالعتب���ار التط���ورات 
العالمي���ة والمحلية الت���ي تواكب تلك الجرائ���م وتفاديا 
ألوج���ه القص���ور الت���ي كش���ف عنه���ا التنفي���ذ الفعلي 
للتش���ريع السابق. لذا، فقد تم إصدار قرار وزاري رقم 37 
لس���نة 2013 بإصدار الالئح���ة التنفيذية لقانون مكافحة 
غس���ل األم���وال وتمويل اإلره���اب رقم 106 لس���نة 2013 
والذي تضم���ن العديد من المواد الت���ي يجب تنفيذها، 

وسوف نورد أهمها ضمن محتويات هذا العدد.

الجهات الُمناط بها مراقبة وتطبيق القانون

لق���د ت���م تحدي���د ع���دة جه���ات رقابي���ة وتنفيذي���ة ف���ي 
دولة الكوي���ت للتأكد من التزام المؤسس���ات واألعمال 
والمهن غير المالية المحددة بتطبيق القانون والالئحة 

التنفيذية. وهي:

• وحدة التحريات المالية 

الكويتي���ة،  المالي���ة  التحري���ات  وح���دة  القان���ون  من���ح 
الش���خصية االعتبارية المس���تقلة، دورًا هام���ًا باعتبارها 
الجه���ة المس���ؤولة ع���ن تلقي وطل���ب وتحلي���ل وإحالة 
المعلوم���ات المتعلق���ة بم���ا يش���تبه أن يك���ون عائدات 
متحصل���ة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها 
أو يمكن اس���تخدامها للقيام بعمليات غسل أموال أو 
تموي���ل إرهاب وفقا ألح���كام هذا القان���ون. تتولى هذه 

الوحدة القيام باإلجراءات التالية:

- إذا تواف���رت للوح���دة دالئل معقولة لالش���تباه في أن 
األم���وال متحصلة من جريم���ة أو أم���وال مرتبطة أو لها 
عالقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل 
األم���وال أو تموي���ل إره���اب فيجب إب���الغ النياب���ة العامة. 
وكذل���ك إحال���ة المعلوم���ات ذات الصل���ة إل���ى الجه���ات 

المختصة.

- إخط���ار الجهات الرقابية المعنية ف���ي حال مخالفة أي 
من المؤسس���ات المالية أو األعمال والمهن غير المالية 

المح���ددة أو أي موظف فيها لاللتزامات الواردة في هذا 
القانون، وكذلك يمكنها أن تطلب منها بعض التقارير 

اإلضافية.

- تحدي���د البالد التي تعتبرها عالي���ة المخاطر، وعليها 
يمكنه���ا الطل���ب م���ن المؤسس���ات المالي���ة واألعم���ال 
والمهن غير المالية المحددة الحد من عالقة العمل مع 

هذه الدول أو األشخاص فيها.

- يجوز للوحدة أن تتيح معلوماتها ألي جهة أجنبية، إما 
تلقائيا أو عندما يطل���ب منها، بناء على اتفاق معاملة 
بالمث���ل أو اتفاق متب���ادل على أس���اس ترتيبات تعاون 

تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

• الجهات الرقابية

إن الجه���ات الرقابية تعتبر مس���ؤولة ع���ن ضمان التزام 
المؤسس���ات المالي���ة واألعم���ال والمه���ن غي���ر المالي���ة 
المح���ددة بأح���كام هذا القانون، وتش���مل بنك الكويت 
المركزي وهيئة أس���واق الم���ال ووزارة التجارة والصناعة 
أو أي جهة أخرى يتم تحديدها بالالئحة التنفيذية لهذا 
القان���ون. ل���ذا، فإن دور الجه���ات الرقابي���ة يتمثل في ما 

يلي:

عل���ى  يتعي���ن  الت���ي  والق���رارات  التعليم���ات  إص���دار   -
المؤسس���ات المالي���ة واألعم���ال والمه���ن غي���ر المالي���ة 
المح���ددة تنفيذها والمتعلق���ة بالضوابط والمتطلبات 
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الت���ي يج���ب مراعاته���ا بمج���ال مكافحة غس���ل األموال 
وتمويل اإلرهاب.

- إج���راء عملي���ات فح���ص ميدان���ي للتأك���د م���ن التزام 
المؤسس���ات المالي���ة واألعم���ال والمه���ن غي���ر المالي���ة 
غس���ل  مكافح���ة  قان���ون  أح���كام  بتنفي���ذ  المح���ددة 
األم���وال وتمويل اإلره���اب والالئحة التنفيذي���ة والقرارات 
والتعليمات الص���ادرة من الجهات الرقابية المعنية في 

هذا الخصوص.

• النيابة العامة

تتول���ى النيابة العام���ة دون غيرها التحقي���ق والتصرف 
واالدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 

وتختص محكمة الجنايات بالنظر في هذه الجرائم. 

- م���ع ع���دم اإلخ���الل بحق���وق الغير حس���ن الني���ة، يجوز 
للنائ���ب العام أو من يفوضه م���ن المحامين العامين أن 
يأم���ر بتجميد األموال واألدوات مح���ل الجريمة أو الناتجة 
ع���ن عوائد الجريم���ة إذا توفرت لديه دالئ���ل كافية بأنها 
متعلقة بإحدى جرائم غس���ل األم���وال أو تمويل اإلرهاب 
أو إحدى الجرائم األصلية. وللنيابة العامة إدارة وتصريف 

شؤون األموال بما تراه مناسبا.

- تتب���ادل النياب���ة العامة طلب���ات التع���اون الدولي مع 
الجه���ات األجنبي���ة المختص���ة ف���ي األم���ور الجزائي���ة في 
مج���ال جرائ���م غس���ل األم���وال أو الجرائ���م األصلي���ة أو 

جرائم تمويل اإلرهاب، وذلك بالنس���بة إلى المساعدات 
واإلناب���ات القضائي���ة وتس���ليم المتهمي���ن والمحكوم 
عليه���م، وكذلك الطلب���ات المتعلقة بتحدي���د األموال 
أو تتبعه���ا أو تجميده���ا أو الحجز عليه���ا أو مصادرتها، 
وذلك كله وفق القواعد التي تقررها االتفاقيات الثنائية 
أو المتع���ددة األطراف التي صدقت عليها دولة الكويت 

أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

التدابير االحترازية وتحديد المخاطر وتقييمها

يتعين على المؤسس���ات المالية واألعمال والمهن غير 
المالي���ة المحددة القيام بالتدابير االحترازية التالية وفقًا 

لمواد هذا القانون:

- وضع السياس���ات واإلجراءات الضرورية تنفيذا ألحكام 
الصل���ة  ذات  والق���رارات  التنفيذي���ة  والالئح���ة  القان���ون 
والتعليم���ات الصادرة عن الجهات الرقابية، بما في ذلك 
السياس���ات المناس���بة لقبول العم���الء وإدارة المخاطر، 
ووج���وب مراجعة واعتم���اد هذه السياس���ات واإلجراءات 

بشكل دوري.

- وض���ع اإلج���راءات المناس���بة لتحدي���د مخاط���ر غس���ل 
األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تظهر في إطار أنشطة 
العم���ل الخاصة بها، وتقييم ه���ذه المخاطر ومراقبتها 
وإدارته���ا والح���د م���ن آثاره���ا والمرتبطة بش���كل خاص 
بعمالء البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها 
العم���الء أعماله���م أو مص���در المعام���الت أو مقصده���ا، 
وكذلك طبيعة المنتج���ات والخدمات الُمقدمة وقنوات 

تقديمها.

- اتخ���اذ الخط���وات المناس���بة لتوثيق عملي���ات تقييم 
المخاطر التي تقوم بها وتحديثها ومراجعتها بشكل 
دوري. كم���ا يج���ب توفي���ر نتائ���ج عملي���ات التقيي���م إلى 
الجه���ات الرقابية عند الطلب. ويج���وز للجهات الرقابية 
المالي���ة  المؤسس���ات  بع���ض  ع���دم مطالب���ة  تق���رر  أن 
واألعم���ال والمهن غير المالي���ة المحددة توثيق عمليات 
تقيي���م المخاطر ف���ي حال كانت مخاطر غس���ل األموال 
وتمويل اإلرهاب المحددة المرتبطة بنش���اط معين قد 

تم تحديدها واستيعابها وإدارتها بشكل واضح.

- تحديد هوية العميل أو المس���تفيد الفعلي والتحقق 
منها بموجب البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين 
وجواز الس���فر أو وثيقة السفر لألشخاص غير المقيمين 
في دولة الكوي���ت، وبموجب الرخص���ة التجارية الصادرة 
ع���ن وزارة التج���ارة والصناع���ة للش���ركات والمؤسس���ات 

المسجلة في دولة الكويت.

- وضع أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان 
العميل أو المستفيد الفعلي شخصًا معرضًا سياسيًا، 
وف���ي حال تبين له���ا ذلك فإنها تق���وم بتطبيق تدابير 

عناية واجبة إضافية.

- تقييم مخاطر غس���ل األم���وال وتمويل اإلرهاب واتخاذ 
التدابي���ر الالزم���ة بش���أنها والتي قد تنش���أ ع���ن تطوير 

منتجات وتقنيات جديدة. 
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- وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط 
الداخلية، لمكافحة غس���ل األموال وتمويل اإلرهاب التي 
يج���ب تطبيقها على كل من الفروع المحلية والخارجية 

والشركات التابعة للمجموعة.

- إثبات وتس���جيل كافة المعامالت التي تتم مع العمالء 
بس���جالت رس���مية وفقًا لنظ���ام محاس���بي منتظم مع 
االحتفاظ بهذه السجالت وبجميع المستندات والوثائق 
المتعلق���ة بالمعامل���ة، وإتاحته���ا إلى الجه���ات الرقابية 

المعنية كل في حدود اختصاصه.

- تطبي���ق تدابي���ر العناي���ة الواجب���ة المش���ددة عندم���ا 
تعتبر مخاطر غس���ل األموال وتموي���ل اإلرهاب مرتفعة، 
وعلى س���بيل المث���ال: تش���ديد درجة وطبيع���ة الرقابة 
عل���ى عالق���ة العم���ل، به���دف تحديد م���ا إن كان���ت هذه 
العمليات أو األنش���طة غير معتادة أو مش���بوهة، طلب 
معلوم���ات إضافية عن العميل، طلب معلومات إضافية 
ح���ول طبيعة عالقة العمل المزمع إنش���اؤها، معلومات 
ح���ول مصدر أموال العميل أو ثروته، أو أي إجراءات أخرى 
تحدده���ا الجه���ات الرقابي���ة. كما يج���وز تطبي���ق تدابير 
مخفف���ة للعناي���ة الواجب���ة عندما تعتبر مخاطر غس���ل 

األموال وتمويل اإلرهاب منخفضة.

- تنفي���ذ برنام���ج مس���تمر لتدري���ب موظفيه���ا لضمان 
إلمامه���م بمتطلبات مكافحة غس���ل األم���وال وتمويل 
اإلرهاب وبأحدث التطورات واألس���اليب والطرق السائدة 

في هذا المجال.

- إخطار وحدة التحريات المالية عن أي معاملة مشبوهة 
بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دالئل 
كافية لالش���تباه ف���ي أن تل���ك المعامالت تج���ري بأموال 
متحصل���ة م���ن جريم���ة أو أم���وال مرتبطة له���ا عالقة أو 
يمكن اس���تعمالها بعمليات غس���ل األم���وال أو تمويل 
اإلره���اب. وكذل���ك توفي���ر أي���ة معلوم���ات ذات الصل���ة أو 
نسخ للمس���تندات أو الوثائق في ما يتعلق بأي طلبات 

تتلقاها من الوحدة.

تحديد هوية العميل والتأكد منها 

يحظر على المؤسسات المالية فتح أي حساب مجهول 
الهوية أو بأس���ماء وهمية أو االحتفاظ بهذه الحس���ابات 
ألي عمي���ل. ل���ذا يجب اتخاذ التدابير التالية بهذا الش���أن 

وهي:

- التع���رف والتحق���ق م���ن هوي���ة العميل والمس���تفيد 
الفعلي باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة 
ومستقلة، وكذلك فهم الغرض وطبيعة عالقة العمل، 

ويجوز طلب معلومات إضافية في هذا الشأن.

- المتابعة المس���تمرة في كل ما يتعلق بعالقة العمل 
وفحص أي معامالت تجري لضمان توافقها مع ما يتوافر 
ع���ن العمي���ل م���ن معلوم���ات وأنش���طة تجاري���ة ونمط 

المخاطر، وعن مصادر أمواله عند اللزوم.

- يت���م تنفي���ذ تلك التدابي���ر قبل وخالل فتح الحس���اب 
أو إقام���ة عالقة العمل مع العمي���ل، وقبل إجراء معاملة 
تزيد على الحد المق���رر بالالئحة التنفيذية لهذا القانون 
لصالح عميل ليس���ت له عالق���ة عمل معها، وقبل إجراء 
أي تحوي���ل الكترون���ي محل���ي أو دولي لصال���ح العميل، 
وكذل���ك عن���د االش���تباه ف���ي صح���ة أو كفاي���ة البيان���ات 

التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.

- يمك���ن للجه���ات الرقابية أن تحدد الح���االت التي يجوز 
فيه���ا تأجيل التحق���ق من هوية العميل أو المس���تفيد 

الفعلي إلى ما بعد إنشاء عالقة العمل.

- القي���ام بمراجعة دورية للتحقق م���ن صالحية البيانات 

والمعلوم���ات والمس���تندات الت���ي تم الحص���ول عليها 
وتحديثها.

مخاطر عدم االلتزام بالتدابير االحترازية

ف���ي حال ثبوت مخالفة من قبل المؤسس���ات المالية أو 
األعم���ال والمهن غير المالية المح���ددة أو أي من أعضاء 
مجل���س اإلدارة أو أعض���اء اإلدارة التنفيذية أو اإلش���رافية 
أو مدرائه���ا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون 
والئحته التنفيذية والق���رارات الوزارية والتعليمات، يجوز 
للجه���ات الرقابية أن تفرض واح���دًا أو أكثر من الجزاءات 

اإلدارية التالية:

- إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

- إص���دار أمر يتضمن االلتزام بإجراءات محددة أو تقديم 
تقاري���ر منظمة عن التدابي���ر المتخذة لمعالجة المخالفة 

المعينة.

- فرض ج���زاء مالي على المؤسس���ة المالية المخالفة ال 
يتجاوز خمسمائة ألف دينار كويتي عن كل مخالفة.

- من���ع مرتك���ب المخالف���ة من العم���ل ف���ي القطاع ذي 
الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

- تقييد صالحي���ات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية أو اإلشرافية أو مدرائها، والمالك المسيطرين، 



مالية ومصرفية

بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

- ع���زل أو طل���ب تغيي���ر أعض���اء مجلس 
اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية أو مدرائها.

- إيقاف النش���اط أو العم���ل أو المهنة أو 
تقييدها أو حظر مزاولتها.
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