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مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب
Anti-Money Laundering/Combating the 

Financing of Terrorism (AML/CFT) 
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التش��عات الصادرة في دولة الكويت بشأن مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

تع��ف ج��مة غسل األموال 

قامــت دولــة الكويــت بســّن التشــ��عات التــي تكفــل مكافحــة غســل األمــوال وتمو�ــل اإلرهــاب، وتشــمل هــذه التشــ��عات 
القانــون رقــم (106) لســنة 2013 في شــأن مكافحة غســل األمــوال وتمو�ل اإلرهاب والئحتــه التنفيذية الصــادرة بموجب الق�ار 

الو�اري رقم (37) لسنة 2013.

هــذا، باإلضافــة إلــى القــ�ار الــو�اري رقم (35) لســنة 2019 بشــأن الالئحة التنفيذية الخاصــة بتنفيذ ق�ا�ات مجلــس األمن الصادرة 
بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة المتعلقــة بمكافحــة تمو�ــل اإلرهــاب وتمو�ــل وا�تشــار أســلحة الدمــار 

الشامل.

-يمكــن االطــالع علــى نــص القانــون رقــم (106) لســنة 2013 فــي شــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمو�ــل اإلرهــاب مــن خــالل 
ال�ابط التالي:

-كمــا يمكــن االطــالع علــى الالئحــة التنفيذيــة للقانون المشــار إليــه والصادرة بموجــب الق�ار الــو�اري رقم (37) لســنة 2013 من 
خالل ال�ابط التالي:

عّرفــت المــادة (2) مــن القانــون رقــم (106) لســنة 2013 فــي شــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمو�ــل اإلرهــاب، 
ج��مة غسل األموال كما يلي:

" ُيعد مرتكًبا لج��مة غسل األموال كل من علم أن األموال متحصلة من ج��مة، وقام عمًدا بما يلي:

•تحويلهــا أو نقلهــا أو اســتبدالها، بغــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــ�وع لتلــك األمــوال، أو مســاعدة أي 
شــخص ضالــع فــي ارتــكاب الجــرم األصلــي التــي تحصلــت منــه األمــوال، علــى اإلفــالت مــن العواقــب القانونيــة 

لفعلته.

ــا أو  ــا أو حركته ــرف فيه ــة التص ــا أو كيفي ــا أو مكانه ــوال أو مصدره ــة لألم ــة الحقيقي ــه الط�يع ــاء أو تموي •إخف
ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

مقدمة
 

 أصبحت مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب (AML-CFT) موضع اهتمام ك�ير من الحكومات حول العالم لما 
القوانين  أب�ز  على  العدد  هذا  في  و�تعرف  الدول.  هذه  في  الداخلي  واألمن  االقتصاد  على  ضارة  آ�ار  من  لها 
الجهات  وكذلك  تط�يقها،  عن  المسؤولة  والجهات  الشأن،  هذا  في  الكويت  دولة  في  المطَبقة  واإلج�اءات 

الرقا�ية.

•إكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها.

ــاري مســؤوًال عــن أيــة ج��مــة �نــص عليهــا أحــكام هــذه المــادة، إذا ارتكبــت باســمه أو  ويكــون الشــخص االعتب
لحسابه.

وال تحول معاقبة مرتكب الج��مة األصلية دون معاقبته عن أي ج��مة أخرى من ج�ائم غسل األموال.
ــكاب  ــة شــخص بارت ــم إدان ــالزم أن يكــون قــد ت ــس مــن ال ــات أن األمــوال هــي متحصــالت ج��مــة، فلي ــد إ�ب وعن

الج��مة األصلية."

https://www.kwfiu.gov.kw/Webpage/PUBLICATIONs/Filedownload/9?DocumentType=Publication
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وفيما يتعلق بج��مة تمو�ل اإلرهاب فقد عّرفتها المادة (3) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل 
األموال وتمو�ل اإلرهاب، كما يلي:

" ُيعد مرتكًبا لج��مة تمو�ل اإلرهاب كل من قام أو ش�ع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، �إ�ادته وبشكل غير مش�وع بتقديم 
ا لهذا العمل، أو لصالح  ا أو جزئيًّ أو جمع األموال بنية استخدامها الرتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليًّ

منظمة إرها�ية أو لصالح شخص إرهابي.

وُتعتبر أي من األعمال الواردة في الفقرة السابقة ج��مة تمو�ل إرهاب، حتى لو لم يقع العمل اإلرهابي أو لم تستخدم 
ا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة  ا لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط األموال بعمل إرهابي معين أيًّ األموال فعليًّ

العمل اإلرهابي."

مجموعة العمل المالي "فا�ف" Financial Action Task Force (FATF) هي جهة حكومية دولية تأسست في عام 
1989 من قبل و��اء الدول األعضاء فيها. �تأّلف عضوّية هذه المجموعة حاليًا من (39) دولة ومنّظمتين إقليميَتين، هما 
اللجنة األو�و�ّية ومجلس التعاون لدول الخلي� العر�ية. و�وجد لد�ها عديد من الجهات الم�اقبة من المنظمات الدولية 
 MENA باإلضافة إلى مجموعات العمل المالي اإلقليمية التي �تمتع بصفة العضو المشارك، ومنها مجموعة "مينا فا�ف

."FATF

والتشغيلية  والتنظيمية  القانونية  للتدا�ير  الفعال  التنفيذ  وتع��ز  المعا�ير  وضع  في  "فا�ف"  مجموعة  مهام  �تمثل 
لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل ا�تشار التسلح، والتهديدات األخرى ذات الصلة بن�اهة النظام المالي 
الدولي. وتعمل أيضًا بالتعاون مع جهات دولية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية 
النظام المالي الدولي من االستغالل من خالل عمليات التق�يم المتبادل. وتصدر مجموعة العمل المالي كذلك إرشادات، 
وأو�اق �تضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل اإلرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تط�يق معا�ير 

"فا�ف".
�ين  باالتفاق  تأسست  مستقلة،  وتعاونية  طوعية  ط�يعة  ذات  مجموعة  فهي  فا�ف"  "مينا  لمجموعة  بالنسبة  أما 
حكومات (14) دولة عر�ية تشكل األعضاء المؤسسين، من ضمنهم دولة الكويت، في 30 /2004/11. وبعدها انضمت 
عدد من دول المنطقة لعضوية المجموعة حيث وصل عدد الدول األعضاء حاليًا إلى (19) دولة. ويشغل صفة م�اقب عدد 
مملكة  هي  المجموعة  سكرتا��ة  مقر  دولة  تكون  أن  على  االتفاق  وتم  واإلقليمية،  الدولية  والمنظمات  الدول  من 

البح��ن. 

ما هي الجهة الدولية المعنية بمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب؟

تع��ف ج��مة تمو�ل اإلرهاب



وحدة التح��ات المالية: الجهة المعنية في دولة الكويت بتلقي بالغات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

تحدد المجموعة عملها وُنظمها وقواعدها وإج�اءا�ها، و�تعاون مع الهيئات الدولية األخرى وخصوصًا مجموعة "فا�ف" لتحقيق 
أهدافها. وتعمل الدول األعضاء في المجموعة على تحقيق األهداف التالية:

1. تبني و�نفيذ التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي في شأن مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وا�تشار التسلح.

2. �نفيذ معاهدات وا�فاقيات األمم المتحدة وق�ا�ات مجلس األمن ذات الصلة.

المنظمات  مع  والتعاون  أف��قيا  وشمال  األوسط  الش�ق  منطقة  في  المعا�ير  بهذه  االلت�ام  لتع��ز  �ينها  فيما  التعاون   .3
والمؤسسات والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى لتع��ز االلت�ام بها دوليًا.

4. العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ذات الط�يعة اإلقليمية، وتبادل الخب�ات 
في شأنها وتطو�ر الحلول للتعامل معها.

5. ا�خاذ تدا�ير في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بفاعلية وبما ال يتعارض مع القيم الثقافية للدول 
األعضاء وأطرها الدستو��ة ونظمها القانونية.

2016 المشار إليه المهام واالختصاصات المنوطة  هذا، وقد حددت المواد رقم (17)، (18) و(19) من القانون رقم (106) لسنة 
بوحدة التح��ات المالية الكويتية كما يلي:

الت�ام  من  التحقق  الرقا�ية  الجهات  و�تولى  تجاهها،  ا�خاذها  الواجب  والتدا�ير  المخاطر  عالية  تعتبر  التي  البالد  الوحدة  •تحدد 
المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة بتط�يق هذه التدا�ير.

•�تمتع الوحدة، فيما يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وفقًا لوظائفها، بصالحية الحصول من أي شخص خاضع اللت�ام 
اإلبالغ المنصوص عليه في المادة (12)، على أية معلومات إضافية ترى أنها ض�و��ة ألداء مهامها بحيث يتم تقديم المعلومات 
المطلوبة خالل المدة الزمنية التي تق�رها الوحدة وبالشكل الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. وللوحدة – فيما يتعلق بأي 
تق��ر أو معلومات �تلقاها – الحق في الحصول على أي معلومات ترى أنها ض�و��ة ألداء مهامها من الجهات المختصة وأجهزة 

الدولة.

•للوحدة – إذا توافرت لها دالئل معقولة لالشتباه في أن األموال متحصلة من ج��مة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن 
استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمو�ل إرهاب – إبالغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات 
المالية أو األعمال والمهن غير  الرقا�ية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات  المختصة. وتقوم الوحدة �إخطار الجهات 
المالية المحددة أو أي موظف فيها لاللت�امات الواردة في هذا القانون. ويجوز للوحدة أن �تيح معلومات ألي جهة أجن�ية، إما 
تلقائيًا أو عندما يطلب منها، بناء على ا�فاق معاملة بالمثل أو ا�فاق متبادل على أساس ترت�بات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك 

الجهة.

نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب على إنشاء وحدة تسمى 
"وحدة التح��ات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبا��ة مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل 
وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من ج��مة أو أموال مرتبطة أو لها عالقة بها أو يمكن استعمالها 

للقيام بعمليات غسل أموال أو تمو�ل اإلرهاب وفقا ألحكام هذا القانون.



الهيكل التنظيمي لوحدة التح��ات المالية:

الجهات الرقا�ية في دولة الكويت المعنية بالرقابة على مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

هذا، ويمكن االطالع على دلیل وحدة التح��ات المالیة الكویتیة اإلرشادي للمؤسسات المالیة واألعمال والمھن غیر 
المالیة المحددة بشأن تعبئة نموذج اإلخطار عن المعامالت المشبوھة من خالل ال�ابط التالي:

بنك الكويت المركزي: معني بالرقابة على البنوك، شركات الص�افة وشركات التمو�ل، شركات المعلومات اال�تمانية 
وم�اولي أعمال الدفع اإللكت�وني لألموال ووكالئهم. 

ويقوم بنك الكويت المركزي بدوره في إصدار التعليمات الرقا�ية والتحقق من تط�يقها ومن قيام الجهات الخاضعة 
باإلبالغ إذا توفرت دالئل كافية، وتوقيع الج�اءات في حال المخالفة. ويمكن االطالع على التعليمات الرقا�ية  الصادرة 

. https://www.cbk.gov.kw عن بنك الكويت المركزي من خالل الموقع اإللكت�وني للبنك

وتجار  العقا�ات،  وسماسرة  الص�افة،  ومؤسسات  والوسطاء،  الوكالء  على  بالرقابة  معنية  والصناعة:  التجارة  و�ارة 
المعادن الثمينة واألحجار الك��مة، والمحاس�ين.

هيئة أسواق المال: معنية بالرقابة على شركات االس�ثمار، شركات تداول األو�اق المالية، شركات الوساطة المالية، 
والمؤمنين، ومد�اء األصول، والصناد�ق المشتركة، وأمناء الحفظ.

https://www.kwfiu.gov.kw/Webpage/PUBLICATIONs/Filedownload/21?DocumentType=Publication



وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (106) لسنة 2016 المشار إليه اختصاصات الجهات الرقا�ية، والتي من 
�ينها بنك الكويت المركزي، كما يلي:

�تولى الجهات الرقا�ية أعمال التنظيم والرقابة واإلش�اف فيما يتعلق بالت�ام المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير 
المالية المحددة للش�وط المنصوص عليها في القانون والئحته التنفيذية والق�ا�ات والتعليمات ذات الصلة، وتكون لها 

الصالحيات والواجبات التالية:

1- جمع المعلومات وال�يانات من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة، وإج�اء عمليات فحص   
ميداني، ويجوز االستعانة بالغير في هذا الشأن.

 2- إل�ام المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة بتوفير أي معلومات واخذ نسخ للمستندات أيًا كانت 
ط��قة تخ��نها وأي وثائق خا�ج مبانيها.

لعدم  المحددة  المالية  غير  والمهن  واألعمال  المالية  المؤسسات  على  ج�اءات  وفرض  تدا�ير  تط�يق   -3
الت�امها بأحكام هذا القانون، وإبالغ الوحدة بها.

 4- إصدار ق�ا�ات و�ا��ة وتعليمات لمساعدة المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة في 
�نفيذ الت�اما�ها.

 5- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة أو الجهات األجن�ية المعنية بمكافحة غسل األموال 
وتمو�ل اإلرهاب.

التكافلي، ف�وع  التأمين  التأمين، شركات  إعادة  التأمين، شركات  بالرقابة على شركات  التأمين: معنية  وحدة �نظيم 
شركات التأمين األجن�ية، مجمعات التأمين وإعادة التأمين.

جهات ذا�ية التنظيم نقابة المحامين: معنية باإلش�اف على المحامين.



المالية  غير  والمهن  واألعمال  المالية  للمؤسسات  التابعة  والشركات  الخارجية  الف�وع  أن  من  التحقق   -6
المحددة، تعتمد و�نفذ مع هذا القانون، بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.

 7- إبالغ الوحدة على وجه السرعة بمعلومات أو معامالت يمكن أن تكون لها صلة بغسل األموال أو تمو�ل 
اإلرهاب أو ج�ائم أصلية.

 8- وضع وتط�يق إج�اءات الكفاءة والمالئمة والمعا�ير المتعلقة بالخبرة والن�اهة ألعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذية أو اإلش�افية أو مد�ائها للمؤسسات المالية.

9- وضع وتط�يق معا�ير التملك أو السيطرة على حصص ك�يرة للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير 
المحددة بما في ذلك المستفيد�ن الفعل�ين من هذه الحصص، أو فيما يتعلق بالمشاركة بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة في إدارتها وتص��ف شؤونها أو تشغيلها.

10- االحتفاظ باإلحصاءات عن التدا�ير المتخذة والج�اءات المف�وضة التي تحددها الجهات الرقا�ية.

11- تحديد نوع ومدى التدا�ير التي �تخذها المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية وفق المادة 
(10) ا�ساقا مع درجة مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وحجم النشاط التجاري.

كما حددت المادتان رقم (17) و(18) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2016 المشار إليه، 
والصادرة بموجب ق�ار و�اري رقم (37) لسنة 2013، مهام الجهات الرقا�ية فيما يلي:

 
•�تولى الجهات الرقا�ية إصدار التعليمات والق�ا�ات التي يتعين على المؤسسات المالية واألعمال والمهن 
غير المالية المحددة �نفيذها والمتعلقة بالضوابط والمتطلبات التي يجب م�اعا�ها في مجال مكافحة غسل 

األموال وتمو�ل اإلرهاب.

واألعمال  المالية  المؤسسات  الت�ام  من  للتأكد  ميداني  فحص  عمليات  إج�اء  الرقا�ية  الجهات  •�تولى 
والالئحة  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  مكافحة  قانون  أحكام  بتنفيذ  المحددة  المالية  غير  والمهن 

التنفيذية والق�ا�ات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقا�ية المعنية في هذا الخصوص.

ولها أن تستعين بالغير في هذا الشأن، كما يجوز للجهات الرقا�ية أن تطلب من هذه المؤسسات المالية 
واألعمال والمهن غير المالية المحددة تكليف أحد م�اقبي الحسابات بتقديم تق��ر يعد عن مدى االلت�ام 

بتلك المتطلبات.



اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب 

في إطار أحكام المادة (24) من القانون (106) والتي �تعلق بالتعاون والتنسيق الوطني في مجال وضع 
و�نفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل ا�تشار أسلحة الدمار الشامل، 
فقد نصت المادة (19) المعدلة من الالئحة التنفيذية بأن �نشئ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 

األموال وتمو�ل اإلرهاب" بعضوية الجهات التالية:

•وحدة التح��ات المالية الكويتية
•بنك الكويت المركزي
•و�ارة التجارة والصناعة

•هيئة أسواق المال
•النيابة العامة

•و�ارة العدل
•و�ارة المالية

•و�ارة الداخلية
•و�ارة الخارجية

•و�ارة الشئون االجتماعية والعمل
•اإلدارة العامة للجمارك

•الهيئة العامة لمكافحة الفساد
•وحدة �نظيم التأمين1

1 تم إضافة وحدة �نظيم التأمين إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بموجب الق�ار الو�اري رقم (5) 
.لسنة 2021 بتعد�ل الق�ار الو�اري رقم (37) لسنة 2013



التنفيذية  التح��ات المالية الكويتية حسب ما نصت عليه المادة (21) من الالئحة  اللجنة الوطنية رئيس وحدة   وي�أس 
وأكدت على ذلك المادة (3) البند (1) من الالئحة الداخلية. وأضافت في البند الثاني بأن ُيعين ممثل الوحدة في اللجنة 
الوطنية نائبًا للرئيس ليحل محل الرئيس لدى غيابه. ووفقًا للمادة (25) من الالئحة التنفيذية فإن الوحدة هي التي تقوم 

بمهام أمانة سر اللجنة الوطنية.
 

مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب

وتختص اللجنة الوطنية، وفقًا ألحكام المادة (20) من الالئحة التنفيذية، باآلتي:

الدمار  أسلحة  أنشطة  وتمو�ل  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  ج��متَي  لمكافحة  وطنية  است�ا�يجية  وتطو�ر  1.وضع 
الشامل على الصعيد الوطني.

2.تق�يم مخاطر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني.

3.ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي �ين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطو�ر و�نفيذ سياسات 
وأنشطة مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

4.متابعة التطو�ات العالمية واإلقليمية بما فيها المعا�ير الدولية لمجموعة العمل المالي والمعاهدات واالتفاقيات 
الدولية ذات العالقة في مجال مكافحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، وتقديم 

التوصيات بشأن تطو�ر السياسات العامة والقواعد االسترشادية واقت�اح التعديالت المناسبة للتش��عات القائمة.

العاملة في مجال مكافحة ج�ائم غسل  الكوادر  تأهيل وتد��ب  ب�امج  المختصة في تطو�ر  الجهات  5.المساهمة مع 
األموال وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

اإلحصاءات في مجال مكافحة غسل  العامة وجميع  السياسات  لتطو�ر  العالقة  المختصة ذات  اللجان  6.التنسيق مع 
األموال، الج�ائم األصلية، وتمو�ل اإلرهاب وتمو�ل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

و�نص المادة رقم (23) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2016 المشار إليه، والصادرة بموجب ق�ار و�اري 
رقم (37) لسنة 2013 على أنه:

"تقوم اللجنة الوطنية بتشكيل ف��ق فني من �ين أعضائها يتولى مهمة إعداد الد�اسات الفنية الالزمة أو أي مهام 
أخرى توكل إليه من قبل اللجنة الوطنية بما يحقق اختصاصا�ها.

وُيشكل من أعضاء الف��ق الفني وفود دولة الكويت للحضور في المحافل اإلقليمية والدولية في هذا المجال."



المصادر :

•الموقع اإللكت�وني لوحدة التح��ات المالية الكويتية:  

• الموقع اإللكت�وني لمكتب "�يكر تيلي" بالكويت:  

https://www.kwfiu.gov.kw/Webpage

https://www.cbk.gov.kw•الموقع اإللكت�وني لبنك الكويت المركزي: 

https://www.bakertilly.com.kw/ar




