تعليمات وزارة التجارة و الصناعة
إدارة مكافحة عمليات غسل األموال و متويل اإلرهاب
كيفية اإلخطار عن العمليات املشبوهة

استتتنادال لنتتاروم ر تت  )106لستتنة  2013بشتت م مكافحتتة عمليتتات غستتل
األموال و متويل اإلرهاب مادة ر
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تلتزم املؤسسات املالية و األعمال و املهن غري املالية احملددة بإخطار الوحتدة دوم تت خري
ب ي معاملة أو أي حماولة إلجراء املعاملة بصرف النظر عن يمتها  ،إذا اشتبهت أو تتوافرت
دالئل كافيه لإلشتباه يف أم تلك املعامالت جتري ب موال متحصلة متن جرةتة أو أمتوال
مرتبطه أو هلا عال ة بها أو ةكتن استتعماهلا للنيتام بعمليتات غستل أمتوال أو متويتل
إرهاب )).

خطوات إخطار وحدة التحريات املالية الكويتية :

 -1الدخول على مو ع
وحدة التحريات املالية الكويتية
KUWAIT FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT
http://www.kwfiu.gov.kw/index-2.html

•

مالحظة  :املو ع متوفر باللغتني العربية و اإلجنليزية
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 -2اختيار اينورة النماذج)

))FORMS

 -3اختيار منوذج اإلخطار حسب روع النشاط

•

شركات و مؤسسات الصرافة بيع وشراء عمالت بالسوق احمللي فنط)

•

شركات الت مني وثائق الت مني على احلياة ) و الوكالء و الوسطاء

•

مساسرة العنار

•

جتار الذهب املعادم الثمينة و األحجار الكرةة

•

احملاسبني

•
• مالحظة  :برجاء االطالع على دليل الوحدة االرشادي بل تعبئة منوذج االخطار
احملامني شركات احملامني )
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تعليمات وزارة التجارة و الصناعة
إدارة مكافحة عمليات غسل األموال و متويل اإلرهاب
إجراءات التعامل مع وائ العنوبات الدولية

استتتتنادال لنتتتاروم ر ت ت  )106لستتتنة  2013بشت ت م مكافحتتتة عمليتتتات غستتتل
األمتتوال و متويتتل اإلرهتتاب متتادة ر تت  )25وإىل تترار وزارة ارارجيتتة ر تت )5
لسنة 2014
على كافة املؤسسات املالية و األعمال و املهن غري املالية اإللتزام بالتالي:
أوال  :معرفة األشخاص و الكيارات املدرجة على وائ العنوبات .
 -1أي شخص أو كيام يدرج على وائ العنوبات الدولية .
 -2أي شخص أو كيام حتدده دولة الكويت ب ره مرتبط باإلرهاب .

أ.

خطوات الدخول على مو ع األم املتحدة – جملس األمن :

 -1الدخول على رابط ( قائمة الجزاءات الموحدة )
CONSOLIDATED SANCTIONS LIST

•

مالحظة  :املو ع متوفر باللغتني العربية و اإلجنليزية
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 -2اختيار احد ايقونات عرض القائمة
( ) PDF , XML,HTM

 -3خاصية البحث عن طريق الضغط على
مفتاحي
Ctrl + F

4

ب ت -حيظر تندي خدمات مالية أو أي خدمات أخرى إىل شخص أو جمموعة أو
كيام حمدد  ،بشكل مباشر أو غري مباشر لكافة أرواع األصول أو املمتلكات
املادية أو العينية املننولة و غري املننولة .
ج -إبالغ اللجنة اراصة بتنفيذ رارات جملس األمن املتعلنة باإلرهاب ومتويل
أسلحة الدمار الشامل املتمثلة بوزارة ارارجية خالل  )3أيام باملعلومات عن
حالة األموال على حساب الربيد اإللكرتوري التالي :
• CTC@MOFA.GOV.KW

ثاريال  :يُعفى متن املستؤولية اانائيتة أو اإلداريتة أو املدريتة أي شتخص ،لتا يف ذلتك أي
مؤسسة مالية أو أعمال ومهن غري مالية ،ينوم حبسن ريّة بتجميد األموال اعتنتادا منته
أرها أموال مستهدفة .
ثالثال  :أي شخص خيالف أو ال يلتزم أو يتيح النفاذ إىل األموال أو يؤمّن اردمات املالية أو
غريها من اردمات املرتبطة بها أو كل من ال يفصح عن املعلومات أو يفصح عن
معلومات كاذبة  ،يُعا ب باحلبس ملدة ال تتجاوز  3سنوات وبغرامة ال تنل عن مخسة
آالف دينار وال جتاوز مخسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتني العنوبتني .
وال حيول تو يع هذه اازاءات دوم تو يع عنوبات وزارة التجارة والصناعة على املؤسسات
املالية واألعمال واملهن غري املالية يف حال خمالفتها ألحكام الناروم .
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رابعال  :حيظر يام أي حتويالت مالية من بلك عرب الننوات التجارية ألي اغراض
تتعلق ب عمال خرييه و إرسارية إال من خالل الننوات الرمسية  ،مثل بيت الزكاة أو
اامعيات ارريية الكويتية املعتمدة يف الدولة .
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تعليمات وزارة التجارة و الصناعة
إدارة مكافحة عمليات غسل األموال و متويل اإلرهاب
تدابري العناية الواجبة

استتتناد لا لنتتاروم ر تت  )106لستتنة  2013بشتت م مكافحتتة عمليتتات غستتل األمتتوال و
متويتتل اإلرهتتاب ،و النتترار التتوزاري ر تت  )431لستتنة  2016بشتت م الاتتوابط املنظمتتة
ألعمتتتال املؤسستتتات و الشتتتركات التتتع تعمتتتل يف جمتتتال جتتتتارة التتتذهب و االحجتتتار
الكرةتتتة و املعتتتادم الثمينتتتة لتتتا يتعلتتتق لكافحتتتة غستتتل األمتتتوال و متويتتتل
اإلرهاب .
تلتزم الشركات و املؤسسات بالتالي :
 .1تطبيتتتق تتتتدابري العنايتتتة الواجبتتتة علتتتى العميتتتل املستتتتفيد الفعلتتتي  ،وتتتتدابري
العناية املشددة على املعرض سياسي لا وذوي املخاطر العالية
 .2حظر إرشاء عال ات عمل مع عمالء جمهولي اهلوية أو ب مساء وهمية.
 .3موافنة اإلدارة العليا يف حال كام العميل شخص معرض سياسيال .
 .4االحتفتتتاا بالستتتجالت واملعتتتامالت املرتبطتتتة بتتتالعمالء واملعتتتامالت ملتتتدة مختتتس
سنوات .
 .5النيتتام لراجعتتة دوريتتة ملعلومتتات العمتتالء التتذين جيتتروم املعتتامالت بشتتكل
دوري للتحنتتتق متتتن صتتتالحية البيارتتتات واملستتتتندات التتتع احلصتتتول عليهتتتا
وحتتتتديثها بشتتتكل دائت ت املعلومتتتات الشخصتتتية و مصتتتدر األمتتتوال يف حتتتال
تطلب االمر ) .
 .6عتتدم استتتالم مبتتالن رنديتتة تفتتوق  3000دينتتار أو متتا يعادهلتتا بالعملتتة األجنبيتتة
لتتدى اجتتراء معاملتتة واحتتدة أو عتتدة معتتامالت تبتتدو متصتتلة متتع عميتتل واحتتد
ختالل يتوم واحتد  ،حيت يتعتيّن أم يتت دفتتع متا زاد عتن احلتد املاشتار إليته خصتتم لا
متتتن حستتتابات العمتتتالء يف البنتتتو كتتتي رتتتت ) أو عتتترب استتتتخدام الشتتتيكات
املصتترفية ورنتتاط البيتتع وغريهتتا متتن أدوات التتدفع غتتري الننديتتة التتع يستتمح بنتتك
الكويت املركزي بالعمل بها.
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 .7لتتدى ستتداد يمتتة املعاملتتة خصتتم لا متتن حستتاب العميتتل صتتاحب
املعاملتتة جيتتب أم تتحنتتق الشتتركة املؤسستتة متتن أم املستتتخدم هتتو
باس صاحب املعاملة .

لتحديد موعد لإلستفسار
يرجى التواصل على عناوين الربيد االلكرتوري التاليه :
اإلدارة AMLCFT@MOCI.GOV.KW:
س التوعية و التعاوم ارارجيH.FOSI.D@MOCI.GOV.KW:
س التد يق و حتليل البيارات املاليةH.AFDA.D@MOCI.GOV.KW:
ت:داخلي 22943342 – 2202
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