
 تــعــلــيــمــات 

 وزارة التجارة و الصناعة

إدارة مكافحة غسل األموال و متويل 

 اإلرهاب

 عزيزي العميل ،،،

بشـــم) مكافحـــة عمليـــات غســـل األمـــوال و متويـــل  2013( لســـنة 106اســـتناداق لوـــامو) ر ـــ   

بإصــرار الحةحــة التنةيليــة للوــامو) ،  و     2013( لســنة 37اإلرهــاب، وإا الوــاار الــوزاري ر ــ      

ــ     ــوزاري ر  ــاار ال ــال اةاسســات و الشــا ات    2016( لســنة 431الو بشــم) الاــوابن اةنألمــة ألعم

ــة    ــار الكا ـ ــلهمي و ا  جـ ــارة الـ ــال بـ ــل جت رـ ــع تعمـ ــ   الـ ــا يتعلـ ــة لـ ــاد) النمينـ و اةعـ

 لكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب .

 ستطب  ا جااءات التالية : 

ا  تةـــاا باةســـتنرات ســـارية الصـــح ية مـــ   جـــل  ريـــر هويــــة         .1

 العميل  و اةستةير الةعلي .

ســـيت   ـــريا بيامـــات العمـــحء متاـــمنة اةعلومـــات الش صـــية عـــ          .2

 تطلمي األما.العميل ومصرر األموال جت  ال 

لــــ  تــــت  اةعاملــــة إ  لوافوــــة اإلدارة العليــــا جت  ــــال  ــــا) العميــــل   .3

 ش ص معاض سياسيا .

 و مـــا   ـــويع  دينـــار 3000لـــ  يـــت  اســـتحق مبـــال  موريـــة تةـــو  مبلـــ   .4

ــة  ــة األجنبيــ ــا بالعملــ ــرة   يعادهلــ ــرة  و عــ ــة وا ــ ــااء معاملــ ــرر اجــ لــ

ــر ،      ــوق وا ـ ــحل يـ ــر  ـ ــل وا ـ ــخ عميـ ــلة مـ ــرو متصـ ــامحت تبـ ــا معـ  يـ

يـــتعن  ) يـــت  دفـــخ مـــا زاد عـــ  اصـــر اةشـــار إليـــ   صـــماق مـــ   ســـابات  

ــيكات      ــت راق الشـــ ــ  اســـ ــي(  و عـــ ــي مـــ ــو     ـــ ــحء جت البنـــ العمـــ

ــع        ــة الـ ــو النوريـ ــرفخ غـ ــ   دوات الـ ــا مـ ــخ و غوهـ ــاع البيـ ــافية و موـ اةصـ

 يسمح بنك الكويي اةا زي بالعمل بها .

ــل   .5 ــاب العميــ ــماق مــــ   ســ صــــا مي  لــــرر ســــراد  يمــــة اةعاملــــة  صــ

ــت رق      ــ   ) اةســ ــة مــ ــا ة  و اةاسســ ــ  الشــ ــمي  ) تتحوــ ــة نــ اةعاملــ

 هو باس  صا مي اةعاملة.

 وعلي  فإم  جت  ال عرق ا لتزاق لا سب  سيت  ا متناع ع  تنةيل اةعاملة .

 شا اي  لك   س  تعاومك  ،،،


