
قرار وزاري رقم )37( لسنة 2013
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال

ومتويل اإلرهاب رقم )106( لسنة 2013
وزير املالية

ومتويل    ― األموال  غسل  مكافحة  شأن  يف   2013 لسنة   )106( رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد 
اإلرهاب،

وعىل االتفاقيات الدولية بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،   ―
وبناء عىل عرض وكيل الوزارة،   ―

قرر
املادة 1

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة التنفيذية تطبق التعريفات الواردة يف املادة )1( من قانون مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، ويكون للكلامت والعبارات اآلتية املعنى املبني قرينها:

القانون: تعني قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم )106( لسنة 2013     1
األعامل املرصفية املراسلة: تعني تقديم اخلدمات املرصفية من قبل »البنك املراسل« إىل    2

»البنك املستجيب« )املنفذ النهائي للعملية(.
تدابري العناية الواجبة املشددة: تتضمن اختاذ تدابري العناية الواجبة اإلضافية عندما تكون    3

خماطر حصول عمليات غسل أموال أو متويل إرهاب مرتفعة، وعىل سبيل املثال: تشديد 
أو  العمليات  هذه  كانت  إن  ما  حتديد  هبدف  العمل  عالقة  عىل  الرقابة  وطبيعة  درجة 
األنشطة غري املعتادة أو مشبوهة، طلب معلومات إضافية عن العميل، طلب معلومات 
إضافية حول طبيعة عالقة العمل املزمع إنشاؤها، طلب معلومات حول مصدر أموال 

العميل أو ثروته، أو أي إجراءات أخرى حتددها اجلهات الرقابية.
مستفيًدا    4 أو  عمياًل  كان  طبيعي، سواء  أي شخص  هو  )أ(  سياسيًّا:  املعرض  الشخص 

أو دولة  الكويت  يتوىل حاليًّا مهام عامة عليا يف دولة  أو  السابق  إليه يف  أوكلت  فعليًّا، 
أجنبية. ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو احلكومات، كبار السياسيني أو املسؤولني 
التي  الرشكات  يف  التنفيذيني  املسؤولني  كبار  العسكريني،  أو  القضائيني  أو  احلكوميني 
متلكها الدولة، واملسؤولني البارزين يف األحزاب السياسية؛  )ب( أي شخص أوكلت 
إليه حاليًّا أو يف السابق مناصب إدارية عليا يف منظمة دولية، مثل املدراء ونواب املدراء 
وأعضاء جملس اإلدارة. ويتضمن هذا املصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية 

أو الرشكاء املقربني.
اجلهات الرقابية: تعني اجلهات التالية يف دولة الكويت:   5

معني بالرقابة عىل: البنوك، رشكات الرصافة ورشكات بنك الكويت املركزي
التمويل.

معنية بالرقابة عىل: رشكات التأمني، والوكالء والوسطاء، وزارة التجارة والصناعة
ومؤسسات الرصافة، وسامرسة العقارات، وجتار املعادن 

الثمينة واألحجار الكريمة، واملحاسبني.
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معنية بالرقابة عىل: رشكات االستثامر، رشكات تداول هيئة أسواق املال
األوراق املالية، رشكات الوساطة املالية، واملؤمنني، ومدراء 

األصول، والصناديق املشرتكة، وأمناء احلفظ.
جهات ذاتية التنظيم:
نقابة املحامني

معنية باإلرشاف عىل املحامني.

وتطوير    6 لوضع  الالئحة  هذه  أحكام  وفق  املشكلة  اللجنة  هي  الوطنية:  اللجنة 
املحيل  املستويني  عىل  الفعالة  التنسيق  آليات  وجود  وضامن  الوطنية  االسرتاتيجيات 

والدويل يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

الباب األول: التدابري االحرتازية
الفصل األول - حتديد املخاطر وتقييمها

املادة 2
واإلجراءات  السياسات  وضع  املحددة،  املالية  غري  واملهن  واألعامل  املالية  املؤسسات  عىل  يتعني 
الرضورية تنفيًذا ألحكام القانون وهذه الالئحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليامت 
الصادرة عن اجلهات الرقابية، بام يف ذلك السياسات املناسبة لقبول العمالء وإدارة املخاطر، وعىل أن 

يتم مراجعة واعتامد هذه السياسات واإلجراءات بشكل دوري.

املادة 3
لتحديد  املناسبة  اإلجراءات  املحددة وضع  املالية  غري  واملهن  واألعامل  املالية  املؤسسات  عىل  يتعني 
العمل اخلاصة هبا وتقييم هذه  التي قد تظهر يف إطار أنشطة  خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

املخاطر ومراقبتها وإدارهتا واحلد من آثارها، واملرتبطة بشكل خاص بام ييل:
العمالء.)أ(  
أو )ب(   املعامالت  مصدر  أو  أعامهلم  العمالء  فيها  يزاول  التي  اجلغرافية  املناطق  أو  البلدان 

مقصدها.
طبيعة املنتجات واخلدمات املقدمة.) (  
قنوات تقديم املنتجات واخلدمات.)د(  

املادة 4
يتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة اختاذ اخلطوات املناسبة لتوثيق عمليات 
تقييم املخاطر التي تقوم هبا وحتديثها ومراجعتها بشكل دوري، كام جيب توفري نتائج عمليات التقييم 

إىل اجلهات الرقابية لدى الطلب.
املالية  غري  واملهن  واألعامل  املالية  املؤسسات  بعض  مطالبة  عدم  تقرر  أن  الرقابية  للجهات  وجيوز 
بتوثيق عمليات تقييم املخاطر لدهيا، يف حال كانت خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب  املحددة 

املرتبطة بنشاط معني قد تم حتديدها واستيعاهبا وإدارهتا بشكل واضح.
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املادة 5
يتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة حتديد هوية العميل أو املستفيد الفعيل 

والتحقق منها، بموجب الوثائق التالية:
البطاقة املدنية للمواطنني واملقيمني.)أ(  
جواز السفر أو وثيقة السفر لألشخاص غري املقيمني يف دولة الكويت.)ب(  
الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للرشكات واملؤسسات املسجلة ) (  

يف الكويت، وبالنسبة إىل الرشكات واملؤسسات اخلارجية الوثائق الصادرة عن اجلهات 
املختصة يف الدولة التي سجلت أو تأسست فيها.

الوثائق واألوراق واألدوات واألحكام القضائية التي تثبت أن شخًصا قد عني لتمثيل )د(  
الشخص املعني.

تطبيق  املحددة  املالية  غري  واألعامل  واملهن  املالية  املؤسسات  من  تطلب  أن  الرقابية  للجهة  وجيوز 
إجراءات إضافية لتحديد هوية العميل والتحقق منها.

املادة 6
يف تطبيق أحكام املادة )5( من القانون، يبلغ احلد املعتمد 3 آالف دينار كويتي أو ما يعادله بالعملة 

األجنبية.

الفصل الثالث - تدابري العناية الواجبة املشددة
جتاه بعض العمالء

املادة 7
تقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بوضع أنظمة مناسبة إلدارة املخاطر لتحديد 
ما إذا كان العميل أو املستفيد الفعيل شخًصا معرًضا سياسيًّا، ويف حال تبني هلا ذلك، فإهنا تقوم بتطبيق 
تدابري عناية واجبة إضافية لتلك املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة )5( من القانون، وذلك 

وفق اآليت:
بالنسبة إىل الشخص األجنبي املعرض سياسيًّا:)أ(  
هذا    1 مع  متابعتها  أو  العمل  عالقة  إنشاء  قبل  العليا  اإلدارة  موافقة  عىل  احلصول 

الشخص.
اختاذ كافة التدابري املناسبة لتحديد مصدر الثروة واألموال.   2
تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعالقة العمل.   3
إليه )ب(   موكلة  بالنسبة ألي شخص  وأيًضا  سياسيًّا،  املعرض  املحيل  الشخص  إىل  بالنسبة 

حاليًّا أو أوكلت إليه سابًقا وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية:
قبل  من  املحددة  املخاطر  تكون  حيثام  )أ(  القسم  يف  أعاله  إليها  املشار  التدابري  تطبق 
املالية املحددة واملرتبطة هبذا الشخص واملتعلقة  املالية واألعامل واملهن غري  املؤسسات 

بغسل األموال ومتويل اإلرهاب مرتفعة.
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املادة 8
تقوم اجلهات الرقابية بالتحقق من التزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بالتدابري 
التي تضعها وحدة التحريات املالية الكويتية يف جمال حتديد البلدان التي تعترب مرتفعة املخاطر، عىل أن 

تتضمن هذه التدابري عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل:
تطبيق عنارص حمددة من العناية الواجبة املشددة بذات أسلوب طلب معلومات إضافية )أ(  

أو  العميل  أموال  ومصدر  العمل  عالقة  وطبيعة  املعامالت،  وهدف  العميل،  حول 
أصوله.

احلصول عىل موافقة اإلدارة العليا ملتابعة العالقة.)ب(  
تعزيز مراقبة املعامالت.) (  
مراجعة العالقة مع البنوك املراسلة أو تعديلها أو إهناؤها، إن دعت احلاجة لذلك.)د(  

وللوحدة أن تطلب من اجلهات الرقابية اختاذ عدد من اإلجراءات الالزمة، وتشمل عىل سبيل املثال 
ال احلرص، ما ييل:

تقديم تقارير إضافية عن املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة. )أ(  
رفض إنشاء رشكات تابعة أو فروع أو مكاتب متثيل للمؤسسات املالية التابعة للدول )ب(  

التي حتددها الوحدة.
حظر إنشاء فروع أو مكاتب متثيل أو رشكات تابعة للمؤسسات املالية واألعامل واملهن ) (  

غري املالية املحددة يف الدولة التي حتددها الوحدة.
الطلب من املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة احلد من عالقة العمل أو )د(  

املعامالت املالية مع الدولة التي حتددها الوحدة أو األشخاص يف تلك الدولة.
التابعة )ه(   والرشكات  للفروع  اخلارجي  التدقيق  ومتطلبات  الرقابة  عمليات  تكثيف 

للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة من الدولة التي حتددها الوحدة 
والعاملة يف دولة الكويت.

طلب تعزيز متطلبات التدقيق اخلارجي من قبل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري )و(  
املالية املحددة لفروعها ورشكاهتا التابعة املوجودة يف الدولة التي حتددها الوحدة.

الفصل الرابع - العالقات املرصفية مع بنوك مراسلة خارجية
أو غريها من العالقات املامثلة

املادة 9
يتعني عىل املؤسسات املالية، قبل دخوهلا يف عالقات املراسالت املرصفية مع بنوك مراسلة خارجية 
أو غريها من العالقات األخرى املشاهبة باإلضافة إىل ما تطبقه من تدابري عادية للعناية الواجبة اختاذ 

التدابري التالية:
مجع معلومات كافية حول املؤسسة املستجيبة.)أ(  
الوقوف عىل طبيعة عمل املؤسسة املستجيبة.)ب(  
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تقييم سمعة املؤسسة املستجيبة ونوعية الرقابة التي ختضع هلا بام يف ذلك ما إذا سبق هلا ) (  
اخلضوع لتحقيق أو تدبري تنظيمي يف جمال غسل األموال أو متويل اإلرهاب.

متويل )د(   أو  األموال  غسل  ملكافحة  املستجيبة  املؤسسة  قبل  من  املطبقة  الضوابط  تقييم 
اإلرهاب.

احلصول عىل موافقة اإلدارة العليا قبل إنشاء عالقات مراسلة جديدة.)ه(  
التعرف عىل املسؤوليات اخلاصة بكل مؤسسة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل )و(  

اإلرهاب بوضوح وتوثيقها.
كام جيب تطبيق هذه التدابري عىل مقدمي اخلدمات املرصفية املراسلة العابرة للحدود وكافة العالقات 

املشاهبة التي تم إنشاؤها قبل رسيان القانون وإصدار هذه الالئحة التنفيذية.

الفصل اخلامس - متطلبات التحويل اإللكرتوين
املادة 10

عىل  باحلصول  للحدود  العابرة  اإللكرتونية  التحويالت  نشاط  متارس  التي  املالية  املؤسسات  تقوم 
معلومات دقيقة حول آمر التحويل واملستفيد وكافة الرسائل ذات الصلة، واحلرص عىل أن تبقى هذه 
املعلومات مرفقة بالتحويل اإللكرتوين أو الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلة الدفع يف كافة مراحلها. 

وعىل أن تتضمن املعلومات املرفقة بكافة التحويالت اإللكرتونية اآليت:
االسم الكامل آلمر التحويل.)أ(  
رقم حساب آمر التحويل حيث يستخدم هذا احلساب من أجل إجراء املعاملة.)ب(  
عنوان آمر التحويل ورقم البطاقة املدنية للعميل، أو مكان وتاريخ الوالدة.) (  
اسم املستفيد ورقم حسابه حيث يستخدم هذا احلساب من أجل إجراء املعاملة.)د(  

وعىل املؤسسات املالية التي تكون طرًفا يف حتويالت إلكرتونية حملية أن تضمن الرسالة ذات الصلة 
بسلسلة الدفع، معلومات آمر التحويل كام وردت يف البنود )أ( إىل ) ( أعاله.

كام يتعني عىل املؤسسات املالية مراقبة التحويالت اإللكرتونية هبدف رصد احلواالت التي ال تتضمن 
معلومات حول آمر التحويل و/أو املستفيد واختاذها التدابري املناسبة بشأهنا.

الفصل السادس - املنتجات وممارسات
العمل اجلديدة والنظم 

املادة 11
عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة، حتديد خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

وتقييمها واختاذ التدابري الالزمة بشأهنا، والتي قد تنشأ عن العمليات التالية:
املنتجات )أ(   لتقديم  اآللية  الوسائل  ذلك  يف  بام  جديدة  مهنية  وممارسات  منتجات  تطوير 

واخلدمات اجلديدة.
القائمة أو لدى تقديم )ب(   استخدام تكنولوجيات جديدة أو متطورة فيام يتعلق باملنتجات 

املنتجات املستحدثة.
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الفصل السابع - السياسات وإجراءات العمل
والنظم والضوابط الداخلية

املادة 12
عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم 
والضوابط الداخلية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي جيب تطبيقها بكافة الفروع املحلية 

واخلارجية والرشكات التابعة للمجموعة.
وعىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة التحقق من أن فروعها اخلارجية ورشكاهتا 
التابعة تنفذ املتطلبات الواردة يف املادة )10( من القانون، وذلك بقدر ما جتيزه القوانني املحلية للبلد 
املضيف، ويف حال عدم سامح قوانني البلد املضيف بتطبيق املتطلبات املذكورة أعاله عىل نحو كامل، 
تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق تدابري مالئمة إضافية إلدارة خماطر 
اإلضافية  التدابري  كفاية  عدم  حال  ويف  الرقابية.  اجلهات  وإخطار  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 
إضافية عىل  فيها فرض ضوابط  بام  إضافية،  رقابية  تدابري  اختاذ  النظر يف  الرقابية  اجلهات  يكون عىل 
املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة، أو الطلب منها إهناء عملياهتا يف البلد املضيف، 

متى كان ذلك مالئاًم.

املادة 13
تتم  التي  املعامالت  كافة  إثبات وتسجيل  املحددة  املالية  واملهن غري  املالية واألعامل  املؤسسات  عىل 
وبجميع  السجالت  هبذه  االحتفاظ  مع  منتظم،  حماسبي  لنظام  وفًقا  رسمية  بسجالت  العمالء  مع 
املستندات والوثائق املتعلقة باملعاملة، وإتاحتها إىل اجلهات الرقابية املعنية كل يف حدود اختصاصه.

املادة 14
لتدريب موظفيها  برنامج مستمر  بتنفيذ  املحددة  املالية  واملهن غري  واألعامل  املالية  املؤسسات  تلتزم 
لضامن إملامهم بمتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وبأحدث التطورات واألساليب 

والطرق السائدة يف جمال غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

الفصل الثامن - االستعانة بأطراف أخرى
املادة 15

من  بعض  لتنفيذ  أخرى  بأطراف  االستعانة  املحددة  املالية  غري  واملهن  واألعامل  املالية  للمؤسسات 
تدابري العناية الواجبة جتاه العمالء، مع مراعاة رضورة احلصول عىل موافقة اجلهة الرقابية عىل هذه 

التدابري والتأكد من استيفائها الرشوط التالية:
إمكانية احلصول الفوري عىل كافة املعلومات املحددة يف الفقرة الثانية من املادة )5( من )أ(  

القانون لدى طلبها ذلك.
تأخري )ب(   اهلوية عند طلب ومن دون  بيانات حتديد  بتوفري نسًخا عن  الطرف اآلخر  إلزام 

وغريها من الوثائق املرتبطة بتدابري العناية الواجبة جتاه العمالء.
االلتزام ) (   الرقابة من أجل  أو  أو اإلرشاف  للتنظيم  الطرف اآلخر خاضع  أن  التأكد من 

باملتطلبات املذكورة يف املادتني )5( و)11( من القانون وأنه يعتمد تدابري لاللتزام هبذه 
املتطلبات.

عىل أن تبقى املسؤولية النهائية لتحديد هوية العميل والتحقق منها عىل عاتق املؤسسات املالية واألعامل 
واملهن غري املالية املحددة والتي أصدرت هلا اجلهة الرقابية موافقة عىل االستعانة بالطرف اآلخر.
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الفصل التاسع - التزامات اإلخطار عن العمليات املشبوهة
وتزويد املعلومات املتصلة هبا

املادة 16
تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بإخطار وحدة التحريات املالية الكويتية، 
وبالوسائل والنامذ  التي حتددها الوحدة، وذلك خالل يومي عمل كحد أقىص بأي معاملة أو حماولة 
إلجراء معاملة برصف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت لدهيا الدالئل الكافية لالشتباه يف أن 
هذه املعاملة جترى بأموال تشكل عائدات اجلريمة أو أموال هلا عالقة بعمليات غسل أموال أو متويل 

إرهاب أو يمكن استعامهلا للقيام هبذه العمليات.
كام تلتزم فيام يتعلق بأي طلبات تتلقاها من الوحدة بتقديم أي معلومات ذات صلة أو نسخ للمستندات 

ا كانت طريقة ختزينها، وذلك خالل املهلة الزمنية املحددة من قبل الوحدة. أو الوثائق أيًّ

الفصل العارش - التدابري واإلجراءات 
اخلاصة باجلهات الرقابية

املادة 17
تتوىل اجلهات الرقابية إصدار التعليامت والقرارات التي يتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن 
غري املالية املحددة تنفيذها واملتعلقة بالضوابط واملتطلبات التي جيب مراعاهتا يف جمال مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.

املادة 18
واألعامل  املالية  املؤسسات  التزام  من  للتأكد  ميداين  فحص  عمليات  إجراء  الرقابية  اجلهات  تتوىل 
والالئحة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  قانون  أحكام  بتنفيذ  املحددة  املالية  غري  واملهن 

التنفيذية والقرارات والتعليامت الصادرة من اجلهات الرقابية املعنية يف هذا اخلصوص.
وهلا أن تستعني بالغري يف هذا الشأن، كام جيوز للجهات الرقابية أن تطلب من هذه املؤسسات املالية 
واألعامل واملهن غري املالية املحددة تكليف أحد مراقبي احلسابات بتقديم تقرير يعد عن مدى االلتزام 

بتلك املتطلبات.

الباب الثاين - التعاون عىل الصعيد الوطني
املادة 19 1

مكافحة غسل  وأنشطة  تنفيذ سياسات  الوطني يف جمال وضع  والتنسيق  التعاون  متطلبات  إطار  يف 
األموال ومتويل اإلرهاب انتشار أسلحة الدمار الشامل، تنشأ جلنة بمسمى »اللجنة الوطنية ملكافحة 
غسل األموال ومتويل اإلرهاب« وتوفر هلا وزارة املالية املخصصات املالية الالزمة لقيامها بمهامها، 

وتشكل بعضوية كل من:
وحدة التحريات املالية الكويتية.   1
بنك الكويت املركزي.   2
وزارة التجارة والصناعة.   3
هيئة أسواق املال.   4
النيابة العامة.   5
وزارة العدل.   6
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وزارة املالية.   7
وزارة الداخلية.   8
وزارة اخلارجية.   9
وزارة الشؤون االجتامعية والعمل.   10
اإلدارة العامة للجامرك.   11
اهليئة العامة ملكافحة الفساد.   12

وللجنة يف سبيل ممارسة اختصاصاهتا أن تضم إىل عضويتها أي من اجلهات العامة يف دولة الكويت 
املكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، 

كام هلا أن تستعني بأي شخص من ذوي اخلربة.

املادة 20
ختتص اللجنة باآليت:

اإلرهاب    1 ومتويل  األموال  غسل  جريمتي  ملكافحة  وطنية  اسرتاتيجية  وتطوير  وضع 
ومتويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع اجلهات املختصة، ومتابعة تنفيذها.

تقييم خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل عىل    2
الصعيد الوطني.

ضامن وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق املحيل بني اجلهات املختصة فيام يتعلق بوضع    3
وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل أنشطة 

أسلحة الدمار الشامل.
املايل    4 العمل  ملجموعة  الدولية  املعايري  فيها  بام  واإلقليمية  العاملية  التطورات  متابعة 

واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات العالقة يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل 
تطوير  بشأن  التوصيات  وتقديم  الشامل  الدمار  أسلحة  أنشطة  ومتويل  اإلرهاب 
للترشيعات  املناسبة  التعديالت  واقرتاح  االسرتشادية  والقواعد  العامة  السياسات 

القائمة.
املسامهة مع اجلهات املختصة يف تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة يف جمال    5

مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.
التنسيق مع اللجان املختصة ذات العالقة لتطوير السياسات العامة ومجيع اإلحصاءات    6

أنشطة  ومتويل  اإلرهاب  ومتويل  األصلية،  اجلرائم  األموال،  غسل  مكافحة  جمال  يف 
أسلحة الدمار الشامل.

املادة 21
يرأس اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رئيس وحدة التحريات املالية الكويتية، 
ويعني نائًبا للرئيس من بني األعضاء املمثلني للجهات املسامة بعضوية اللجنة، ليحل حمله لدى غيابه، 
نائبه،  أو  الرئيس  بينهم  اللجنة أن حيرضها )7( من األعضاء عىل األقل من  ويشرتط لصحة اجتامع 
وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات األعضاء احلارضين، فإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي 
فيه الرئيس. وللجنة أن تستعني باخلرباء والفنيني وأن تدعو إىل اجتامعاهتا للمشورة من ترى االستامع 

إىل رأهيم يف موضوع معني دون أن يكون هلم حق التصويت.
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املادة 22
جتتمع اللجنة بناء عىل دعوة من الرئيس، وال جيوز أن تقل اجتامعاهتا عن مرتني يف السنة، وترفع اللجنة 

قراراهتا إىل وزير املالية الختاذ ما يراه مناسًبا من إجراءات بام يف ذلك العرض عىل جملس الوزراء.

املادة 23
تقوم اللجنة الوطنية بتشكيل فريق فني من بني أعضائها يتوىل مهمة إعداد الدراسات الفنية الالزمة أو 

أي مهام أخرى توكل إليه من قبل اللجنة الوطنية بام حيقق اختصاصاهتا.
ويشكل من أعضاء الفريق الفني وفود دولة الكويت للحضور يف املحافل اإلقليمية والدولية يف هذا 

املجال.

املادة 24
يعتمد وزير املالية الالئحة املالية ونظم عمل اللجنة بناء عىل اقرتاح يقدمه رئيس اللجنة الوطنية يف 

هذا اخلصوص.

املادة 25
تقوم وحدة التحريات املالية الكويتية بمهام أمانة رس كل من اللجنة الوطنية والفريق الفني.

املادة 26
ينرش هذا القرار يف اجلريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه2 

نائب رئيس جملس الوزراء
ووزير املالية

ووزير النفط بالوكالة
مصطفى جاسم الشاميل

صدر يف : 3 شعبان 1434هـ
املوافق : 12 يونيو 2013م

نرش يف اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( يف العدد 1137 للسنة التاسعة واخلمسون بتاريخ 23 يونيو 2013   2
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