― ―بعد االطالع عىل الدستور،

قانون رقم  106لسنة 2013
يف شأن
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

― ―وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة  1960والقوانني املعدلة له،

― ―وعىل قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الصادر بالقانون رقم ( )17لسنة  1960والقوانني
املعدلة له،
― ―وعىل القانون رقم ( )24لسنة  1961يف شأن رشكات ووكالء التأمني والقوانني املعدلة له،

― ―وعىل القانون رقم ( )24لسنة  1962يف شأن األندية ومجعيات النفع العام والقوانني املعدلة له،

― ―وعىل القانون رقم ( )42لسنة  1964يف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم والقوانني املعدلة
له،

― ―وعىل القانون رقم ( )32لسنة  1968يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املرصفية
والقوانني املعدلة له،
― ―وعىل القانون رقم ( )20لسنة  1976يف شأن قمع الغش يف املعامالت التجارية والقوانني املعدلة
له،
― ―وعىل القانون رقم ( )32لسنة  1980بشأن محاية البيئة،

― ―وعىل القانون املدين الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )67لسنة  1980والقوانني املعدلة له،

― ―وعىل قانون التجارة الصادر باملرسوم بالقانون رقم ( )68لسنة  1980والقوانني املعدلة له،
― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )5لسنة  1981يف شأن مزاولة مهنة مراقبة احلسابات،

― ―وعىل القانون رقم ( )74لسنة  1983يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعامهلا واالجتار فيها
والقوانني املعدلة له،
― ―وعىل القانون رقم ( )35لسنة  1985يف شأن جرائم املفرقعات،

― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )48لسنة  1987يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعامهلا
واالجتار فيها،
― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )23لسنة  1990بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له،

― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة  1990يف شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق
االستثامر،
― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )13لسنة  1991يف شأن األسلحة والذخائر،

― ―وعىل القانون رقم ( )1لسنة  1993بشأن محاية األموال العامة والقوانني املعدلة له،
― ―وعىل القانون رقم ( )64لسنة  1999بشأن محاية حقوق امللكية الفكرية،

― ―وعىل القانون رقم ( )25لسنة  2000باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية،
― ―وعىل القانون رقم ( )35لسنة  2002يف شأن مكافحة عمليات غسيل األموال،
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― ―وعىل القانون رقم ( )10لسنة  2003بإصدار قانون اجلامرك املوحد لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية،
― ―وعىل القانون رقم ( )5لسنة  2006باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب
الوطنية والربوتوكولني املقرتنني هبا،
― ―وعىل القانون رقم ( )47لسنة  2006باملوافقة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

― ―وعىل القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية،

― ―وعىل املرسوم بالقانون رقم ( )24لسنة  2012بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية،
― ―وعىل قانون الرشكات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2012

وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
تعريفات
(املادة )1

يف تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلامت والعبارات التالية املعنى املبني قرينها:

األموال :أي نوع من األصول أو املمتلكات سواء كانت النقود ،أو األوراق املالية والتجارية ،أو القيم
الثابتة واملنقولة املادية واملعنوية وكافة احلقوق املتعلقة هبا  -أ ًّيا كانت وسيلة احلصول عليها
 وكذا الوثائق واألدوات القانونية  -أ ًّيا كان شكلها  -بام يف ذلك الشكل اإللكرتوين أوالرقمي والتسهيالت املرصفية والشيكات وأوامر الدفع واألسهم والسندات والكمبياالت
وخطابات الضامن سواء كانت موجودة داخل دولة الكويت أو خارجها.
الشخص :الشخص الطبيعي واالعتباري.

املعاملة :كل رشاء أو بيع أو قرض أو رهن عقاري أو هبة أو متويل أو حتويل أموال أو تسليمها أو
إيداعها أو سحبها أو حتويلها بحوالة أو الترصف فيها عىل أي نحو ،بأي عملة ،نقدً ا أو
بشيكات أو بأوامر دفع أو أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى ،أو استخدام للخزائن
وغريها من أشكال اإليداع اآلمن ،أو كل ترصف آخر يف األموال حتدده الالئحة التنفيذية.
املؤسسة املالية :أي شخص يامرس عم ً
ال جتار ًّيا أو أكثر من األنشطة والعمليات التالية لصالح أحد
العمالء أو نيابة عنه عىل النحو التايل:

  .أقبول ودائع وغريها من األموال القابلة للرد من اجلمهور ،بام يف ذلك املصارف اخلاصة.
 .باإلقراض.

 .جالتأجري التموييل.

  .دخدمات حتويل النقد أو القيمة.

  .هإصدار وإدارة وسائل للدفع (مثل بطاقات االئتامن وبطاقات اخلصم والشيكات
السياحية والتأجري التموييل وأوامر الدفع واحلواالت املرصفية والنقود اإللكرتونية).

  .والضامنات وااللتزامات املالية.
 .زالتداول يف:

1. 1أدوات السوق النقدي بام يف ذلك الشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع.
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2. 2النقد األجنبي.

3. 3أدوات مؤرشات سعر الرصف وسعر الفائدة واملؤرشات املالية.
4. 4األوراق املالية القابلة للتداول واملشتقات املالية.

5. 5العقود املستقبلية للسلع األساسية.

 .حمعامالت القطع األجنبي.

  .طاملشاركة يف إصدار األوراق املالية وتقديم اخلدمات املالية املتعلقة هبذه اإلصدارات.

  .يإدارة املحافظ الفردية واجلامعية.

  .كحفظ وإدارة النقد أو األوراق املالية السائلة نيابة عن أشخاص آخرين.

  .لإبرام عقود التأمني عىل احلياة وغريها من أنواع التأمني املتعلقة باالستثامر بصفته مؤمن
أو وسيط لعقد التأمني.
  .ماستثامر األموال أو إدارهتا أو تشغيلها نيابة عن أشخاص آخرين.

  .نأي أنشطة أو معامالت أخرى حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

األعامل واملهن غري املالية املحددة ،وتشمل ما ييل:
  .أسامرسة العقارات.

 .باملؤسسات الفردية والرشكات التي تعمل يف جمال جتارة الذهب واألحجار الكريمة
واملعادن الثمينة لدى دخوهلا يف معامالت نقدية ،والتي حتددها الالئحة التنفيذية هلذا
القانون.

 .جاملحامون واملهنيون القانونيون املستقلون واملحاسبون املستقلون ،وذلك لدى قيامهم
بإعداد أو تنفيذ أو القيام بمعامالت لصالح عمالء فيام يتعلق بأي من األنشطة التالية:
1. 1رشاء أو بيع العقارات.

2. 2إدارة أموال العميل بام فيها أوراقه املالية أو حساباته املرصفية أو ممتلكاته األخرى.

3. 3تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وتنظيم االكتتابات
املتعلقة هبا.

4. 4بيع أو رشاء الرشكات.

  .دجهات تقديم اخلدمات للرشكات والصناديق االستئامنية عند قيامهم بإعداد أو القيام
بمعامالت لصالح عميل تتعلق باألنشطة التالية:
1. 1الترصف كوكيل تأسيس لشخص اعتباري.

2. 2الترصف أو الرتتيب لشخص آخر ليترصف كمدير أو أمني أو رشيك يف رشكة ،أو
بصفة مماثلة فيام يتعلق باألشخاص االعتبارية األخرى.

3. 3توفري مكتب مسجل أو مقر أو مكاتب عمل أو عنوان بريد ،أو عنوان إداري
لشخص اعتباري أو ترتيب قانوين.

4. 4الترصف أو الرتتيب لشخص آخر ليترصف كويص لصندوق استئامين أو القيام
بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوين.
5. 5الترصف أو الرتتيب لشخص آخر ليترصف كمساهم اسمي.

  .هأي نشاط آخر أو مهنة أخرى تنص عليها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
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عالقة العمل :أي عالقة عمل أو عالقة مهنية أو جتارية ترتبط باألنشطة املهنية إلحدى املؤسسات
املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ويكون من املتوقع أن تتضمن عنرص استمرارية.

احلساب :أي تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه مؤسسة مالية بقبول ودائع أو نقدية أو أدوات قابلة
للتداول ،أو السامح بعمليات سحب أو حتويل ،أو دفع قيمة شيكات أو أوامر دفع مسحوبة
عىل مؤسسة مالية أو شخص آخر ،أو حتصيل شيكات وأوامر دفع أو حواالت مرصفية أو
شيكات سياحية أو نقود إلكرتونية نيابة عن شخص ما ،أو توفري تسهيالت أو ترتيبات إلجيار
اخلزائن أو أي شكل آخر من أشكال اإليداع اآلمن.

العميل :أي شخص يقوم بأي من األعامل التالية مع إحدى املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري
املالية املحددة:
  .أالشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو عالقة عمل أو حساب له.

 .بالشخص أو الشخص املشارك يف التوقيع عىل معاملة أو عالقة عمل أو حساب.

 .جأي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما.

  .دأي شخص يؤذن له بإجراء معاملة أو السيطرة عىل عالقة عمل أو عىل حساب.
  .هأي شخص رشع يف اختاذ أي من اإلجراءات املشار إليها أعاله.

املستفيد الفعيل :أي شخص طبيعي يمتلك أو يامرس سيطرة هنائية  -مبارشة أو غري مبارشة  -عىل
العميل أو الشخص الذي تتم املعاملة نيابة عنه ،وكذلك الذي يامرس سيطرة فعلية هنائية عىل
شخص اعتباري أو الرتتيب القانوين.

الوحدة :وحدة التحريات املالية الكويتية.

اجلهات الرقابية :اجلهات املسئولة عن ضامن التزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة بأحكام هذا القانون .وتشمل بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال ووزارة
التجارة والصناعة ،أو أية جهة أخرى يتم حتديدها بالالئحة التنفيذية هلذا القانون.
اجلهات املختصة :مجيع اجلهات العامة يف الكويت املكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،بام يف ذلك الوحدة واجلهات الرقابية واإلدارة العامة للجامرك ووزارة الداخلية.
التجميد :التحفظ مؤقتًا عىل األموال حتت يد حائزها وحظر حتويلها أو تبديلها أو الترصف فيها أو
حتريكها أو نقلها ،بنا ًء عىل قرار يصدره النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني.

احلجز :ضبط األموال والتحفظ عليها مؤقتًا لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى بناء عىل قرار يصدره
النائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني.

الرتتيبات القانونية :الصناديق االستئامنية أو غريها من الرتتيبات املشاهبة هلا.

الشخص املعرض سياس ًّيا :الشخص الطبيعي املوكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا يف دولة
الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا يف املنظامت الدولية وأفراد أرسته ،وحتدد
الالئحة التنفيذية األشخاص املشمولني هبذا التعريف بام ال يتعارض مع أحكام القوانني.
غسل األموال :أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون.

متويل اإلرهاب :أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة ( )3من هذا القانون.
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اجلريمة األصلية :كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانني يف دولة الكويت ،كام تشمل أي فعل
يرتكب خارج دولة الكويت ،إذا كان يشكل جريمة وف ًقا لقوانني الدولة التي ارتكب فيها
ووف ًقا لقوانني دولة الكويت.
متحصالت اجلريمة :أية أموال تنشأ أو حتصل  -بصورة مبارشة أو غري مبارشة  -من ارتكاب جريمة
أصلية ،وتشمل ما تدره هذه األموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر ،سواء بقيت
عىل حاهلا أو حتويلها كلها أو بعضها إىل أموال أخرى.

األدوات :كل ما يستعمل أو كان من شأنه أن يستعمل بأي شكل من األشكال  -كل ًّيا أو جزئ ًّيا  -يف
ارتكاب جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو اجلرائم األصلية.

العمل اإلرهايب :كل فعل أو رشوع يف ارتكابه بدولة الكويت أو يف أي مكان آخر ارتكب يف احلاالت
التالية:
  .أإذا كان الفعل هبدف قتل شخص مدين أو أو أي شخص آخر ،أو إصابته بجروح بدنية
جسيمة عندما يكون هذا الشخص غري مشرتك يف أعامل عدائية يف حالة نشوب نزاع
مسلح ،ويكون غرض هذا العمل ترويع مجاعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية
عىل القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به.

 .بإذا كان الفعل يشكل جريمة وف ًقا للتعاريف املنصوص عليها يف االتفاقيات أو
الربوتوكوالت الدولية التالية:
1. 1اتفاقية قمع االستيالء غري املرشوع عىل الطائرات ( )1970املوافق عليها باملرسوم
بقانون رقم ( )19لسنة .1979
2. 2اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين ()1975
املوافق عليها باملرسوم بقانون رقم ( )62لسنة .1979

3. 3اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني بحامية دولية بمن فيهم
املوظفون الدبلوماسيون ،واملعاقبة عليها ( )1973املوافق عليها باملرسوم بقانون
رقم ( )72لسنة .1988

4. 4االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن ( )1971املوافق عليها باملرسوم بقانون رقم
( )73لسنة .1988

5. 5الربوتوكول املتعلق بقمع أعامل العنف غري املرشوعة يف املطارات التي ختدم الطريان
املدين الدويل املوافق عليه باملرسوم بقانون رقم ( )71لسنة  1988املكمل التفاقية
قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين ( )1988املوافق
عليه بالقانون رقم ( )6لسنة .1994

6. 6اتفاقية قمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ()1988
املوافق عليها بالقانون رقم ( )15لسنة .2003

7. 7الربوتوكول املتعلق بقمع األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة
املوجودة عىل اجلرف القاري ( )1988املوافق عليها بالقانون رقم ( )16لسنة
.2003

8. 8االتفاقية الدولية للحامية املادية للمواد النووية ( )1980املوافق عليها بالقانون رقم
( )12لسنة .2004
9. 9االتفاقية الدولية لقمع اهلجامت اإلرهابية بالقنابل ( )1977املوافق عليها بالقانون
رقم ( )27لسنة .2004

10.10أي اتفاقية دولية أخرى ،أو بروتوكول دويل آخر ،يتعلق باإلرهاب أو متويله
صادقت عليه دولة الكويت وتم نرش قانوهنا يف اجلريدة الرسمية.
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اإلرهايب :أي شخص طبيعي  -سواء كان يف الكويت أو يف اخلارج  -يقوم بام ييل:

  .أارتكاب فعل إرهايب وف ًقا ألحكام هذا القانون بشكل مبارش أو غري مبارش.
 .باالشرتاك يف عمل إرهايب.

 .جتنظيم ارتكاب عمل إرهايب أو توجيه أشخاص آخرين الرتكابه.

  .داملسامهة عمدً ا يف ارتكاب عمل إرهايب من قبل شخص أو جمموعة أشخاص يعملون
بغرض مشرتك ،إما هبدف توسيع العمل اإلرهايب مع العلم بنية الشخص أو جمموعة
األشخاص يف ارتكاب العمل اإلرهايب.

املنظمة اإلرهابية :أي جمموعة من اإلرهابيني  -سواء كانوا يف الكويت أو يف اخلارج  -يقومون بأي من
األعامل املذكورة يف التعريف السابق.
األداة القابلة للتداول لصالح حاملها :أدوات نقدية يف شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية
واألدوات القابلة للتداول بام ذلك الشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع التي تكون إما
حلاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة ملستفيد صوري أو يف شكل آخر ينتقل معه االنتفاع
حلاملها ،واألدوات غري املكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسامء املستفيد.

التحويل اإللكرتوين :معاملة مالية جترهيا مؤسسة مالية بوسيلة إلكرتونية نيابة عن أمر التحويل ،يتم
من خالهلا إيصال مبلغ مايل لشخص مستفيد يف مؤسسة مالية أخرى ،دون اعتبار ملا إذا كان
أمر التحويل واملستفيد مها نفس الشخص.

البنك الصوري :بنك مسجل أو مرخص يف بلد أو منطقة ما  -دون أن يكون له وجود مادي فيها -
وال ينتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة املرصفية الفعالة.
الباب األول
اجلرائم والتدابري االحرتازية
الفصل األول
جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب
(املادة )2

يعد مرتك ًبا جلريمة غسل األموال كل من علم أن األموال متحصلة من جريمة ،وقام عمدً ا بام ييل:

  .أحتويلها أو نقلها أو استبداهلا ،بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع لتلك األموال،
أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصيل التي حتصلت منه األموال ،عىل
اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته.

 .بإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية الترصف فيها أو
حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا.
 .جاكتساب األموال أو حيازهتا أو استخدامها.

ويكون الشخص االعتباري مسؤوالً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه املادة ،إذا ارتكبت باسمه
أو حلسابه.
وال حتول معاقبة مرتكب اجلريمة األصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل
األموال.
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وعند إثبات أن األموال هي متحصالت جريمة ،فليس من الالزم أن يكون قد تم إدانة شخص
بارتكاب اجلريمة األصلية.
(املادة )3

يعد مرتك ًبا جلريمة متويل اإلرهاب كل من قام أو رشع بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،بإرادته وبشكل
غري مرشوع بتقديم أو مجع األموال بنية استخدامها الرتكاب عمل إرهايب ،أو مع علمه بأهنا ستستخدم
كل ًّيا أو جزئ ًّيا هلذا العمل ،أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهايب.

وتعترب أي من األعامل الواردة يف الفقرة السابقة جريمة متويل إرهاب ،حتى لو مل يقع العمل اإلرهايب
أو مل تستخدم األموال فعل ًّيا لتنفيذ أو حماولة القيام به أو ترتبط األموال بعمل إرهايب معني أ ًّيا كان البلد
الذي وقعت فيه حماولة العمل اإلرهايب.
الفصل الثاين
التدابري االحرتازية
(املادة )4

جيب عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تقييم خماطر غسل األموال ومتويل
اإلرهاب املتعلقة بام فيها املتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ،كام جيب عليها االحتفاظ بدراسة
تقييم املخاطر واملعلومات املتعلقة هبا بشكل خطي وحتديثها دور ًّيا وتوفريها للجهات الرقابية عند
الطلب.

ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري مشددة للعناية الواجبة
عندما تعترب خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب مرتفعة ،وجيوز للمؤسسات املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة تطبيق تدابري خمففة للعناية الواجبة ،عندما تعترب خماطر غسل األموال ومتويل
اإلرهاب منخفضة.
وال جيوز تطبيق التدابري املخففة عند االشتباه يف عمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.
(املادة )5

حيظر عىل املؤسسات املالية فتح أي حساب جمهول اهلوية أو بأسامء ومهية أو االحتفاظ هبذه احلسابات.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة األخذ يف االعتبار نتائج تقييم املخاطر
وف ًقا لألحكام الواردة يف املادة السابقة واختاذ تدابري العناية الواجبة التالية:
  .أالتعرف والتحقق من هوية العميل واملستفيد الفعيل باستخدام وثائق أو بيانات أو
معلومات موثوقة ومستقلة.
 .بفهم الغرض وطبيعة عالقة العمل ،وجيوز طلب معلومات إضافية يف هذا الشأن.

 .جاملتابعة املستمرة يف كل ما يتعلق بعالقة العمل وفحص أي معامالت جترى لضامن
توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة جتارية ونمط املخاطر ،وعن
مصادر أمواله عند اللزوم.

  .دالتعرف عىل هيكل امللكية والسيطرة للعميل.
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وجيب عليها تنفيذ تدابري العناية الواجبة املحددة يف الفقرة الثانية من هذه املادة وف ًقا ملا ييل:
  .أقبل وخالل فتح احلساب أو إقامة عالقة العمل مع العميل.

 .بقبل إجراء معاملة تزيد عىل احلد املقرر بالالئحة التنفيذية هلذا القانون لصالح عميل
ليست له عالقة عمل معها ،سواء كانت هذه املعاملة فردية أو يف صورة عدة معامالت
تبدو متصلة.
 .جقبل إجراء حتويل إلكرتوين حميل أو دويل لصالح عميل.

  .دعند االشتباه يف عمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.

  .هعند االشتباه يف صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق احلصول عليها.

وجيوز للجهات الرقابية أن حتدد احلاالت التي جيوز فيها للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو املستفيد الفعيل إىل ما بعد إنشاء عالقة العمل.

ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االمتناع عن فتح احلساب أو البدء
بعالقة العمل أو تنفيذ املعاملة أو إهناء العالقة ،إذا تعذر االلتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه املادة،
كام يتعني عليها النظر يف إخطار الوحدة وف ًقا ألحكام املادة ( )12من هذا القانون.

وتقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق تدابري حمددة وكافية للتصدي
ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف حالة فتح احلساب أو دخوهلا يف عالقات عمل أو تنفيذ
حارضا بشخصه ألغراض حتديد اهلوية.
معامالت مع عميل ال يكون
ً

وتقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بوضع أنظمة مناسبة إلدارة املخاطر
معرضا سياس ًّيا.
شخصا
لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الفعيل
ً
ً

ويف حال تبني هلا ذلك ،فإهنا تقوم بتطبيق تدابري إضافية  -عالوة عىل املنصوص عليها يف الفقرة الثانية
من هذه املادة  -وحتدد الالئحة التنفيذية تلك التدابري.

وتويل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة العناية الواجبة املشددة جلميع املعامالت
املعقدة والكبرية غري العادية ،وأنامط املعامالت غري العادية التي ال تتوافر هلا أغراض أو أهداف
اقتصادية مرشوعة وواضحة ،وتقوم بفحص خلفية تلك املعامالت والغرض منها ،وتوثيق مجيع
املعلومات املتعلقة هبا وهبوية مجيع األطراف املشاركة فيها ،واالحتفاظ بتلك السجالت وف ًقا ألحكام
املادة ( )11من هذا القانون ،وتتاح هذه املعلومات للجهات املختصة لدى طلبها.

ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة
عىل عالقات العمل واملعامالت اخلاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم حتديدها
كعالية املخاطر وف ًقا للامدة (.)4

وختضع احلسابات القائمة والعمالء  -القائمون وقت بدء رسيان هذا القانون  -لتدابري العناية الواجبة
بموجب أحكام هذه املادة خالل فرتة مناسبة ،وعىل أساس الظروف املادية ودرجة املخاطر أو وفق ما
حتدده اجلهات الرقابية.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من
صالحية البيانات واملعلومات واملستندات التي تم احلصول عليها وحتديثها.

وجيوز للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االستعانة بالغري للقيام ببعض عنارص
عمليات العناية الواجبة وف ًقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية.
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(املادة )6

تطبق أحكام املواد ( )4و( )5و( )11من هذا القانون عىل الوكالء والسامرسة العقاريني ،إذا شاركوا
يف معامالت لصالح عمالئهم تتعلق برشاء أو بيع عقار.
(املادة )7

حتدد الالئحة التنفيذية التدابري التي يتعني عىل املؤسسات املالية اختاذها قبل دخوهلا يف عالقة مرصفية
مع بنوك مراسلة خارجية أو غريها من العالقات املامثلة ،باإلضافة إىل ما تطبقه من تدابري عادية للعناية
الواجبة وف ًقا للامدة (.)5
(املادة )8

ال جيوز الرتخيص لبنك صوري أو السامح له بمزاولة أعامله داخل دولة الكويت ومتتنع املؤسسات
املالية عن الدخول أو االستمرار يف عالقات مراسلة أو عالقات عمل مع البنوك الصورية أو مؤسسة
مالية مراسلة يف بلد أجنبي تسمح باستخدام حساباهتا من قبل بنك صوري.
(املادة )9

جيب عىل املؤسسات املالية التي متارس نشاط التحويالت اإللكرتونية احلصول عىل املعلومات املتعلقة
بأمر التحويل ومتلقي التحويل لدى إجرائها املعامالت ،والتأكد من أن هذه املعلومات تبقى ضمن
أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خالل سلسلة الدفع ،وحيظر عىل املؤسسة املالية اآلمرة
بالتحويل اإللكرتوين تنفيذه ،إذا تعذر عليها احلصول عىل هذه املعلومات.
(املادة )10

تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بام ييل:

  .أوضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية ،بام يف ذلك ترتيبات مناسبة إلدارة
االلتزام وإجراءات فحص كافية لضامن وجود معايري مرتفعة عند تعيني املوظفني.
 .بتنفيذ برنامج مستمر لتدريب املوظفني لضامن إملامهم بمتطلبات مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب والتطورات اجلديدة ،واألساليب والطرق واالجتاهات السائدة يف
جمال غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،واملتطلبات املتعلقة بالعناية الواجبة ،واإلخطار
عن أي معامالت مشبوهة.
 .جإنشاء مهام تدقيق داخيل مستقلة للتحقق من االلتزام بالسياسات واإلجراءات والنظم
والضوابط الداخلية وضامن فعاليتها وتوافقها مع أحكام هذا القانون.

  .دتطوير آليات لتبادل املعلومات املتوفرة واحلفاظ عىل رسيتها وف ًقا للامدتني ( )4و( )5مع
املؤسسات املالية وفروعها املحلية واخلارجية والرشكات التابعة هلا.
  .هتعيني مراقب لاللتزام عىل مستوى اإلدارة العليا يكون مسؤوالً عن تنفيذ متطلبات هذا
القانون.

وتطبق عند اإلمكان األحكام الواردة يف هذه املادة عىل مجيع الفروع املحلية واخلارجية والرشكات
التابعة هلا.
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(املادة )11

حتتفظ املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بالسجالت واملعلومات التالية ،التي جيوز
للجهات املختصة االطالع عليها:

  .أنسخ من مجيع السجالت التي يتم احلصول عليها من خالل عملية العناية الواجبة يف
التحقق من املعامالت وف ًقا ألحكام املادة ( ،)5بام يف ذلك الوثائق الدالة عىل هويات
العمالء واملستفيدين الفعليني وامللفات املحاسبية ومراسالت العمل ،ملدة مخس سنوات
عىل األقل بعد انتهاء عالقة العمل أو تاريخ تنفيذ املعاملة وف ًقا للبند (ب) من الفقرة
الثالثة من املادة (.)5
 .بمجيع سجالت املعامالت املحلية والدولية ،سواء املنفذة بالفعل أو التي كانت هناك
حماولة لتنفيذها ملدة مخس سنوات عىل األقل بعد تنفيذ املعاملة أو حماولة تنفيذها ،وجيب
أن تكون تلك السجالت مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة متثيل خطوات كل معاملة
عىل حدة.

 .جنسخ من اإلخطارات املرسلة وف ًقا ألحكام املادة ( )12وما يتصل هبا من وثائق ملدة
مخس سنوات عىل األقل بعد تاريخ تقديم اإلخطار إىل الوحدة.

  .دتقييم املخاطر بموجب املادة ( )4وأي معلومات مقررة لفرتة مخس سنوات من تاريخ
إجرائه أو حتديثه.

وجيوز للجهات املختصة أن تطلب يف حاالت حمددة االحتفاظ بالسجالت لفرتة أطول من الفرتات
املنصوص عليها يف هذه املادة.
الفصل الثالث
التزامات اإلخطار عن العمليات املشبوهة
(املادة )12

تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بإخطار الوحدة دون تأخري بأي معاملة أو
أي حماولة إلجراء املعاملة برصف النظر عن قيمتها ،إذا اشتبهت أو توافرت دالئل كافية لالشتباه يف أن
تلك املعامالت جتري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا
للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.
وال يلتزم املحامون وغريهم من أصحاب املهن القانونية واملحاسبون املستقلون باإلخطار عن معاملة
وف ًقا للفقرة السابقة إذا كان قد تم احلصول عىل املعلومات املتعلقة بتلك املعامالت يف الظروف التي
خيضعون فيها للرسية املهنية.
(املادة )13

حيظر عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ومديرهيا وموظفيها ،اإلفصاح للعميل
أو للغري باإلخطارات التي تتم وف ًقا للامدة السابقة ،أو أية معلومات ذات صلة إىل الوحدة ،أو بام
يتعلق بالتحقيق يف غسل األموال أو متويل اإلرهاب ،وال حيول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو
اتصال فيام بني مديري املؤسسة املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة وموظفيها ومستخدميها،
واملحامني واجلهات املختصة والنيابة العامة.

وال جيوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد املؤسسات املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة أو عىل مديرهيا أو موظفيها ،النتهاك أي حظر عىل اإلخطار عن املعلومات يكون
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مفروضا بموجب عقد أو أي قانون .يف حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وف ًقا للامدة ( )12أو أي
ً
معلومات أخرى إىل الوحدة.

وتلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتقديم املعلومات والوثائق إىل اجلهات
املختصة  -كل فيام خيصها عند الطلب -وال جيوز الدفع بالرسية املهنية إال من قبل املحامني وأصحاب
املهن القانونية واملحاسبني املستقلني ،عىل النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من املادة (.)12
الباب الثاين :اجلهات املختصة
الفصل األول :اختصاصات جهات الرقابة
(املادة )14

تتوىل اجلهات الرقابية أعامل التنظيم والرقابة واإلرشاف فيام يتعلق بالتزام املؤسسات املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة للرشوط املنصوص عليها يف القانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية
والتعليامت ذات الصلة ،وتكون هلا الصالحيات والواجبات التالية:
1. 1مجع املعلومات والبيانات من املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة،
وإجراء عمليات فحص ميداين ،وجيوز االستعانة بالغري يف هذا الشأن.
2. 2إلزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتوفري أي معلومات وأخذ
نسخ للمستندات أ ًّيا كانت طريقة ختزينها وأي وثائق خارج مبانيها.
3. 3تطبيق تدابري وفرض جزاءات عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة
لعدم التزامها بأحكام هذا القانون ،وإبالغ الوحدة هبا.

4. 4إصدار قرارات وزارية وتعليامت ملساعدة املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة يف تنفيذ التزاماهتا.

5. 5التعاون وتبادل املعلومات مع اجلهات املختصة أو اجلهات األجنبية املعنية بمكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
6. 6التحقق من أن الفروع اخلارجية والرشكات التابعة للمؤسسات املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة ،تعتمد وتنفذ مع هذا القانون ،بقدر ما جتيزه القوانني املحلية للبلد
املضيف.

7. 7إبالغ الوحدة عىل وجه الرسعة بمعلومات أو معامالت يمكن أن تكون هلا صلة بغسل
األموال أو متويل اإلرهاب أو جرائم أصلية.
8. 8وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة واملالئمة واملعايري املتعلقة باخلربة والنزاهة ألعضاء
جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها للمؤسسات املالية.
9. 9وضع وتطبيق معايري التملك أو السيطرة عىل حصص كبرية للمؤسسات املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة بام يف ذلك املستفيدين الفعليني من هذه احلصص ،أو فيام يتعلق
باملشاركة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف إدارهتا وترصيف شؤوهنا أو تشغيلها.

10.10االحتفاظ باإلحصاءات عن التدابري املتخذة واجلزاءات املفروضة التي حتددها اجلهات
الرقابية.
11.11حتديد نوع ومدى التدابري التي تتخذها املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
وفق املادة ( )10اتسا ًقا مع درجة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحجم النشاط
التجاري.
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(املادة )15

يف حالة ثبوت خمالفة من قبل املؤسسة املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي من أعضاء
جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها لألحكام املنصوص عليها يف هذا
القانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليامت ،جيوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدً ا
أو أكثر من التدابري أو اجلزاءات التالية:
1. 1إصدار إنذارات كتابية باملخالفة.

2. 2إصدار أمر يتضمن االلتزام بإجراءات حمددة.

3. 3إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفة املعنية.

4. 4فرض جزاء مايل عىل املؤسسة املالية املخالفة ال جتاوز مخسامئة ألف دينار عن كل خمالفة.

5. 5منع مرتكب املخالفة من العمل يف القطاع ذي الصلة لفرتة حتددها اجلهات الرقابية.

6. 6تقييد صالحيات أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها
واملالك املسيطرين ،بام يف ذلك تعيني مراقب مؤقت.

7. 7عزل أو طلب تغيري أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو
مدرائها.
8. 8إيقاف النشاط أو العمل أو املهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9. 9إيقاف الرتخيص.

10.10سحب الرتخيص.

وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية أي تدابري أخرى.
الفصل الثاين
وحدة التحريات املالية الكويتية
1
(املادة )16

تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات املالية الكويتية» تكون هلا شخصية اعتبارية مستقلة ،وتعمل
بوصفها اجلهة املسؤولة عن تلقي وطلب وحتليل وإحالة املعلومات املتعلقة بام يشتبه أن يكون عائدات
متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال
أو متويل إرهاب وف ًقا ألحكام هذا القانون.

ويكون للوحدة ميزانية يعد مرشوعها رئيس الوحدة ،وتدرج حتت قسم خاص بامليزانية العامة
للدولة ،وترسي عليها وعىل احلساب اخلتامي األحكام اخلاصة بميزانية الدولة ،وتبدأ السنة املالية
للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهي يف  31مارس من السنة املالية التالية ،وتستثنى من ذلك
السنة األوىل فتبدأ من تاريخ العمل هبذا القانون وتنتهي يف  31مارس من السنة املالية التالية.
ويصدر قرار من جملس الوزراء  -بناء عىل عرض وزير املالية  -بشكل وحتديد تبعيتها وتنظيم أعامهلا
ومواردها.

وجيب عىل موظفي الوحدة االلتزام برسية املعلومات التي حيصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباهتم،
حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ،وال جيوز استخدام تلك املعلومات إال
لألغراض املنصوص عليها يف هذا القانون.
 1عدلت هذه املادة بالقانون رقم ( )24لسنة  2016املنشور باجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد  1294السنة الثانية
والستون بتاريخ  26يونيو .2016
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(املادة )17

حتدد الوحدة البالد التي تعترب عالية املخاطر والتدابري الواجب اختاذها جتاهها ،وتتوىل اجلهات الرقابية
التحقق من التزام املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق هذه التدابري.
(املادة )18

تتمتع الوحدة ،فيام يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وف ًقا لوظائفها ،بصالحية احلصول
من أي شخص خاضع اللتزام اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة ( ،)12عىل أية معلومات إضافية ترى
أهنا رضورية ألداء مهامها بحيث يتم تقديم املعلومات املطلوبة خالل املدة الزمنية التي تقررها الوحدة
وبالشكل الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
وللوحدة  -فيام يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها  -احلق يف احلصول عىل أي معلومات ترى أهنا
رضورية ألداء مهامها من اجلهات املختصة وأجهزة الدولة.
(املادة )19

للوحدة  -إذا توافرت هلا دالئل معقولة لالشتباه يف أن األموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة
أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب  -إبالغ النيابة العامة،
وكذلك إحالة املعلومات ذات الصلة إىل اجلهات املختصة.

وتقوم الوحدة بإخطار اجلهات الرقابية املعنية يف حال خمالفة أي من املؤسسات املالية أو األعامل
واملهن غري املالية املحددة أو أي موظف فيها لاللتزامات الواردة يف هذا القانون.
وجيوز للوحدة أن تتيح معلومات ألي جهة أجنبية .إما تلقائ ًّيا أو عندما يطلب منها ،بناء عىل اتفاق
معاملة باملثل أو اتفاق متبادل عىل أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك اجلهة.
الفصل الثالث
نقل العملة واألدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عرب احلدود
(املادة )20

يتعني عىل كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها  -تكون بحوزته عمالت أو أدوات مالية قابلة
للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إىل داخل دولة الكويت أو خارجها من خالل شخص أو
خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى  -أن يفصح لإلدارة العامة للجامرك عند الطلب عن
قيمة تلك العمالت أو األدوات املالية القابلة للتداول لصالح حاملها .وللوحدة أن تطلع عىل هذه
املعلومات متى طلبت ذلك.
وجيوز لإلدارة العامة للجامرك طلب معلومات من الناقلني عن منشأ هذه العملة أو األدوات املالية
القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها ،كام جيوز هلا ضبط بعض أو كل مبلغ العملة
أو األدوات املالية القابلة للتداول لصالح حاملها يف أي من احلالتني التاليتني:

  .أإذا كانت هناك دالئل كافية لالشتباه يف أهنا متحصلة من جريمة أو أهنا أموال أو أدوات
متعلقة أو هلا صلة أو سيتم استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل اإلرهاب.
 .بيف حالة االمتناع عن اإلفصاح أو عن تقديم املعلومات عند الطلب ،أو كان اإلفصاح أو
املعلومات خاطئة.

ويصدر قرار من وزير املالية بالقواعد واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ هذه املادة.
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الباب الثالث
أحكام عامة
(املادة )21

تتوىل النيابة العامة دون غريها التحقيق والترصف واالدعاء يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون ،وختتص حمكمة اجلنايات بنظر هذه اجلرائم.
(املادة )22

مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن نية ،جيوز للنائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني أن
يأمر بتجميد األموال واألدوات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة ( )40أو احلجز عليها،
إذا توفرت لديه دالئل كافية بأهنا متعلقة بإحدى جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إحدى
اجلرائم األصلية.
وللنيابة العامة إدارة وترصيف شؤون األموال بام تراه مناس ًبا.

وجيوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام املحكمة املختصة خالل شهر من تاريخ صدور هذا األمر،
وعىل املحكمة أن تفصل يف التظلم عىل وجه الرسعة إما برفض التظلم أو بإلغاء األمر أو تعديله
وتقرير الضامنات الالزمة إن كان هلا مقتىض .وال جيوز التظلم مرة أخرى إال بعد ميض ثالثة أشهر من
تاريخ الفصل يف التظلم األول.
وللنائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني ،العدول عن األمر أو تعديله وف ًقا لالعتبارات التي
يراها.
(املادة )23

تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدويل مع اجلهات األجنبية املختصة يف األمور اجلزائية يف جمال
جرائم غسل األموال أو اجلرائم األصلية أو جرائم متويل اإلرهاب ،وذلك بالنسبة إىل املساعدات
واإلنابات القضائية وتسليم املتهمني واملحكوم عليهم ،والطلبات املتعلقة بتحديد األموال أو تتبعها
أو جتميدها أو احلجز عليها أو مصادرهتا ،وذلك كله وفق القواعد التي تقررها االتفاقيات الثنائية أو
املتعددة األطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وف ًقا ملبدأ املعاملة باملثل.
(املادة )24

حتدد الالئحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات املختصة بالتعاون والتنسيق الوطني يف وضع
وتنفيذ سياسات وأنشطة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار
الشامل.
(املادة )25

يصدر جملس الوزراء ،بناء عىل اقرتاح وزير اخلارجية  -القرارات الالزمة لتنفيذ قرارات جملس
األمن التابع لألمم املتحدة  -عم ً
ال بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة باإلرهاب ومتويل
اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
(املادة )26

يقع باط ً
ال كل عقد أو ترصف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما حيمله عىل االعتقاد بأن الغرض
من العقد أو االتفاق احليلولة دون اختاذ إجراءات املصادرة املنصوص عليها يف املادة ( )40من هذا
القانون ،دون اإلخالل بحقوق الغري حسن النية.
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الباب الرابع
العقوبات
(املادة )27

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء أو أي قانون آخر ،يعاقب عىل اجلرائم
الواردة يف مواد هذا القانون بالعقوبات املقررة لكل منها.
(املادة )28

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز عرش سنوات وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلريمة وال
جتاوز كامل قيمتها ،كل من ارتكب إحدى جرائم األموال املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا
القانون ،إذا كان قد علم بأن تلك األموال واألدوات متحصلة من اجلريمة.
وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األموال واألدوات املضبوطة.
(املادة )29

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز مخس عرشة سنة وبغرامة ال تقل عن قيمة األموال حمل اجلريمة وال
جتاوز ضعف هذه القيمة ،وتصادر األموال واألدوات املضبوطة ،كل من ارتكب إحدى جرائم متويل
اإلرهاب املنصوص عليها يف املادة ( )3من هذا القانون.
(املادة )30

تشدد العقوبات املنصوص عليها يف املادتني ( )28و ( )29من هذا القانون إىل احلبس ملدة ال جتاوز
عرشين سنة وبضعف الغرامة ،يف حالة حتقق أحد الظروف التالية:
  .أإذا ارتكبت اجلريمة من خالل مجاعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.
 .بإذا ارتكبها اجلاين مستغ ًّ
ال سلطة وظيفته أو نفوذها.

 .جإذا ارتكبت اجلريمة من خالل األندية ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية.

  .دإذا عاد اجلاين إىل ارتكاب اجلريمة.

(املادة )31

جيوز للمحكمة إعفاء اجلاين من العقوبة املنصوص عليها يف املادتني ( )28و ( )29إذا بادر بإبالغ
الرشطة أو النيابة العامة أو املحكمة املختصة بمعلومات مل تكن تستطيع احلصول عليها بطريق آخر،
وذلك ملساعدهتا يف القيام بأي مما ييل:
  .أمنع ارتكاب جريمة غسل أموال أو متويل إرهاب.

 .بمتكني السلطات من القبض عىل مرتكبي اجلريمة اآلخرين أو مالحقتهم قضائ ًّيا.
 .جاحلصول عىل أدلة.

  .دجتنب أو احلد من آثار اجلريمة.

  .هجتريد املنظمة اإلرهابية أو اجلامعات اإلجرامية من أي أموال ال يكون للمتهم حق فيها
أو سيطرة عليها.
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(املادة )32

مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية للشخص الطبيعي ،يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة
غسل األموال أو متويل اإلرهاب بغرامة ال تقل عن مخسني ألف دينار وال جتاوز مليون دينار ،أو ما
يعادل إمجايل قيمة األموال حمل اجلريمة ،أهيام أعىل.

وجيوز معاقبة الشخص االعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات من القيام
بأنشطة جتارية معينة بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،أو بإغالق مكاتبه التي استخدمت يف ارتكاب
اجلريمة بصفة دائمة أو مؤقتة ،أو بتصفية أعامله ،أو بتعيني حارس قضائي إلدارة األموال ،وينرش
احلكم الصادر باإلدانة يف اجلريدة الرسمية.
(املادة )33

تعاقب املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية
أو اإلرشافية أو مدرائها ،بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة ألف دينار عن كل
خمالفة أو عدم التزام عن عمد أو إمهال جسيم بأحكام املواد ( )5أو ( )9أو ( )10أو ( )11من هذا
القانون.
(املادة )34

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من ينشئ أو حياول إنشاء بنك صوري يف دولة الكويت
باملخالفة للفقرة األوىل من املادة ( ،)8أو يدخل يف عالقة عمل مع هذا البنك باملخالفة للفقرة الثانية
من املادة ( )8عن عمد أو إمهال جسيم ،ويعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مليون
شخصا اعتبار ًّيا.
دينار إذا كان مرتكب املخالفة
ً
(املادة )35

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من ارتكب عمدً ا أو عن إمهال جسيم:
  .أخمالفة أحكام املادة ( )12بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غري صحيحة ،أو إخفاء
حقائق ينبغي اإلخطار عنها.
 .بكل من يفصح عن معلومات إىل الغري باملخالفة للفقرة األوىل من املادة ( .)13وإذا
ارتكب الشخص االعتباري أي من املخالفات الواردة بالبندين السابقني ،يعاقب
بالغرامة التي ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مليون دينار.
(املادة )36

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عىل عرشة آالف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وبالعزل من الوظيفة كل من خيالف أحكام الفقرة الثالثة من املادة
(.)16
(املادة )37

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلريمة وال جتاوز
إفصاحا كاذ ًبا عن
كامل قيمتها أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من خيالف أحكام املادة ( )20أو يقدم
ً
العملة أو األدوات القابلة للتداول لصالح حاملها ،أو خيفي عن عمد أو إمهال جسيم وقائع ينبغي
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شخصا اعتبار ًّيا يعاقب بغرامة ال تقل عن قيمة األموال حمل
اإلفصاح عنها ،وإذا كان مرتكب املخالفة
ً
اجلريمة وال جتاوز ضعفها.
(املادة )38

دون إخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب ،جيوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة -
بصفة دائمة أو مؤقتة  -من االستمرار يف مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه اجلريمة.
(املادة )39

ال حيول توقيع العقوبات  -وف ًقا ألحكام هذا القانون  -دون توقيع اجلزاءات والتدابري التي تفرضها
اجلهات الرقابية عىل املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة وف ًقا ألحكام املادة (.)15
(املادة )40

مع عدم اإلخالل بحكم املادتني ( )29 ،28من هذا القانون وبحقوق الغري حسن النية ،جيب عىل
املحكمة  -يف حالة اإلدانة بإحدى اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون  -أن حتكم
بمصادرة األموال واألدوات التالية:
  .أمتحصالت اجلريمة ،بام يف ذلك األموال املختلطة بتلك العائدات أو الناجتة عنها أو
املستبدلة هبا.
 .بالدخل واملنافع األخرى الناجتة عن عوائد اجلرائم.
 .جاألموال حمل اجلريمة.

وللمحكمة أن حتكم بام يعادل قيمة األموال واألدوات الواردة يف البنود (أ) و(ب) و(ج) والتي ال
يمكن حتديد مكاهنا أو غري املوجودة ألغراض املصادرة.

وال جيوز مصادرة األموال املشار إليها يف الفقرة األوىل ،إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل عىل
هذه األموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء عىل
أسباب مرشوعة أخرى ،وأنه كان جيهل مصدرها غري املرشوع.
وال حتول وفاة املتهم دون احلكم بمصادرة األموال واألدوات وف ًقا حلكم املادة األوىل.
(املادة )41

ما مل ينص قانون عىل خالف ذلك ،تؤول األموال املصادرة إىل اخلزانة العامة .وتظل هذه األموال
حمملة بأي حقوق تقررت بصورة مرشوعة لألشخاص حسني النية.
الباب اخلامس
أحكام ختامية
(املادة )42

ال تسقط بميض املدة الدعوى اجلزائية أو العقوبة املحكوم هبا يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون ،وال جيوز تطبيق أحكام املادتني ( )81أو ( )82من قانون اجلزاء يف شأن هذه اجلرائم.
(املادة )43

يصدر وزير املالية الالئحة التنفيذية هلذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نرشه.
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(املادة )44

يلغى القانون رقم ( )35لسنة  2002املشار إليه ،ويستمر العمل بالقرارات املعمول هبا بام ال يتعارض
مع أحكام هذا القانون حلني صدور الالئحة التنفيذية.
(املادة )45

عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء  -كل فيام خيصه  -تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ نرشه
يف اجلريدة الرسمية.2
أمري الكويت

صدر بقرص السيف يف  28 :مجادى اآلخرة 1434هـ

صباح األمحد اجلابر الصباح

املوافق  8 :مايو 2013م

 2نرش يف اجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) يف العدد  1133للسنة التاسعة واخلمسون بتاريخ  26مايو  ،2013وتم إعادة نرشه
بعد تصحيح بعض األخطاء املطبعية يف العدد  1137للسنة التاسعة واخلمسون بتاريخ  23يونيو .2013
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