قرار جملس الوزراء
رقم ( )1532لسنة 2013
جملس الوزراء:

بشأن وحدة التحريات املالية الكويتية

―بعد االطالع على الدستور،

―وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة  1978بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على
تنفيذها والحساب الختامي،
―وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

―وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )116لسنة  1992في شأن التنظيم اإلداري وتحديد
االختصاصات والتفويض فيها،
―وعلى القانون رقم ( )106لسنة  2013في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

―وعلى المرسوم الصادر بتاريخ  1979/4/4في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة
له،
―وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
قرر
مادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمة والعبارة التاليتني املعنى املبني قرين كل منها:
 1.الوحدة :وحدة التحريات المالية الكويتية.

 2.اللجنة التنفيذية :لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية نائب الرئيس ومدراء
إدارات التحليل المالي والشئون القانونية والشئون المالية واإلدارية ،وعند غياب
أحدهم يحل محله من يقوم مقامه.
مادة ()2

تشكل وحدة التحريات املالية الكويتية من رئيس ،يكون له نائب وعدد كاف من املوظفني واخلرباء يف
التخصصات املختلفة من خمتلف الفئات والدرجات.
و ُيعني رئيس الوحدة ونائبه بمرسوم بناء عىل ترشيح وزير املالية وبعد موافقة جملس الوزراء ،ملدة أربع
سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
مادة ()3

ُيشرتط فيمن يعني رئيس ًا للوحدة أو نائب ًا له ،وكذلك لالستمرار يف شغل أي من هذين املنصبني ما ييل:
 1.أن يكون كويتي الجنسية.

 2.أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
 3.أال يكون قد أشهر إفالسه.
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 4.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 5.أن يكون من أهل الخبرة والتخصص في المجاالت ذات الصلة بعمل الوحدة،
وبخاصة في الشئون المصرفية أو المالية أو القانونية.
مادة ()4
يتوىل رئيس الوحدة إدارة أعامهلا ،ويكون مسئوالً عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة
التنفيذية وترصيف شئون الوحدة ،وهو املمثل القانوين للوحدة ،وله أن يتخذ ما يراه الزم ًا من
القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ،وعىل األخص ما ييل:

 1.تشكيل ما تحتاجه الوحدة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
 2.االستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز الحكومي
أو خارجه ألداء أعمال الوحدة.
مادة ()5

تتمتع الوحدة باستقالل مايل وإداري ،وهلا الصالحيات الكاملة الختاذ القرارات بشأن املسائل التي
تندرج يف نطاق مسؤولياهتا ومهامها.
وتتألف الوحدة ،من عدد كاف من اإلدارات واألقسام للقيام بوظائفها ،وبخاصة إدارات التحليل
املايل ،والشؤون القانونية ،والشئون املالية واإلدارية ،وأمن وتقنية املعلومات.
ويصدر بتشكيل إدارات وأقسام الوحدة وتنظيمها وحتديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار
من رئيس الوحدة.
ويكون ترشيح مدراء اإلدارات املذكورة  -ألول مرة  -باقرتاح من رئيس الوحدة بالتشاور مع نائبه
 وتتوىل اللجنة التنفيذية ترشيح من خيلفهم  -بعد ذلك.مادة ()6

تضم الوحدة موظفني من ذوي املؤهالت املناسبة ،يتمتعون عىل وجه اخلصوص بخربة يف املجال املايل
أو املرصيف أو القانوين.
مادة ()7
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ختضع الوحدة إلرشاف وزير املالية ،وتقدم له تقرير ًا سنوي ًّا لريفعه إىل جملس الوزراء خالل أربعة
أشهر من هناية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعامهلا خالل السنة املنقضية عىل أن يشتمل عىل حسابات
الوحدة وتقرير مراقب احلسابات.
مادة ()8

تتلقى الوحدة اإلخطارات واملعلومات املتعلقة بام يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو
أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب ،والقيام
بتحليلها.
وللوحدة طلب أي معلومات إضافية  -تراها رضورية ألداء أعامهلا  -من املؤسسات املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة ،كام هلا احلصول من أجهزة الدولة عىل أي معلومات أخرى ترى أهنا رضورية
ألداء مهامها ،ويتعني عىل أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة يف هذا الشأن دون تأخري.

 1عدلت هذه املادة بقرار جملس الوزراء رقم (/145ثاني ًا) لسنة  2021املنشور يف اجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) يف العدد
 1528للسنة السابعة والستون بتاريخ  28مارس .2021

 2عدلت هذه املادة بقرار جملس الوزراء رقم ( )856لسنة  2022املنشور يف اجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) يف العدد 1599
للسنة الثامنة والستون بتاريخ  4سبتمرب .2022
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مادة ()9

تتوىل اللجنة التنفيذية املهام التالية:

  .أاختاذ القرارات املتعلقة بإبالغ النيابة العامة وكذلك اجلهات املختصة األخرى ،إذا
توافرت هلا دالئل معقولة لالشتباه يف أن األموال تشكل عائدات جريمة أو أموال
مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.

  .بإقرار التعليامت واإلرشادات التي تزود هبا املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة فيام يتعلق بطريقة اإلخطار عن العمليات املشبوهة وطلب املعلومات بام يف ذلك
مواصفات اإلخطار ومواعيده واإلجراءات التي جيب اتباعها يف هذا الشأن.
  .جاعتامد الدراسات وإصدار القرارات الالزمة التي تساعد عىل حتقيق أهداف الوحدة.

  .دحتديد البلدان التي تعتربها الوحدة عالية املخاطر والتدابري الواجب اختاذها جتاه تلك
البلدان.
  .هاملوافقة عىل إخطار اجلهات الرقابية املعنية يف حال خمالفة أي من املؤسسات املالية أو
األعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي موظف هبا لاللتزامات الواردة يف قانون مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليامت ذات
الصلة.

  .ودراسة الطلبات املقدمة من اجلهات املختصة لتزويدها باملعلومات ،ويكون للجنة سلطة
اختاذ القرار املناسب بشأهنا.
  .زاملوافقة عىل تبادل املعلومات مع الوحدات النظرية وغريها من اجلهات األجنبية
املختصة ،وعىل إتاحة املعلومات ألي جهة أجنبية ،وذلك تطبيق ًا ألحكام االتفاقيات
الدولية الثنائية ومتعددة األطراف التي تكون دولة الكويت طرف ًا فيها ،أو تطبيق ًا ملبدأ
املعاملة باملثل ،أو اتفاق متبادل عىل أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك
اجلهات.

  .حاعتامد التقرير التحلييل لتقييم اإلخطارات التي تتلقاها الوحدة سنوي ًّا واجتاهات غسل
األموال ومتويل اإلرهاب واإلحصاءات ،والذي يتم نرشه بصفة سنوية.

  .طاعتامد برامج تأهيل وتدريب موظفي الوحدة.

  .يتعيني مراقب حسابات للوحدة.

  .كحتديد إجراءات ونظم عمل الوحدة وإداراهتا بام فيها ميثاق الرشف واإلجراءات التي
حتافظ عىل رسية املعلومات.
  .لإعداد اهليكل التنظيمي للوحدة ،وحتديد اختصاصات اإلدارات واألقسام التابعة هلا،
واعتامد لوائحها اإلدارية واملالية.
  .ماعتامد مرشوع امليزانية السنوية للوحدة واإلرشاف عىل تنفيذها واعتامد مرشوع حساهبا
اخلتامي.
مادة ()10

يكون اجتامع اللجنة التنفيذية صحيح ًا إذا حرضه أغلبية أعضاء اللجنة عىل أن يكون من بينهم الرئيس
أو نائبه ،وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها احلارضين ،ويف حال التساوي يرجح
اجلانب الذي فيه الرئيس.
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مادة ()11

حيظر عىل رئيس الوحدة ونائبه واملوظفني هبا أثناء توليهم العمل يف الوحدة ما ييل:

 1.ممارسة أي وظيفة عامة أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة أو عمل آخر بأجر أو
بدون أجر.

 2.تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية
مجلس إدارة أي جهة أو شركة.
 3.المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

 4.شراء أو استئجار مال من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجروها أو
يبيعونها شيئ ًا من أموالهم أو يقايضوها عليه.
مادة ()12

تتوىل إدارة الشئون القانونية بالوحدة مبارشة البالغات املقدمة منها واحلضور أمام النيابة العامة.
مادة ()13

تقوم الوحدة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن مجيع املعلومات املتعلقة باإلخطارات عن
املعامالت املشبوهة وكذلك املعلومات األخرى ذات الصلة باختصاصات الوحدة ،وحيظر عىل أي
جهة االطالع عىل املعلومات املتوفرة لدى الوحدة إال وفق ًا لألوضاع واألحوال املنصوص عليها يف
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والئحته التنفيذية املشار إليهام وهذا القرار.
مادة ()14

تكون للوحدة موارد مالية خاصة للرصف عىل أنشطتها وتتكون مما ييل:
―ما يخصص للوحدة سنوي ًّا من ميزانية الدولة.

―اإليرادات األخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

―وتدير الوحدة أموالها بنفسها طبق ًا لما تحدده أحكام الالئحة الداخلية.
مادة ()15

تلتزم الوحدة باالحتفاظ بدفاتر احلسابات والسجالت الالزمة إلثبات كافة املعامالت اخلاصة هبا،
ويكون للوحدة مراقب حسابات.
مادة ()16

عىل نائب رئيس جملس الوزراء ووزير املالية تنفيذ هذا القرار  -ويعمل به من تاريخ صدوره  -وينرش
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يف اجلريدة الرسمية.
رئيس جملس الوزراء

جابر مبارك احلمد الصباح

صدر يف  6 :صفر 1435هـ

الموافق  9 :ديسمبر 2013م

 3نرش يف اجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) يف العدد  1162للسنة الستون بتاريخ  15ديسمرب .2013
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