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 بيان صحفي

 

على شبكات التواصل االجتماعي عن قيام بعض املشاهري وسائل اإلعالم و رتدد عرب ي ظل ما يف
غسل أموال، وما يرتدد كذلك من حديث حول ا عمليات يشتبه يف أهنتلك الشبكات مبا 

يؤكد عمليات االحتيال اليت تتم عرب منصات تداول العمالت واملعادن من خالل اإلنرتنت، 
الرقابية للمحافظة على االستقرار بنك الكويت املركزي حرصه على اختاذ كل اإلجراءات والتدابري 

 .حتدد إطار عمل البنك يف هذا اجملالاملنظومة القانونية اليت النقدي واملايل ضمن 

جلرائم يف محاية النظام املصريف واملايل من خماطر التعرض بنك الكويت املركزي  وانطالقا من دور
يف شأن مكافحة  2013لسنة  106القانون رقم  صدوريف  دور أساسيفقد كان له  لغسل األموا

 .، حبيث جاء القانون متوافقا مع املعايري الدوليةالتنفيذيةغسل األموال ومتويل اإلرهاب، والئحته 
وقد رسم القانون األدوار املنوطة بكل من اجلهات الرقابية واإلشرافية وحدد االلتزامات املطلوبة 

 .جتاه مكافحة غسل األموال

ويف نطاق الدور املطلوب من بنك الكويت املركزي مبوجب هذا القانون أصدر تعليمات إىل 
يف يوليو  ألموال ومتويل اإلرهابالبنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل ا

يتعني ، حيث ، مبا يتماشى مع التطورات يف املعايري الرقابية2019مايو يف ، ومت حتديثها 2013
املتابعة املستمرة جلميع اختاذ اإلجراءات الكفيلة ابلتطبيق التام ملا ورد يف القانون، و على البنوك 

يتوجب على البنك  من قبل أي من البنوك فإنه غسل أموالاالشتباه بعملية يف حال . و العمليات
حيث  ودون إخطار بنك الكويت املركزي مباشرة مبوجب القانون خماطبة وحدة التحرايت املالية
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لتتوىل من مث مجع  ،هي اجلهة اليت اختصها القانون بتلقي اإلخطاراتالتحرايت املالية إن وحدة 
 النيابة العامة إذا اقتضى األمر. إبالغمث  يف العملية، قيالتحقو املعلومات وحتليلها 

لتزامها بتطبيق يش والرقابة على البنوك للتحقق من اابلتفتبنك الكويت املركزي خيتص حني  يف
ف لبنك الكويت املركزي من خالل تكش  يف حال و  ،املتطلبات الواردة يف تعليمات البنك املركزي

يقوم بتوقيع اجلزاءات املالية  هفإن، التعليماتتطبيق يف لدى البنك  خمالفةأي مهام التفتيش وجود 
املنصوص عليها اإلدارية ألف دينار كوييت، وكذلك اجلزاءات  500اليت يصل حدها األقصى 

 .العامةويتم عرض اجلزاءات املطبقة على البنك يف اجتماع اجلمعية  ،يف القانون

عمالت األجنبية والذهب على اإلنرتنت، أما فيما يتعلق بعمليات االحتيال عرب منصات تداول ال
وال يقع ضمن اختصاصاته اإلشراف  ،فإن تلك الشركات غري مرخصة من بنك الكويت املركزي

جتميد حساابت تلك الشركات يها فإن لويف إطار املنظومة القانونية املشار إعلى هذا النشاط، 
 من السلطة القضائية. قرارًالدى البنوك احمللية يتطلب 

احلثيثة للجهات اخلاضعة لرقابته وضمان  املتابعةوختاما يؤكد بنك الكويت املركزي حرصه على 
متانة القطاع املصريف واملايل  تعزيزتطبيق مجيع املتطلبات القانونية واإلجراءات اليت من شأهنا 
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