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استبیان عن تنفیذ بروتوكول القضاء على اإلتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ من قبل أطرافھ

A. منشأ التقریر

اسم الطرف المتعاقد
Kuwait

معلومات عن مسؤول االتصال الوطني عن تحضیر التقریر:

اللقب الوظیفي
الدكتور

حسین
اسم العائلة

آمال
االسم االول

وزارة الصحة، البرنامج الوطني لمكافحة التدخین
االسم الكامل للمؤسسة

العنوان البریدي
amaal_aliahia@yahoo.co.ukالبریدي االلكتروني 1
amhussain@moh.gov.kwالبریدي االلكتروني 2
13001الرمز البریدي
5صندوق البرید
الصلیبیخات- شارع جمال عبدالناصرالمدینة

البلد
الكویت

amaal_aliahia@yahoo.co.uk
بریدك اإللكتروني

amhussain@moh.gov.kw
البرید اإللكتروني البدیل
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99385458 965+
رقم الھاتف 

24863671 965+
رقم الفاكس

توقیع الموظف الحكومي الذي یقدم التقریر:

اللقب الوظیفي
الدكتور

رضا
اسم العائلة

مصطفى
االسم االول

وكیل وزارة الصحة ورئیس اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخین
االسم الكامل للمؤسسة

العنوان البریدي
ridha3@hotmail.comالبریدي االلكتروني 1
amaal_aliahia@yahoo.co.ukالبریدي االلكتروني 2
13001الرمز البریدي
5صندوق البرید
الصلیبیخات- شارع جمال عبدالناصرالمدینة

البلد
الكویت

amaal_aliahia@yahoo.co.uk
بریدك اإللكتروني

amhussain@moh.gov.kw
البرید اإللكتروني البدیل

99385458 965+
رقم الھاتف 
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965+ 24863671
رقم الفاكس

www.moh.gov.kw
عنوان صفحة اإلنترنت

المدة المشمولة بھذا التقریر
السنةالشھر

(SQ001) 2019 (5)1 (1)تاریخ البدء

(SQ002) 2019 (5)12 (12)تاریخ التوقف

باء: الباب األول: المقدمة

المادة 2: عالقة البروتوكول باالتفاقات وبالصكوك القانونیة األخرى

 
جاري العمل على التنسیق بین الجھات ذات الصلة لتطبیق البروتوكول، ومراجعة االتفاقات القانونیة ذات العالقة من كافة الجھات 

 
 

یرجى ذكر كل االتفاقات الثنائیة أو المتعددة األطراف التي أبرمتموھا فیما یتعلق بالقضایا ذات الصلة بالبروتوكول أو التي تضاف إلیھ، حسبما ترد
في المادة 2 من اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ.

جیم: الباب الثاني: االلتزامات العامة

جیم 1: المادة 5: حمایة البیانات الشخصیة

 
جاري العمل على التنسیق لتطبیق البروتوكول  

 
 

ما ھي اإلجراءات التي اتخذتموھا، السیما خالل العامین الماضیین، لضمان حمایة البیانات الشخصیة لألفراد أیاً كانت جنسیتھم أو محل إقامتھم،
عند تنفیذ ھذا البروتوكول؟
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إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال: الباب الثالث: مراقبة سلسلة التورید

دال 1: المادة 6 - الرخصة أو الموافقة المعادلة لھا أو نظام المراقبة

ھل لدیكم نظام ترخیص ألي من األنشطة التالیة؟

صنع منتجات التبغ؟
ال 

صنع معدات الصنع؟
ال 

استیراد منتجات التبغ؟
نعم 

تصدیر منتجات التبغ؟
نعم 

استیراد معدات الصنع؟
ال 

تصدیر معدات الصنع؟
ال 

ھل تحتاجون إلى ترخیص ألي شخص طبیعي أو اعتباري یقوم بما یلي:

بیع منتجات التبغ بالتجزئة
نعم 

زراعة التبغ، باستثناء صغار المزارعین والزراع والمنتجین التقلیدیین
ال 

نقل كمیات تجاریة من منتجات التبغ أو معدات الصنع
نعم 
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بیع التبغ ومنتجات التبغ أو معدات الصنع بالجملة أو الوساطة فیھا أو تخزینھا أو توزیعھا
نعم 

 
وزارة التجارة والصناعة 

 
 

أي سلطة/ سلطات مختصة أُنشئت أو ُعیّنت لغرض منح التراخیص، إن وجدت؟

ھل یحق للسلطة المختصة إصدار تراخیص و/ أو تجدیدھا و/ أو تعلیقھا و/ أو سحبھا و/ أو إلغائھا:

صنع منتجات التبغ؟
ال 

استیراد منتجات التبغ؟
نعم 

تصدیر منتجات التبغ؟
نعم 

صنع معدات الصنع؟
ال 

استیراد معدات الصنع؟
ال 

تصدیر معدات الصنع؟
ال 

ھل یتعین على مقدم طلب الترخیص أن یقدم أدلة على أّي من األمور التالیة؟

إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبیعیاً:

ھویتھ، بما في ذلك اسمھ الكامل؟
نعم 

اسمھ التجاري؟
نعم 
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رقم السجل التجاري الخاص بھ (إن وجد)؟
نعم 

أرقام التسجیل الضریبي المنطبقة (إن وجدت)؟
نعم 

إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتباریاً:

اسمھ القانوني الكامل؟
نعم 

اسمھ التجاري؟
نعم 

رقم سجلھ التجاري؟
نعم 

تاریخ ومكان التأسیس؟
نعم 

موقع مقر المؤسسة ومكان العمل الرئیسي للمنشأة؟
نعم 

أرقام التسجیل الضریبي المنطبقة؟
نعم 

نسخ من مواد وثیقة التأسیس أو الوثائق المعادلة لھا؟
نعم 

الفروع التابعة للمؤسسة؟
نعم 

أسماء مدیریھا وأسماء أي ممثلین قانونیین معینین؟
نعم 

ھل یتعیّن على مقدم طلب الترخیص بیان المعلومات التالیة في طلبھ؟

موقع المنشأة التجاریة المحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع المخزن والقدرة اإلنتاجیة للمنشأة التجاریة التي یشغّلھا مقدم الطلب؟
نعم 
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وصف المنتج؟
نعم 

اسم المنتج؟
نعم 

عالمتھ التجاریة المسجلة، إن وجدت؟
نعم 

تصمیمھ؟
نعم 

صنفھ؟
نعم 

طرازه أو ماركتھ والرقم المسلسل لمعدات الصنع؟
ال 

وصف المكان الذي سیتم فیھ تركیب واستخدام معدات الصنع؟
ال 

مستند أو إقرار عما إذا كانت ھناك أي سابقة جنائیة؟
ال 

التحدید التام للحسابات المصرفیة المعتزم استخدامھا في المعامالت ذات الصلة، وسائر تفاصیل المدفوعات ذات الصلة؟
نعم 

وصف االستعمال المعتزم لمنتجات التبغ والسوق المعتزمة لبیع منتجات التبغ؟
نعم 

 
جمع البیانات وتوثیقھا یتم من قبل الجھة المعنیة ولكن ھناك بیانات جدیدة ستضاف الكتمال تطبیق البروتوكول 

 
 

ما مدى تواتر رصد وجمع رسوم الترخیص، حسب االقتضاء؟

 
 

ما ھي التدابیر المتخذة، إن وجدت، لمنع الممارسات المخالفة للقواعد أو االحتیالیة في تشغیل نظام الترخیص، ولكشف ھذه الممارسات والتحقیق
فیھا؟
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اختصاص وزارة التجارة والصناعة وبعض الرخص تتطلب موافقة وزارة الصحة والھیئة العامة للبیئة 

 
 

ما مدى تواتر استعراض الرخص أو تجدیدھا أو التفتیش علیھا أو التحقق منھا بصفة دوریة، حسب االقتضاء؟ (یرجى تقدیم تفاصیل)

ھي یُلَزم جمیع األشخاص الطبیعیون أو االعتباریون الذین یحملون رخصة، بإبالغ السلطة المختصة مسبقاً عن أي تغییر في موقع منشأتھم
التجاریة أو أي تغییر ھام في المعلومات الخاصة باألنشطة المرخص بھا؟

نعم 

ھي یُلَزم جمیع األشخاص الطبیعیون أو االعتباریون الذین یحملون رخصة، بإبالغ السلطة المختصة، كي تتخذ اإلجراء المناسب، بالحصول على
أي معدات صنع أو بالتخلص من أي معدات صنع؟

نعم 

 
صناعة التبغ غیر مسموح بھا في إقلیم دولة الكویت 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 6 (الرخصة أو الموافقة المعادلة لھا أو نظام المراقبة) على مدى السنتین الماضیتین أو
منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
صناعة التبغ غیر مسموح بھا في إقلیم دولة الكویت 

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال 2: المادة 7 - التحقق الواجب

ھل یُشترط من جمیع األشخاص الطبیعیین واالعتباریین القیام بالتحقق الواجب قبل بدء عالقة العمل التجاریة:

المنخرطون في سلسلة تورید التبغ؟
نعم 

المنخرطون في سلسلة تورید منتجات التبغ؟
نعم 

ھل یُشترط من جمیع األشخاص الطبیعیین واالعتباریین القیام بالتحقق الواجب طوال عالقة العمل التجاریة:

المنخرطون في سلسلة تورید التبغ؟
نعم 
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المنخرطون في سلسلة تورید منتجات التبغ؟
نعم 

ھل یُشترط من الجھات الفاعلة في سلسلة تورید التبغ ومنتجات التبغ القیام بالتحقق الواجب فیما یتعلق بتحدید ھویة الزبون؟
نعم 

في إطار عملیة التحقق الواجب لسلسلة التورید، ھل تشترطون تقدیم وثیقة أو إقرار عما إذا كانت ھناك أي سابقة جنائیة، لغرض تحدید ھویة
الزبون؟

ال 

في إطار عملیة التحقق الواجب لسلسلة التورید، ھل تشترطون تحدید الحسابات المصرفیة المعتزم استخدامھا في المعامالت لغرض تحدید ھویة
الزبون؟

نعم 

ھل تم "تجمید" أي شخص قانوني أو طبیعي بصفتھ زبوناً ضمن والیتكم القضائیة؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 7 (التحقق الواجب) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال 3: المادة 8 - اقتفاء األثر وتحدید المنشأ

ھل أُنشئ نظام القتفاء األثر وتحدید المنشأ في والیتكم القضائیة (متصل أیضاً بالمادة 15-2-ب من اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن
مكافحة التبغ)؟

ال 

نة وغیر قابلة لإلزالة ("عالمات التعریف الممیزة")، مثل الرموز أو الدمغات، إلى ما یلي أو ھل یُشترط أن تضاف عالمات تعریف ممیزة ومؤمَّ
أن تشكل جزءاً منھ:

كل علبة من علب السجائر
ال 

كل عبوة من عبوات السجائر
ال 
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أي أغلفة خارجیة للسجائر
ال 

كل علبة من علب منتجات التبغ األخرى
ال 

كل عبوة من عبوات منتجات التبغ األخرى
ال 

أي أغلفة خارجیة لمنتجات التبغ األخرى
ال 

ھل تُتاح المعلومات التالیة في والیتكم القضائیة، سواء بشكل مباشر أو بواسطة رابط؟

تاریخ الصنع
نعم 

مكان الصنع
نعم 

مرفق الصنع
نعم 

اآللة المستعملة في صنع منتجات التبغ
ال 

نوبة اإلنتاج أو توقیت الصنع
ال 

معلومات عن الزبون األول غیر المنتسب للصانع (اسمھ وفاتورتھ ورقم طلبیتھ وسجل مدفوعاتھ)
نعم 

السوق المعتزمة للبیع بالتجزئة
ال 

وصف المنتج
نعم 

أي تخزین أو شحن
ال 
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ھویة أي مشتٍر الحق معروف
ال 

تفاصیل الشحن (مسار الشحن المعتزم، وتاریخ الشحن، ووجھة الشحن، ونقطة المغادرة، والمرسل إلیھ)
نعم 

 
 

كیف تُسجل ھذه المعلومات المحددة في بند رقم دال 3-3 في بلدكم؟

نة؟ ھل تُتاح المعلومات المسجلة للمركز العالمي لتنسیق تبادل المعلومات من خالل وصلة بینیة إلكترونیة مؤمَّ

 
 

ض في ھذه االلتزامات؟ كیف تأكدتم من أن دوائر صناعة التبغ ال تنفذ االلتزامات المحددة لحكومتكم وال تُفوَّ

 
 

ما ھي النسبة المئویة للتكالیف المرتبطة بالتزامات الحكومة المتعلقة بنظام اقتفاء األثر وتحدید المنشأ التي ُطلب من دوائر صناعة التبغ تحّملھا؟

 
جاري العمل للتنسیق بین الجھات المعنیة لتطبیق البروتوكول 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 8 (اقتفاء األثر وتحدید المنشأ) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال 4: المادة 9 - حفظ السجالت

ھل تشترطون من جمیع األشخاص الطبیعیین واالعتباریین المنخرطین في سلسلة التورید االحتفاظ بسجالت كاملة ودقیقة لجمیع المعامالت ذات
الصلة:

التبغ؟
نعم 

منتجات التبغ؟
نعم 
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معدات الصنع؟
ال 

 
جاري التواصل مع الجھات المعنیة 

 
 

ما ھي المعلومات التي تشترطون من المرخص لھم وفقاً للمادة 6 أن یزودوا السلطات المختصة بھا؟:

ھل تُباع أو تُصنّع في بلدكم منتجات التبغ ومعدات الصنع بغرض تصدیرھا أم أنھا تخضع للحركة المعفاة مؤقتاً من الرسوم الجمركیة في إطار
العبور أو الشحن العابر في اإلقلیم؟

 
 

ما نوع التدابیر التي اعتمدتموھا (تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو غیرھا من التدابیر) لحفظ السجالت؟

ھل أنشأتم نظاماً لتبادل التفاصیل التي تحتوي علیھا جمیع السجالت المحتفظ بھا وفقاً للمادة 9 مع سائر األطراف؟
ال 

ھل تتعاونون مع أطراف أخرى ومع المنظمات الدولیة المختصة على التبادل والتطویر التدریجیین للنُظم المحّسنة لالحتفاظ بالسجالت؟

 
العمل في تطبیق البروتوكول في دولة الكویت جدید وھو في بدایاتھ  

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 9 (حفظ السجالت) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال 5- المادة 10 - التدابیر األمنیة والوقائیة

 
مراقبة المنافذ الحدودیة 
مراقبة السوق المحلیة 

 
 

ما نوع التدابیر التي اتخذتموھا في والیتكم القضائیة للحیلولة دون تحویل منتجات التبغ إلى قنوات االتجار غیر المشروع؟

ھل حددتم الجزاءات التي تُفرض على المرخص لھم الذین ال یتقیّدون بأحكام المادة 10؟
ال 
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یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 10 (التدابیر األمنیة والوقائیة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھل ینطبق البروتوكول على جمیع المبیعات بواسطة شبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجیا جدیدة أخرى؟

ھل حظرتم بیع منتجات التبغ بواسطة شبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجیا جدیدة أخرى؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 11 (البیع بواسطة شبكة اإلنترنت أو وسائل االتصال أو أي تكنولوجیا جدیدة أخرى) على
مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال 7: المادة 12 - المناطق الحرة والعبور الدولي

ھل لدیكم ترخیص لتنفیذ ضوابط في المناطق الحرة، باتخاذ جمیع التدابیر ذات الصلة، كما ھو منصوص علیھ في البروتوكول؟
ال 

ھل تحظرون خلط منتجات التبغ بأي منتجات أخرى غیر منتجات التبغ في حاویة واحدة أو في أیة وحدة نقل مشابھة من ھذا القبیل في وقت
الخروج من المناطق الحرة؟

نعم 

ھل تراقبون عبور منتجات التبغ و/ أو معدات الصنع أو الشحن العابر لھا؟
نعم 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 12 (المناطق الحرة والعبور الدولي) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.
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إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

دال 8: المادة 13: المبیعات المعفاة من الرسوم الجمركیة

ھل تسمحون بإعفاء المبیعات من الرسوم الجمركیة في والیتكم القضائیة؟
ال 

ھل تتخذون تدابیر فعالة إلخضاع أي مبیعات معفاة من الرسوم الجمركیة لجمیع األحكام ذات الصلة من ھذا البروتوكول؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 13 (المبیعات المعفاة من الرسوم الجمركیة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم
تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھاء: الباب الرابع: األفعال المخالفة للقانون (المواد 19-14

 
یرجى االنتباه إلى أن المعلومات المطلوبة في ھذا الفرع قد تكون ذات طابع سري وقد ال تُتاح لألطراف في البروتوكول إال بناًء على طلبھا، ما لم

یذكر الطرف المرِسل خالف ذلك.

ھاء 1: المادة 14 - التصرف غیر المشروع بما في ذلك األفعال اإلجرامیة

طبقاً للبروتوكول، ھل تعتبر التصرفات التالیة غیر مشروعة بموجب القانون الداخلي لبلدكم؟

منتجاتالتبغ
التبغ

معدات
الصنع

E11a. ُصْنع السلع التالیة بشكل غیر مشروع، أو بیعھا بالجملة، أو الوساطة فیھا، أو بیعھا، أو نقلھا، أو توزیعھا،
أو تخزینھا، أو شحنھا، أو استیرادھا، أو تصدیرھا:

111

E11c11. تھریب أو محاولة تھریب السلع التالیة:

E11d11. تزویر عالمات السلع التالیة:

E11e11. تزییف السلع التالیة:
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طبقاً للبروتوكول، ھل تعتبر التصرفات التالیة غیر مشروعة بموجب القانون الداخلي لبلدكم؟

إخفاء منتجات التبغ؟
نعم 

مزج منتجات التبغ بمنتجات غیر التبغ بما یخالف المادة 12-2 (المناطق الحرة والعبور الدولي) من البروتوكول؟
نعم 

االتجار غیر المشروع بمنتجات التبغ بواسطة شبكة اإلنترنت أو أي أسلوب آخر للبیع باستخدام التكنولوجیات الجدیدة؟
نعم 

عدم التصرف بحسن النیة فیما یتعلق بسلسلة تورید منتجات التبغ؟
نعم 

إعاقة أداء موظف رسمي أو موظف مكلف لواجباتھ المتعلقة بمنع االتجار غیر المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو معدات الصنع أو لواجباتھ
المتعلقة بالردع عن ھذا االتجار غیر المشروع أو كشفھ أو التحقیق فیھ أو القضاء علیھ؟

نعم 

الغش؟
نعم 

غسل األموال؟
نعم 

ھل یشكل أي نشاط من األنشطة المذكورة سالفاً أفعاالً إجرامیة في والیتكم القضائیة؟
نعم 

 
قوانین الدولة 

قانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد 
 
 

إذا كان الرد باإلیجاب، فیرجى تقدیم المزید من التفاصیل

یرجى إرفاق التشریعات ذات الصلة التي تحدد التصرفات غیر المشروعة في بلدكم.

 
جاري العمل على التنسیق بین الجھات المعنیة 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 14 (التصرف غیر المشروع بما في ذلك األفعال اإلجرامیة) على مدى السنتین
الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.
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إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھاء 2: المادة 15: مسؤولیة األشخاص االعتباریین

ھل تم إرساء مسؤولیة األشخاص االعتباریین عن التصرفات غیر المشروعة (بما في ذلك األفعال اإلجرامیة) وفقاً للمادة 14 من البروتوكول؟
نعم 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 15 (مسؤولیة األشخاص االعتباریین) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.

 
القوانین والتشریعات التي تغطي البنود الواردة في المادة 14 من البروتوكول ھي التشریعات التي كانت موجودة في دولة الكویت قبل التصدیق على

البروتوكول، وجاري التنسیق مع القطاعات المختلفة من أجل التخطیط وتحدید االحتیاجات التشریعیة لتطبیق مواد البروتوكول  
 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھاء 3: المادة 16: المالحقات القضائیة والجزاءات

ھل یُضمن إخضاع األشخاص الذین تلقى علیھم مسؤولیة التصرفات غیر المشروعة (بما فیھا األفعال اإلجرامیة) وفقاً للمادة 14 لجزاءات جنائیة
أو غیر جنائیة فعّالة ومتناسبة ورادعة بما فیھا الجزاءات المالیة؟

نعم 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 16 (المالحقات القضائیة والجزاءات) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.

 
القوانین والتشریعات التي تغطي البنود الواردة في المادة 16من البروتوكول ھي التشریعات بما في ذلك القوانین الجزائیة الجنائیة وغیر الجنائیة التي

كانت موجودة في دولة الكویت قبل التصدیق على البروتوكول، وجاري التنسیق مع القطاعات المختلفة من أجل التخطیط وتحدید االحتیاجات
التشریعیة لتطبیق مواد البروتوكول  

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھاء 4- المادة 17: المدفوعات الخاصة بالمضبوطات
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ع أو ھل اعتمدتم تدابیر تشریعیة و/ أو وتدابیر أخرى لتحصیل مبلغ یتناسب مع الضرائب والرسوم التي لم تُدفع من منتج أو صانع أو موّزِ
مستورد أو مصّدر لما ُضبط من تبغ و/ أو منتجات تبغ و/ أو معدات صنع؟

ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 17 (المدفوعات الخاصة بالمضبوطات) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم
تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھاء 5: المادة 18: التخلص أو اإلتالف

 
 

یرجى تقدیم معلومات عن كمیة التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع التي أُتلفت (مثل المنتج والوحدة والكمیة، حسب السنة وطریقة اإلتالف)، إن
ُوجدت.

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 18 (التخلص أو اإلتالف) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھاء 6: المادة 19: أسالیب التحري الخاصة

ھل تسمحون باستخدام التسلیم المراقب وأسالیب التحري الخاصة األخرى بغرض المكافحة الفعالة لالتجار غیر المشروع بالتبغ أو منتجات التبغ أو
معدات الصنع؟

ً ھل أبرمتم أي اتفاقات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة األطراف الستخدام األسالیب الُمشار إلیھا سالفاً عند التحري في األفعال اإلجرامیة المحددة وفقا
للمادة 14 من البروتوكول؟

ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 19 (أسالیب التحري الخاصة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.
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إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو: الباب الخامس: التعاون الدولي

واو 1: المادة 20 - تبادل المعلومات العامة

واو 1-1: المادة 20-1(أ) مضبوطات .... غیر المشروعة
كمیة المضبوطات

(یرجى تحدید
الوحدة)

قیمة المضبوطات یرجى تحدید العملة
(بالدوالر األمریكي أو بالعملة المحلیة

مثالً)

وصف
المنتج

المضبوط

تاریخ
ومكان
الصنع

الضرائب الُمتھرب من دفعھا (بالدوالر
األمریكي أو بالعملة المحلیة؛ یرجى

التحدید)

 
المضبوطات المتوفرة ھي تھریب منتجات من الكویت لدول الجوار: العراق، المملكة العربیة السعودیة، والضبط یتم بموجب العمل السابق للتصدیق

على البروتوكول من المنافذ الحدودیة، وجاري العمل للتنسیق لتطبیق البروتوكول في دولة الكویت 
 
 

یُرجى تقدیم أمثلة عن بعض مضبوطاتكم، إذا توافرت
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واو 1-2: المادة 20-1(ب) مسائل متعلقة بتجارة التبغ

االستیراد
(یرجى تحدید

الوحدة)

التصدیر
(یرجى
تحدید

الوحدة)

العبور
(یرجى
تحدید

الوحدة)

ضرائب
مدفوعة
(بالدوالر

األمریكي أو
بالعملة

المحلیة؛ یرجى
تحدید ذلك)

مبیعات معفاة
من الرسوم
الجمركیة
(بالدوالر

األمریكي أو
بالعملة

المحلیة؛ یرجى
تحدید ذلك)

كمیة أو
قیمة

اإلنتاج
المحلي
(یرجى
تحدید

الوحدة)

F12a5017245301.2. التبغ (خام)...
دینار كویتي

F12b32925334. منتجات تبغ التدخین...
(1000كجم)

19722989
دینار كویتي

F12d2038788/1. منتجات تبغ النرجیلة...
(1000كجم)

2016072.2
دینار كویتي

F12e1558073598143.81. وحدات التبغ الُمسّخنة...
دینار كویتي

F12h. منتجات أخرى • أجھزة النُظم اإللكترونیة
إلیصال النیكوتین • خراطیش النُظم اإللكترونیة
إلیصال النیكوتین • األجھزة/ عناصر التسخین

الخاصة بوحدات التبغ المسّخن • ...غیر ذلك (یرجى
التحدید)

257920
شیشة

الكترونیة

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 20 (تبادل المعلومات العامة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 2: المادة 21: تبادل المعلومات عن اإلنفاذ

ھل تبادلتم معلومات عن اإلنفاذ مع طرف آخر بمبادرة منكم أو بناًء على طلبھ؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 21 (تبادل المعلومات عن اإلنفاذ) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.
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إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

ھل عیّنتم السلطة أو السلطات الوطنیة المختصة التي یتم تزویدھا بالبیانات المشار إلیھا في المواد 20 و21 و24 من البروتوكول؟
ال 

 
 

الرجاء تزویدنا بوصف موجز عن التقدُّم الُمحرز في تنفیذ المادة 22 (مشاركة المعلومات: سریة المعلومات وحمایتھا) في خالل السنتْین
الماضیتْین أو منذ تقدیم آخر تقریر لكم.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 4: المادة 23: المساعدة والتعاون:

ھل قدمتم مساعدة مالیة أو تقنیة (من خالل اتفاقات أحادیة أو ثنائیة أو متعددة األطراف و/ أو بواسطة منظمات دولیة وإقلیمیة) في أي من
المجاالت التالیة:

الF41a. جمع المعلومات
الF41b. إنفاذ القوانین
الF41c. اقتفاء األثر وتحدید المنشأ
الF41d. إدارة المعلومات
الF41e. حمایة البیانات الشخصیة
الF41f. المنع
الF41g. الترصد اإللكتروني
الF41h. تحلیالت الطب الشرعي
الF41i. المساعدة القانونیة المتبادلة
الF41j. تسلیم المجرمین
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ھل تلقیتم مساعدة مالیة أو تقنیة (من خالل اتفاقات أحادیة أو ثنائیة أو متعددة األطراف و/ أو بواسطة منظمات دولیة وإقلیمیة) في أي من
المجاالت التالیة:

الF42a. جمع المعلومات
الF42b. إنفاذ القوانین
الF42c. اقتفاء األثر وتحدید المنشأ
الF42d. إدارة المعلومات
الF42e. حمایة البیانات الشخصیة
الF42f. المنع
الF42g. الترصد اإللكتروني
الF42h. تحلیالت الطب الشرعي
الF42i. المساعدة القانونیة المتبادلة
الF42j. تسلیم المجرمین

ھل طّورتم أو أجریتم بحوثاً لتحدید المنشأ الجغرافي الدقیق للتبغ أو منتجات التبغ المضبوطة؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 23 (المساعدة والتعاون: التدریب والمساعدة التقنیة والتعاون في المسائل العلمیة والتقنیة
والتكنولوجیة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 5: المادة 24: المساعدة والتعاون: التحقیق في األفعال ا

ھل دخلتم في ترتیبات متعددة األطراف أو إقلیمیة أو ثنائیة بغرض المضي قدما بالتحقیق في الجرائم ومقاضاة مرتكبیھا وفقًا للمادة 24 من
البروتوكول؟

ال 

ھل تعاونتم وتبادلتم المعلومات المناسبة؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 24 (المساعدة والتعاون: التحقیق في األفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبیھا) على
مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.
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واو 6: المادة 26: الوالیة القضائیة

ھل اعتمدتم ما یلزم من تدابیر لتأكید سریان والیتكم القضائیة على األفعال اإلجرامیة وفقاً للمادة 14؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 26 (الوالیة القضائیة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
القوانین والتشریعات التي تغطي البنود الواردة في المادة 14 من البروتوكول ھي التشریعات التي كانت موجودة في دولة الكویت قبل التصدیق على

البروتوكول، وجاري التنسیق مع القطاعات المختلفة من أجل التخطیط وتحدید االحتیاجات التشریعیة لتطبیق مواد البروتوكول  
 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 7- المادة 27: التعاون في مجال إنفاذ القانون

ھل وضعتم آلیات للتعاون المحلي الفعال، بما في ذلك بین الجمارك والشرطة وسائر وكاالت إنفاذ القانون، ألغراض تبادل المعلومات وإنفاذ
القانون؟

ال 

ھل وضعتم آلیات للتعاون مع أطراف أخرى ألغراض تبادل المعلومات وإنفاذ القانون؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 27 (التعاون في مجال إنفاذ القانون) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.

 
القوانین والتشریعات المحلیة التي تغطي جوانب عدیدة من البروتوكول ھي التشریعات التي كانت موجودة في دولة الكویت قبل التصدیق على

البروتوكول، وجاري التنسیق مع القطاعات المختلفة من أجل التخطیط وتحدید االحتیاجات التشریعیة لتطبیق مواد البروتوكول، علما بأن التعاون قائم
بین الجمارك والداخلیة  

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 8: المادة 28: المساعدة اإلداریة المتبادلة

ھل باشرتم إجراءا للمساعدة اإلداریة المتبادلة مع طرف آخر على أساس البروتوكول؟
ال 
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یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 28 (المساعدة اإلداریة المتبادلة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 9: المادة 29: المساعدة القانونیة المتبادلة

ھل باشرتم إجراءات للمساعدة القانونیة المتبادلة مع طرف آخر على أساس البروتوكول؟
ال 

ھل عیّنتم سلطة مركزیة لغرض المساعدة القانونیة المتبادلة؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 29 (المساعدة القانونیة المتبادلة) على مدى السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم
األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

واو 10: المادة 30 - (تسلیم المجرمین) والمادة 31 - (التدابیر ا

ھل استخدمتم البروتوكول ألغراض تسلیم المجرمین؟
ال 

 
 

یرجى تقدیم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفیذ المادة 30 (تسلیم المجرمین) والمادة 31 (التدابیر التي تضمن تسلیم المجرمین) على مدى
السنتین الماضیتین أو منذ تقدیم تقریركم األخیر.

 
 

إذا كانت لدیكم أي معلومات ھامة أخرى ذات صلة بھذا الفرع ولكنھ لم یتناولھا، فیرجى تقدیم تفاصیلھا في المكان المخصص أدناه.

زین: الباب السادس: األولویات والتعلیقات
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جاري العمل على التنسیق بین القطاعات المعنیة في دولة الكویت لتنفیذ البروتوكول 

 
 

ما ھي أولویات تنفیذ البروتوكول في والیتكم القضائیة؟

فیما یتعلق بالمادة 36 من البروتوكول، ھل تمّولون أنشطتكم الوطنیة وفقًا لخططكم وأولویاتكم وبرامجكم الوطنیة؟
ال 

ھل حددتم أي فجوات معینة بین الموارد المتاحة واالحتیاجات المقدرة لتنفیذ البروتوكول؟
ال 

 
الكویت جدیدة في تطبیق البروتوكول وجاري العمل على التنسیق لتطبیق البروتوكول 

 
 

بخالف نقص الموارد، ما ھي القیود أو العقبات التي واجھتموھا عند تنفیذ البروتوكول، إن وجدت؟

 
 

في حال ما إذا اتُخذ أي من اإلجراءات المذكورة في ھذه االستمارة على المستوى دون الوطني حصراً، یرجى تقدیم المزید من المعلومات ھنا.

 
 

یُرجى تقدیم أي معلومات أخرى ذات صلة ترونھا مھمة ولم یتم تناولھا في مواضع أخرى.

 
 

یرجى تقدیم أي اقتراحات بشأن تطویر استمارة التبلیغ ھذه وتنقیحھا.
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