
 

 2020 يونيو   30  التاريخ:

 

 احملرتم                           األمة جملس رئيس / السيد

 ،،، وبعد طيبة حتية

 

 يوجه أن األمة جملس أعضاء من عضو "لكل أن على نصت اليت الدستور من (100) املادة على استناداً

 اختصاصاهتم". يف الداخلة األمور عن استجوابات الوزراء أو الوزراء جملس رئيس إىل

 

 املالية. وزير إىل التايل االستجواب بتوجيه نتقدم
 

 تفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،،
 

 
 

   العدساني أمحد رياض   
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 تَْعلَُموَن" َوأَنُتْ  الَْحق   َوتَْكُتُموا ِِبلَْباِطلِ  الَْحق   تَلِْبُسوا َوَل  "

 

حقاقا    ملبدأ   وتأ كيدا   الكرمي الكوييت الشعب أ مام مث هللا أ مام أ قسمناه اذلي العظمي ِبلقسم والزتاما   للحق ا 

 احلالية املامرسات خطورة جليا   ِبت فقد وأ مواهل ومصاحله الشعب حرايت عن واذلود والتصدي ال مانة

 والتطاول القضااي تفامق اىل س يؤديو  أ دى اذلي وال هامل والرتايخ التسيب واس مترار املس تجوب للوزير

 ومل املواطنني عىل سلبا   تؤثر ختبطية قرارات خالل من الكوييت الشعب مقدرات عىل والرصحي الصارخ

 الاقتصاد عىل مبارش والغري عليه املبارش ِبلرضر تعود مالية أ عباء املواطن بتحميل القرارات هذه تكتف

 فيه ينعم أ فضل مس تقبل حنو سعيا" مبقدمته: الكويت دوةل دس تور عليه نص ما خالفت بل

 املساءةل جتديد اس توجب مما ".املواطنني عىل ويفيء ادلولية، واملاكنة الرفاهية من مبزيد الوطن

 الصارخة املامرسات هذه من احلدو  لدلوةل املالية ال دارة يف اخلاطئ الهنج لهذا والتصدي الس ياس ية

 الكوييت. الشعب أ مام وكشفها

 

 مادته يف جاء ما حسب وزراءالو  الوزراء جملس لرئيس الس ياس ية املساءةل موضوع ادلس تور تبىن قدو 

اثرة ا ىل هتدف واليت (100)  واخفاقاته ممارساته نتيجة س ياس يا   وحماسبته املس تجوب الوزير مسؤولية ا 

 لك حملاس بة واس تخداهما ادلس تورية ال دوات وتفعيل ومسؤولياته منصبه همام أ داء يف منه ظهر وما

 يعترب واذلي صالحياته عن التنازل أ و ال صيل دوره عن متجاوز أ و تقاعسم  أ و رتايخم أ و سببمت 

 الرصحية واخملالفات الصارخة والتجاوزات ال عوجاج ا صالح ا ىل ِبل ضافة ال دارة سوء أ نواع من نوع

 الشك. حتمتل ل واحضة قضااي يف العام الرأ ي وتضليل واجلديدة املس مترة والاختاللت
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دارية أ برزها وجوانب مفاصل عدة طالت والتجاوزات واخملالفات املالحظات أ ن حيث  وقانونية اليةمو  ا 

 والهدر ،العام املال حةستباِب متعلقة قضااي مهناو  ،املشاريعو  والعقود املوظفني بشؤون يتعلق وفامي فنيةو 

 وتعارض تنفيع وش هبات املرشوع غريال والتكسب حساِبت وتضخم أ موال غسل وقضااي ِبملصاريف

 اجراء أ ي اختاذ دون خشصية مصاحل لتحقيق واملناصب والنفوذ لسلطةا اس تغالل مبدأ   وتكريس املصاحل

منا الصحيفة هذه مقدمة يف املذكورة القضااي حبق  رادلس تو  اكن وملا لني،مكيا يف والكيل الرتايخ هو هذا وا 

 تأ خذ فقد "مواطن لك عىل واجب وحاميهتا حرمة، العامة لل موال" عىل (17) رمق مادته يف نص قد

 وصوهنا. العامة ال موال حامية يعاتق عىل

 

 قضااي وبعضها مس مترة – )جديدة مهنا: والتجاوزات واخملالفات املالحظات من العديد هناك أ ؤكد كام

 التايل: النحو عىل يه س ياس يا املس تجوب املالية وزير عهنا املسؤول اجلهات يف (تفامقت
 

 املراقبني وهجاز للجامرك العامة وال دارة العامة( )احلساِبت املالية وزارة العامة( )ال دارة املالية وزارة

 ومكتب لال ستامثر ةالعام والهيئة الاجامتعية للتأ مينات العامة واملؤسسة املركزي الكويت وبنك املاليني

 العام القطاعني بني الرشاكة مرشوعات وهيئة الس يادي( )الصندوق لندن يف لال ستامثر العامة الهيئة

 أ خرى رشاكت س بقو  لها، التابعة والرشاكت الكويتية اجلوية واخلطوط املالية التحرايت ووحدة واخلاص

 ادلويل لال ستامثر وفرة ورشكة العقارية وفرة ورشكة العقارية الكويتية ال ستامثرية اجملموعة رشكة مثل

 النقل ورشكة الس ياحية املرشوعات ورشكة املوايش وجتارة نقل ورشكة لال ستامثر الكويتية والرشكة

دارة ورشكة الكويتية العام  .العمومية املرافق ا 
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ىل أ شارت احملاس بة ديوان وأ برزها الرقابية اجلهات تقارير وفق  حتت )هجات( ا ستامثرات يف خسائر ا 

 لخنفاض أ و التلكفة من بأ قل بعضها لبيع نتيجة ال ستامثرية والصناديق ِبحملافظ تتعلق مهنا الوزير ارشاف

جراء يس توجب مما تلكفهتا عن السوقية قميهتا وانعدام  ادلورية واملراجعة ال ستامثرية اجلدوى دراسات ا 

 أ داهئا وحتسني دامئة بصفة ومتابعهتا ال ستامثرات يف ادلخول وخالل قبل تال ستامثرا ل وضاع املس تفيضة

 والتخطيط والتنس يق املتابعة رضورة الوزير عىل يتطلب واكن العام املال عىل واحلفاظ اخلسائر من للحد

 رجوخا داخل املدنية وادلعاوى اجلنائية القضااي ملتابعة ال ستامثرية اجلهات وتوجيه السلمي والتنفيذ

ذ الكويت،  من حترك دون وقامئة مس مترة والتجاوزات واخملالفات املالحظات تكل من العديد أ ن أ ؤكد ا 

ع عليه واكن الوزير  املالية اخملاطر ولتخفيض ادلوةل أ صول ىلع للحفاظ شامةل جدوى دراسات دادا 

دار  مصاريف وحتمل واخلسائر  س توجبي  واذلي ريال ستامث ال داء ىلع سلبا ينعكس مما وعالية خضمة ةيا 

 دوره. عن املتقاعس الوزير اس بةحمل الس ياس ية املساءةل حتريك

 

 مالية احنرافات جسلت واليت الرقابية اجلهات دلى املسجةل املالية واملؤرشات العامة البياانت أ ن أ وحض كام

دارية  العديد تضمنت اليتو  املالية البياانت ليلحت  نتاجئ يف والتجاوزات اخملالفات من وغريها قانونيةو  وا 

 اقتصادية طوارئ خطة وفقدان اليةامل الس ياسة مغوض ا ىل ِبل ضافة الصارخة والتجاوزات اخملالفات من

 رصوفاتِبمل هدرو  وحمسوبيات وترضيات العام ملالا حساب عىل ِبلقرارات ختبطات هناك أ ن تأ كد

 النظم لك خالفت بل الانفاق وضبط برتش يد املعلنة احلكومة س ياسة مع تتعارض أ هنا واحضال ومن العامة

 لك” (146) مادته يف ادلس تور نص وقد والرصف، لدلوةل العامة املزيانية تنفيذ وقواعد والقرارات

 نقل وكذكل ، بقانون يكون ان جيب فهيا الواردة التقديرات عىل زائد او املزيانية يف وارد غري مرصوف

 “.املزيانية أ بواب من أ خر اىل ِبب نم مبلغ أ ي
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 والهدر مبكيالني والكيل الشفافية فقدانو  الغموض شاهبا املس تجوب الوزير يتبعها اليت الس ياسة أ ن

 واذلي الصارخة والتجاوزات واخملالفات املالحظات معاجلة عىل احلرص عدمو  واستباحته العام ِبملال

جراءات دون مهنا العديد اس متر  املالية يف الغموض ا ىل ِبل ضافة الرقابية اجلهات قبل من خاصة حقيقية ا 

 يتطلب مما الوزير س ياسة يف واحض ختبط وامنا ادلوةل ومزيانية الاقتصادية ِبخلطة يتعلق وفامي العامة

 الس ياس ية. املسائةل حتريكو  حماسبته

 

 :2020 اجلديدة الاقتصادية الوثيقةو  املالية البياانت  - ال ول احملور

 

 الوزير وءجلو  واملراجعة الفحص نتاجئ خالل من وذكل ِبلفعالية تتسم ل املس تجوب املالية وزير س ياسة

قرار ا ىل املس تجوب  اقتصادية وثيقة وتقدمي دينار مليار 20 بقمية العام( )القرض العام ادلين مرشوع ا 

 مثاليا حال   يكن ولن مل ال جراءات هذه مثل أ ن علام معيش هتمو  املواطنني جيوب يف مبارش ساسم  فهيا

 .متعاجمل  وحقوق مبكتس بات املساس خالل من وذكل
 

 مقدرات اس تزناف عدمو  املايل الوضع يف عاشا  انت تسبب اليت النقاط بعض ل قرار اخلطوات وضع جيب ذلا

 العامة اخلزانة ا ىل احملتجزة ال رِبح توريد ،ِبحلس بان أ خذها يت أ ن فرتضي اليت ال مور مضن ومن ادلوةل

 يقرض أ ن القادمة ال جيال حتياطيل املمكن ومن ،ذاهتا ومتول مس تقل هتازيانيم طابع ملؤسسات تعود واليت

 ورقابه ضبط أ داة املزيانية أ ن كون ال ولوايت سبحب  املزيانية ترتيب احللول مضن ومن العام الاحتياطي

 دون لس نوات مكهاوترا املزيانية أ بواب خارج الرصف جيوز ول احلكومية للجهات املالية التقديرات ل عداد

 وهيئات مؤسسات يف ايرادات جحز أ و البنود بني املناقالت كرثة أ و قواعدها ةخمالف أ و حماسبية معاجلة

 واللواحئ النظم خمالفة اىل ضافةِبل   قميهتا املزيانية يفقد مما العام الاحتياطي اىل توريدها من بدل   حكومية

 ؤديي ذكل ولك والرقابة التنفيذ وضعف السلطة اس تغالل وسوء ِبلهدر تس ببت واليت الرصف وقواعد

 .العامة املرصوفات ارتفاع اىل
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عداد تقوم من يه بأ هنا دورها ويمكن لدلوةل، املايل املدير يه املالية زارةو   اجلهات مع املزيانية تقديرات ِب 

 تكل سوء معه يتبني اذلي ال مر املناقالت، تكل ا جراء عىل للجهات يوافق من أ يضا ويه احلكومية،

   ال دارة.

 

ذ أ كد الوزير أ ن املناقالت املالية يعترب اجراء حصيح ولكن أ بني خطورة كرثة اس تخدام هذا نوع من  ا 

 للضبط ك داة أ مهيهتا املزيانية أ ن املاضية س تجواِبتِبلت ومهنا ان بعدة مرادوس بق أ ن أ ك ال ساليب

لهيا أ و مهنا سواء بنودها بني املالية املناقالت كرثة بسبب ال داء وتقيمي واملتابعة والرقابة  يشري اذلي وال مر ا 

جراء عدم ا ىل  بأ ن ِبذلكر اجلدير للبنود، املرصوفات هذه تقدير قبل واكفية مالمئة ومالية فنية دراسات ا 

ضافة مت ولو احلكومية، وال دارات الوزارات فقط ختص البياانت تكل  فا ن واملس تقةل امللحقة اجلهات ا 

اىل ادلس تور يف املادة  لك نواحهيا، استنادا  يف يف تنفيذ املزيانية  الالزتام هو ، ذلا ال صلسزيداد العدد

يراد من ال يرادات العامة ِبِب   مناقشة املزيانية يف جملس ال مة ِبِب  تكون " (141) ، ول جيوز ختصيص أ ي ا 

ل بقانون  ."لوجه معني من وجوه الرصف ا 

 

 :املوضوعات متابعة يف الوزير ا هامل يبني مما ذكل يت مل ولكن فهيا القيام يفرتض اليت احللول مهأ  

 

 دون املساس جبيوب املواطنني  النفطيةة ال يرادات غري العمل اجلاد عىل تمني .1

 ضبط النفقات العامة. .2

نفاق احلكويم. .3  ترش يد ال 

والالزتام ِبلضوابط والرشوط وال سقف احملددة  ة بشلك حصيح حسب ال بواب والبنودتنفيذ املزياني  .4

 للمرصوفات.

ماكن احلكومة حتميلها عىل املزيانية. عدم حتميل ال   .5  حتياطي العام مبرصوفات ِب 
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 توريد ال رِبح احملتجزة. .6

 ن املس تحقة.حتصيل ادليو .7

 معاجلة حساب العهد .8

الية دون تطوير الوضع العام دراسة لك مقرتح مبهنية خاصة أ ن العديد من املقرتحات هبا لكفة مالية ع .9

 .س بشلك حممكدرَ ويه اقرتاحات عشوائية مل تُ  سن اخلدماتحت ول 

طي ال جيال احتيوهو اقرتاض ال حتياطي العام من ا  ِبلنقاط السابقة، وأ ضف عىل لك ما مت ذكره  .10

يقافالقادمة،  % 10اس تقطاع  ِبل ضافة ا ىل نقل ال صول يف الصندوق الس يادي بني ال حتياطيات وا 

 .لل جيال القادمة وذكل لتعزيز ال حتياطي العام وخاصة يف وضع الس يوةل فامي يتعلق ِبخلزانة العامة

 

 بعضها لبيع نتيجة ال ستامثرية والصناديق احملافظ يف اجلهات بعض ا ستامثرات يف خسائر ظهور واس متر

 اجلدوى دراسات ا جراء يس توجب مما تلكفهتا عن السوقية ميهتاق  وانعدام لخنفاض أ و التلكفة من بأ قل

 ادلخول وخالل قبل لدلوةل التابعة وال صول ال ستامثرات ل وضاع املس تفيضة ادلورية واملراجعة ال ستامثرية

 ل وهذا العام املال عىل واحلفاظ اخلسائر من للحد أ داهئا وحتسني دامئة بصفة ومتابعهتا ال ستامثرات يف

خفا ملحيت ناملواط أ ن يعين قرار ا ىل السعي يف احلكومة قاتا   وزير هبا تقدم اليت الاقتصادية الوثيقة ا 

 .املواطنني( )جبيوب مبارش مساس فهيا 2020 مايو شهرب  وذكل الوزراء جمللس احلايل املالية
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 اجلوانب منو  املزيانية( متويل ومقرتحات )ال صالحات بعنوان مسيت واليت الاقتصادية الوثيقة أ ن 

 يتعارض مما معيش هتم عىل السليب والتأ ثري املواطنني جبيوب ساسامل  الوثيقة هذه حتملها اليت النقاطو 

 املعيشة" وحتسني الرخاء "حتقيق (20) املادة حسب ادلس تور نص مع رصحيا تعارضا

 

 %50ختفيض عدد العاملني بأ جر مقابل معل بنس بة  .1

 %50ختفيض العاملني عىل بند املاكفأ ت بنس بة  .2

جبامعة الكويت والتعلمي التطبيقي  قرار رصف راتبني للهيئة التدريس يةتعديل  .3

الصيفية وفق قرار ديوان اخلدمة والتدريب واملعهد العايل للفنون املرسحية للمقررات 

واستبداهل برصف ماكفأ ة  8/5/2015( بتارخي 5/2015املدنية يف اجامتعه رمق )

 دينار 3000مقطوعة ل تتجاوز 

 8/5/2015( املنعقد 5/2015تعديل قرار ديوان اخلدمة املدنية يف اجامتعه رمق ) .4

يس جبامعة الكويت بشأ ن املبالغ اخملصصة للساعات الزائدة عىل النصاب التدري

 %50والتعلمي التطبيقي والتدريب واملعهد العايل للفنون املرسحية خبفضها بنس بة 

 4000ىل تأ مني الصحي للمتقاعدين )عافية( ا  ختفيض احلد ال قىص لالنتفاع من نظام ال  .5

 دينار س نواي للمؤمن عليه بغرض ختفيض قمية العقد

وتلكيف وزارة الصحة بتحديد ال مراض % 50ختفيض بند العالج يف اخلارج بنس بة  .6

 واحلالت املس تحقة فعليا للعالج وحيصن بقرار من جملس الوزراء

لغاء دمع املس تودعات للك من البزنين والكريوسني وادليزل .7  ا 
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ختفيض دمع ال ندية الرايضية حبيث يتناسب ادلمع مع جحم النشاط والفرق الرايضية  .8

لتحويل هذه ال ندية ا ىل رشاكت مسامهة متهيدا  يف النادي الواحد )بنظام النقاط(

لغاء بعض ال دية املتخصصة أ و دجمها حبسب مساهامهتا  عامة تشجيعا ملبدأ  املنافسة وا 

 الرايضية

رفع املعدلت املطلوبة لبتعاث الطلبة ا ىل اخلارج وقرص التخصصات وفق  .9

 الاحتياجات احلقيقية لسوق العمل

 الانتقائية ورضيبة القمية املضافةتطبيق رضيبة السلع  .10

بشأ ن عدم السامح للحكومة بزايدة أ سعار  1995( لس نة 79تعديل القانون رمق ) .11

ل بقانون نظرا للحاجة ا ىل ترش يد الاس هتالك وتعزيز مصادر  الرسوم واخلدمات ا 

 ال يرادات غري النفطية 

بتحديد سقف  2000( لس نة 19تعديل قانون دمع العامةل يف القطاع اخلاص رمق ) .12

وتفعيل الرقابة  دينار( وعدم رصف هذا ادلمع ملن يفوق راتبه هذا املبلغ 3500أ عىل )

 والتفتيش للتأ كد من حقيقة العامةل الفعلية يف هذا القطاع

% من مشاركة احلكومة يف التأ مينات الاجامتعية وحتميلها عىل 5ختفيض نس بة  .13

 املوظف

 اء لتخفيف عبء دمع الطاقة وترش يد اس تخداهمارفع رسوم اس هتالك الكهرِبء وامل .14

هتا اجلهات احلكومية واملس تقةل ورشاك جتميد اكفة الزايدات والرتقيات الس نوية للك .15

 التابعة
 

يف ظل احلاةل الاس تثنائية الراهنة اليت أ هنا ضد رفاهية املواطن ويتحجج ؤكد س تجوب تالوزير امل رؤية 

املس تجد، وال عباء املالية ال ضافية اليت اقتضهتا  19فريوس كوفيد تواهجها دوةل الكويت بسبب جاحئة 

الاحتياجات الطارئة للجهات احلكومية ذات العالقة يف مواهجهتا لهذه اجلاحئة، وتزامن هذه ال زمة مع 

 الاخنفاض احلاد يف أ سعار النفط"
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ذ أ ؤكد أ ن رؤية الوزير ل تنسجم مع ادلس تور وتتعارض مع مواده خاصة املادة  حتميل وتقوم عىل  (20)ا 

يفرتض هم املايل والارتقاء ِبخلدمات و صل احلفاظ عىل وضع ني أ عباء مالية هو أ مر مرفوض وال  املواطن

مالية فوق طاقهتم واملسامهة زايدة الرسوم مما سوف حيمل املواطنني أ عباء ل م رفع أ سعار اخلدمات ودع

وِبل خص  الس نوي يؤثر عىل مزيانية املواطنني ومدخوهلمسوف مما  لغالءاملسامهة ِبيف زايدة ال سعار و 

 .ذوي ادلخل احملدود

 

ذ أ   وب املصاريف من خالل جيكد أ نه ل جيوز معاجلة ا ختاللت املزيانية وتمنية ال يرادات وختفيض ؤ ا 

ينعم فيه  مس تقبل أ فضل حنو سعيا"خاصة أ ن ادلس تور أ شار ا ىل املواطنني 

 واملاكنة ادلولية، ويفيء عىل املواطنني" الرفاهية من مبزيد الوطن

 

 جتميد اكفة الزايدات والرتقيات الس نوية للكمن الوثيقة الاقتصادية واليت تنص عىل ) (15)أ ن نقطة 

ل تعدي صارخ عىل حقوق املوظفني اجلهات احلكومية واملس تقةل ورشاك  والانتقاصهتا التابعة( ما هو ا 

ولك ما يتعلق اذلي يؤثر بشلك مبارش يف معيش هتم وغريها من املقرتحات مثل دمع العامةل و  رواتهبممن 

ضافية مثل زاي ة أ سعار اخلدمات والرسوم وعىل سبيل دِبلوثيقة من زايدات وحتميل املواطنني أ عباء ا 

ين والكهرِبء واملاء والسعي ل قرار الرضائب وأ مور أ خرى مثل البعثات ادلراس ية للخارج املثال البزن 

 .ال مور اليت ختص معيشة املواطننيوكذكل العالج ِبخلارج وتأ مني )بطاقة عافية( وغريها من 

 

% من مشاركة احلكومة يف التأ مينات 5ختفيض نس بة من الوثيقة اليت تشري ا ىل ( 13)أ ن نقطة 

تعدايت املدير وخاصة اخملالفات والتجاوزات  الاجامتعية وحتميلها عىل املوظف، ولو رجعنا للتارخي فا ن

ة بشأ ن يما مت الكشف عهنا من تربيرات غري منطق و العام ال س بق للتأ مينات يف استامثرات املؤسسة 

ثقال اكهلمت العجز الاكتواري، كام النظر يف   أ مثةل موظفي ادلوةل و  اس تخداهما كسالح وبشلك مس متر ل 



11 
 

 

زايدة ال عباء عىل اخلزانة العامة و %، 7.5% اىل 5زايدة نس بة الاس تقطاع من رواتهبم من عىل ذكل 

% حبجة معاجلة العجز 15% اىل 10لدلوةل وأ حصاب الاعامل بزايدة نس بة حتمل لك مهنم من 

س تزناف مدخرات املوظفني ال جيوز ا؟ فتكل الزايدة لسد العجز الاكتواريالاكتواري، فهل اكنت 

 الكويتيني اليت تضمن هلم حياة كرمية بعد تقاعدمه.

 

قرارات تنفيذية وليست ترشيعات ِبل ضافة ا ىل  أ ن معظم ما جاء يف الوثيقة الاقتصادية عبارة عنأ ؤكد 

الوزير ليس كام ادعى وختص وزير املالية احلايل و  2020يف شهر مايو أ هنا وثيقة جديدة مت اعدادها 

 هذا عار عن الصحة وتزوير للحقائق. 2016أ هنا وثيقة  املس تجوب

 

 :الاستبدال )الربوي(املؤسسة العامة للتأ مينات و – يناالثور احمل
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"تكفل ادلوةل املعونة للمواطنني يف حاةل الش يخوخة أ و املرض من دس تور دوةل الكويت ( 11نص مادة )

 .التأ مني الاجامتعي واملعونة الاجامتعية والرعاية الصحية" أ و العجز عن العمل.  كام توفر هلم خدمات

 

رشحية كبرية من املتقاعدين ل  انفيه حرم يت طرأ ت عليهال خري والتعديالت ال)الربوي( الاستبدال أ ن قانون 

لرشاحئ اليت ل تتعامل واحلرص عىل االنظر ، ويفرتض املزية كوهنم ل يتعاملون ِبلرِبمن الاس تفادة من هذه 

 لقانون الربوي ويتناقض مع ما ذكرأ حد املصوتني ِبملوافقة عىل ا أ ن وزير املالية احلايلمع الرِب وادلليل 

مما يؤكد حصة ما جاء يف الصحيفة السابقة لاٍلس تجواب  بالاس تجوا مناقشة يف جلسة الوزير املعين

هو ما جاء ذكره بشأ ن تعديل و الوزير يقف جحر عرثة أ مام املواطن املؤمن هل  اليت تضمنت بأ ناملايض 

علام قد أ علن وزير املالية احلايل عن  )الربوي( ِبلستبدالقانون التأ مينات الاجامتعية واملواضيع املتعلقة 

نشاء كيان وفق الرشيعة ال سالمية فامي يتعلق يف قروض املتقاعدين ا ل أ ن هذا ال مر مل  يت و ل يوجد ا 

 .بديل ا ل ِبلنظام )التقليدي الربوي(

 

 

يَن أ َمنُوا َل تَألُْكُوا  "كتابه العزيز ب  عز جل ، قال هللاتام املوضوع أ ستشهد يف ال ية الكرميةخب و  ِ َا اذل  اَي أَُّيه

َ لََعل مُكْ تُْفِلُحوَن" َضاَعَفة  ۖ َوات ُقوا اَّلل  َِب أَْضَعاف ا مه ِ  الر 
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لهيا املصدر :        ال حصائية الس نوية للمؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية املنشورة عىل موقعها الالكرتوين عن الس نوات املالية املشار ا 

 

التقاعدية مرتكزة  % من حالت الاستبدال حمددة املدة ل حصاب املعاشات75كام جتدر ال شارة ا ىل أ ن 

لرشاحئ اليت ل تتعامل مع اومن الطبيعي سيت حرمان ممن يرغب يف هذه اخلدمة من  س نة 15يف مدة 

 .الرِب

 

بني املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية مع الهيئة العامة لشؤون ال عاقة لتنفيذ اجلدي فقدان التنس يق 

املسؤولية  عمما عطل تنفيذ هذا القرار، وهنا تق قرار التقاعد براتب اكمل للكويتية اليت ترعى معاقا غري كوييت

 عىل املؤسسة يف هذا الشأ ن وتعطيل مصاحل الناس.

 

 العجز ال كتواري:

 

)س بعة عرش مليارا وأ ربعامئة وس تة دينار  17,406,000,000أ سفرت النتاجئ عن وجود صايف جعز يبلغ 

من وهو تقديري، و كتواراي ا  املركز املايل لصناديق املؤسسة  ( ويأ يت الاهامتم بفحصكوييت ماليني دينار

لقاء الضوء عىل مس تقبل هذه الصناديق ومس تقبل الوفاء ِبلزتاماهتا  حيث أ نه يضيف بعدا خاصا ِب 

 ِبلنس بة للجيل احلايل وال جيال القادمة.
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مع ما تقوم به املؤسسة من تطبيق س ياسات حماسبية خاصة  IFRSول تتفق املعايري ادلولية للمحاس بة 

عادة دراسة  ،2004عىل استامثراهتا معمتدة من جملس ال دارة منذ عام  ويرى ديوان احملاس بة رضورة ا 

ظهار يالس ياسات احملاسبية املطبقة لتامتىش مع املعا ري ادلولية واليت بدورها سوف تؤثر جوهراي عىل ا 

 املؤسسة،معربة عن الواقع واذلي سوف ينعكس عىل املركز املايل ونتاجئ أ عامل أ صول املؤسسة بصورة 

 عىل مبالغ العجز ال كتواري.كذكل واذلي سوف يكون هل تأ ثري 
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 :التجارة غرفةو  التأ مينات مؤسسة يف ال ستامثرية اللجنة

 

جياد أ لية مؤسس ية فعاةل ل دارة العمل تعزيزا  ملبدأ  الشفافية و  العامة للتأ مينات  الاستامثري يف املؤسسةا 

عدم املشاركة اختاذ يف رمس س ياسات واحضة وحتقيق الرقابة والارشاف بصورة ب كلالاجامتعية وذ

القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع يف حاةل تعارض املصاحل وخاصة أ ن املؤسسة متكل استامثرات 

وذكل فامي يتعلق مبشاركة ممثل غرفة التجارة يف  تتطلب حيادية القرارات والتوصياتوأ صول خضمة 

 اللجنة ال ستامثرية يف املؤسسة

 

 وتضليل الرأ ي العام: املالية قضاايال - ثالثاحملور ال  

توافرت لها دلئل معقوةل لالشتباه يف أ ن  يف حال من مسؤوليات وحدة التحرايت املالية الكويتية

ال موال متحصةل من جرمية أ و أ موال مرتبطة أ و لها عالقة هبا أ و ميكن اس تعاملها للقيام بعمليات غسل 

رهاب  حاةل املعلومات ذات الصةل ا ىل اجلهات اخملتصة.  -أ موال أ و متويل ا  بالغ النيابة العامة، وكذكل ا  ا 

خطار اجلها ال عامل واملهن  ت الرقابية املعنية يف حال خمالفة أ ي من املؤسسات املالية أ ووتقوم الوحدة ِب 

غري املالية احملددة أ و أ ي موظف فهيا لاللزتامات الواردة يف هذا القانون. وجيوز للوحدة أ ن تتيح معلومات 

ما تلقائيا  أ و عندما يطلب مهنا، بناء عىل اتفاق معامةل ِبملثل أ و ا تفاق متبادل عىل ل ي هجة أ جنبية، ا 

ىل أ ن أ ساس ترتيبات تعاون تدخل فهيا الوحدة مع تكل اجلهة يقم عىل  بنك الكويت املركزي، ِبل ضافة ا 

سائر النظم وال حاكم املتعلقة بشؤون  -مبوافقة وزير املالية  -يضع جملس ال دارة تنظمي املهنة املرصفية و 

واحملاس بة، دون التقيد يف ذكل لكه بأ حاكم قوانني  البنك الادارية واملالية مبا يف ذكل شؤون املوظفني

لبنك املركزي أ ن يزود البنوك ِبلتعلاميت اليت يراها ل ية كام أ ن والوظائف العامة املدن  املناقصات العامة

ومراقبة  ،رضورية لتحقيق س ياس ته الئامتنية أ و النقدية أ و لتأ مني سري العمل املرصيف عىل وجه سلمي

 .يف دوةل الكويتاجلهاز املرصيف 
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مسؤولية الوزير من مصمي همام و اليت واخملالفات اجلس مية والتعدايت الصارخة هناك العديد من القضااي 

وتضخم ال رصدة البنكية  جتاوزات وتعدايت صارخة مهنا غسل أ موال واستباحة املال العام تتضمن

التأ خر  ومهنا وتعامالت مش بوهة ومعولت وحتويالت وايداعات ومل تقم اجلهات املعنية بدورهام ال صيل

مما يعطل أ و عدم تقدمي تقارير أ و مستندات ثبوتية ا ىل اجلهات اخملتصة  تقدمي البياانت أ و املامطةل فهيايف 

ن عدم اتباع . ا  عدد من القضااي املهمة واحلساسةو نقصان ال وراق الثبوتية مللفات و سري ال عامل وعرقلهتا 

 ة واملستندة عىل قوانني ادلوةل يرض ِبملصلحة العامة.حال ساليب السلمية وفق املعايري الصحي
 

 قضية أ براج اكبتالضعف متابعة  سبيل الاستشهادعىل قضااي معلقة وضعف ِبملتابعة وسوء ال داء و 

يف شهر مايو العامة للتأ مينات الاجامتعية حيث املؤسسة املتعلقة يف س تجدات اليت حصلت و وامل 

أ مام حمامك جزر الاكمين، وذكل بعدما تبني لها من عدم قدرة تكل الرشكة بتقدمي دعوى لتصفية  2018

 ، وعليه قامت املؤسسة بتقدمي لتصفية2018/6/3الرشكة عىل سداد أ صل القرض املس تحق بتارخي 

 الرشكة.

 

لزتامات فائدة ادلين بشلك منتظم دون أ ية تأ خريات، مما  ىل أ ن الرشكة قد سددت ا  وتشري املؤسسة ا 

 )وهذا غري حصيح اطالقا( ور أ و عدم قدرة عىل السدادمل ينئب عن وجود قص

 

ذلي اكن مليون دولر أ مرييك وا 100مل تقم بتسديد ا جاميل القرض املمنوح بقمية أ براج كبتال رشكة فا ن 

 وذكل وفق العقد املربم مع الرشكة عىل حنو ما س بق بيانه. 2018/6/3اترخي اس تحقاقة 
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  عرتايضأ مه أ س باب  عىل مرشوع ال س تحواذ )بيت المتويل عىل ال هيل املتحد( ا 

 

س تجوابنا عام  ندماج بيت  2019س بق وأ ن انقش نا هذا املوضوع ِب  وذكل ل عرتايض يف مرشوع ا 

المتويل الكوييت والبنك ال هيل املتحد يف مملكة البحرين وأ ؤكد انين بنفس موقف السابق يف معارضة 

لعام مرشوع )الاس تحواذ( لنفس ال س باب السابقة، كام أ وحض أ ن وزير املالية احلايل ضلل الرأ ي ا

عادة تقيمي شامةل لصفقة اس تحواذ بيتك عىل البنك ال هيل املتحد البحريين، بأ نه هو من طلب  ا 

 )غري حصيح ا طالقا(وهذا  لتداعيات املرتتبة عىل أ اثر وِبء كوروان للنظر يف جدوى معلية الاس تحواذل 

طر احملمتةل والناجتة عن ابريل مت القيام من املعنيني بطلب رضورة دراسة اكفة اخملا 12بتارخي  حيث أ ن

ال زمة احلالية جلاحئة فريوس كوروان وأ ية تغيريات جوهرية قد تنتج عهنا عىل أ صول البنكني فضال عن 

ن تطلب ال مر وذكل حسب ال فصاح املمكل، وأ ن الوزير  جراؤها سابقا ا  حتديث أ ية دراسات مت ا 

 و ال هيل املتحد(.كرر ما قاهل الكيانني )بيتك  2020ابريل  22احلايل بتارخي 

 

دارات  أ ؤكد أ ن اعرتايض جاء للصفقة لعدة أ س باب فنية وأ برزها أ نه الهيئة من املفرتض عىل جمالس ا 

)ال خرى(  مسؤويل اجلهات احلكوميةكذكل و العامة لال ستامثر واملؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية 

بيت المتويل وال هيل ) الكيانني يفوهام ال مانة العامة لش ئون القرص وال مانة العامة لل وقاف املالكة 

عالن رأ ُّيا بشلك رمسي مبرشوع ادلمج،  (املتحد خاصة ِبلقمية املضافة والتوسع وزايدة القدرة التنافس ية ا 

وكذكل ال مور ال ستامثرية وجحم اخملاطر ودراسة مسامهة اجلهات احلكومية املالكة واجلوانب القانونية 

فامي يتعلق عىل ضوء البدائل الاسرتاتيجية املتاحة والعوائد املتوقعة، ذلا اكن ال صل قيام اجلهات 

دارة  عالن رأ ُّيا الرصحي ول يقترص ال مر عند توصيات تقدم من خالل جملس ا  احلكومية املالكة ِب 

ة العمومية وخاصة انين وهجت سؤالا برملانيا )الرشكة أ و البنك( ويت اختاذ القرار من خالل امجلعي

ضافة عىل الاس تجواب عام  2018أ غسطس  5واملؤرخ  ذلا اكن عىل  2019يف هذا اخلصوص ا 

ىل أ س باب موافقة بنك الكويت  اجلهات احلكومية اعالن الرأ ي الرصحي يف لك ما ذكر ِبل ضافة ا 
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م وال صول وحتديث الاسرتاتيجية املركزي وكذكل توضيح بشلك رمسي حفص الاستامثرات بشلك عا

جيابية املرشوع لدلوةل وخاصة يف الصندوق  الاستامثرية وبناء عىل الفحص النايف للجهاةل، ومدى ا 

الس يادي وانعاكسه عىل التصنيف ال ئامتين والمنو ال قتصادي ومل يت ال عالن بشلك رمسي من اجلهات 

 مليار دولر أ مرييك. 92احلكومية املالكة خاصة اجاميل ال صول قدرها 

 

 كيان الرشكة وبعد ل ختاذ الاجراءات ِب فامي يتعلق( مج العمليات املقابةل )الاوفستمصري بران

اليت نصت عيل تفويض الهيئة العامة لالستامثر احلايل موافقة جملس الوزراء عيل توصيات وزير املالية 

نشاء رشكة لدارة بران وضع النظام الاسايس لها اذلي جيب و  (مج العمليات املقابةل )الاوفستيف ا 

 ان يراعي فيه:

 

 ا( ما يكفل تفعيل وتطبيق هذا الربانمج 

 الرشكة عىلب( ا حاكم الرقابة والس يطرة 

 : وهو عىل النحور التايل ولك ذكل مل يت اتباعه حيث

ادارهتا بتأ سيس الكيان ِبخملالفة  وموافقة جملسللهيئة العامة لالستامثر دون ا طالع  س بق أ ن(  ١

شهار الكيان  الوزراء ومللال جراءات القانونية املعمول هبا وقرارات جملس  يكتسب صفة  حىتيت ا 

موظفني معوميني  بأ هنمالشخصية الاعتبارية مما دفع الهيئة العامة لالستامثر ِبعتبار موظفي الكيان 

  .ل ينكشف الامر حىتاملال العام تفاداي  للتقايض  وتعويضهم من
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بعقد مجعية  ٢٠١٥/١٠/٢٩( قام الوزير حني اكن رئيس جملس ادارة الوطنية لل وفست يف ٢

تباع  معومية غري عادية واختاذ قرار تصفيهتا دون حلها ِبخملالفة للقانون وقرار جملس الوزراء بوجوب ا 

 من النظام الاسايس للرشكة مما ترتب عليه هدر الاموال العامة  ٤٠كذكل املادة ذكل و 

قرار هذا الشخص مبحرض قانوين رمسي ِبنه ٣ س ناد تصفية الكيان ايل خشص منفردا  حسب ا  ( مت ا 

وقع مع الهيئة العامة لالستامثر منفردا  ول عالقة بذكل للرشكة اليت مت اختيارها مصفيا  ومت ذكرها يف 

 حمرض امجلعية العمومية غري العادية

خالل  2020مارس  12مقيد بتارخي ( )الاوفستفامي خيتص علام بأ نه قدم كتاب رمسي للوزير املالية 

ل  2020مارس  12يف مبكتب الوزير اكن اترخي ال س تالم وأ ن  1089فرتة الوزير احلايل رمق الوارد  ا 

وضاع والسبب قد يكون الوزير أ حد املعنيني يف هذه نه مل يقم ِبل جراء املتبع وجتاهل تصحيح ال  

 املشلكة.

قضااي مالية وش هبات غسل أ موال وتضخم حساِبت وتكسب غري مرشوع يف عدة ملفات وقضااي مل 

يتخذ ال جراء الصحيح حبقها ومت جتاهل البعض مهنا أ و التعامل بشلك خاطئ جدا عىل سبيل املثال 

ومهنا  سلميِبل جراء ال  دلُّيا حصص يف الرشكةاليت اجلهات احلكومية  ل احلرص رشاكت ا ستامثرية مل تقم

طلب جحز ومن مضن ال مور املطلوبة اجلدية بتقدمي  مؤسسة التأ مينات وذكل فامي يتعلق رشكة امتياز

دانهتم ِبل ستيالء صدر حببس املتورطني و )متيزي( خاصة أ ن هناك حمك قضايئ ملنع الترصف ال صول  ا 

ىل أ ن هناك شكوى منظورةعىل أ موال  أ مام النيابة للرشكة  الرشكة والزتوير مبحررات رمسية ِبل ضافة ا 

ذاهتا، ِبل ضافة ا ىل قضااي أ خرى تتلق برشاكت ومؤسسات وكياانت اعتبارية وأ فراد ومهنم مسؤولني 

ت وس ياس يني حاليني وسابقني فهيا حتويالت وش هبات مالية وغسل أ موال وتعدايت صارخة من حتويال

وايداعات وغريها من التجاوزات القانونية والاس تفادة الشخصية والتكسب غري املرشوع مثل 

الصندوق املالزيي واحلمك القضايئ الصادر حبق رشكة ايرِبص وجتاوزات املدير ال س بق للتأ مينات 
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ىل قضااي واحلساِبت البنكية املش بوهة اليت مل يقم الوزير بدوره يف هذه القضية الضخمة، ِبل ضافة ا  

خاصة من ال هجزة الرقابية واملسؤوةل مالية أ خرى جتاوزات وتعدايت صارخة مل يتخذ فهيا اجراء حقيقي 

تورط نواب وأ خرين مع كقضية وأ برزها بنك الكويت املركزي ووحدة التحرايت املالية الكويتية 

 يف ش هبات مالية جس مية. أ س يوي س يايس

 

منا و النصب العقاري ضعف ال جراءات يف كثري من النوايح مهنا مل يقترص ال مر عند هذا احلد ا 

متابعة وحدة التحرايت املالية لتنفيذ احلمك الصادر " متيزي " وال جراءات املتبعة هبذا الشأ ن مثل: 

بغسل ال موال وذكل بتقدمي البياانت التفصيلية وأ رقام احلساِبت للمدانني والتحويالت اليت متت من 

 متابعة وحدة التحرايت املالية لتنفيذ احلمك، و ل قارهبم واخرين من هذه ال موال متحصالت اجلرمية

الصادر " متيزي" بغسل ال موال وذكل بتتبع العقارات وال سهم والتحويالت ملتحصالت اجلرمية مع 

 .ة والطلب من النيابة احلجز علهيااجلهات املعني

 

ل أ ن الوزي رسائل واردة ومتت املوافقة علهيا من قبلبتقدمت  ر املس تجوب تقاعس عن جملس ال مة ا 

ومهنا الرىش  Airbusالصادرة ضد رشكة  عن ال حاكم 2020القيام بدوره وذكل يف فرباير ومارس 

املنظومة ال جرامية والتعدايت املالية للمدير ال س بق ِبل ضافة ا ىل  املقدمة خالل صفقات رشاء الطائرات

 النحو التايل:للتأ مينات الاجامتعية، ويه عىل 

  ال حاكم الصادرة ضد رشكةAirbus ومهنا الرىش املقدمة خالل صفقات رشاء الطائرات 

 

حيث أ صدرت حممكة كراون كروت الربيطانية حكام بدفع غرامة عىل الرشكة املذكورة يف قضية رىش عىل 

مسؤولني كويتيني ، وقد مت ذكر وسطاء هلم أ دوار مش بوهة مع دة دول اكن من بيهنا دوةل الكويتع

 ومطالبات بدفع معولت وبضغوط س ياس ية.
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 يف قضية الرىش Airbusالغرامات عىل رشكة 

 ِبلعمةل الصعبة وما يعادلها ِبلعمالت ال خرى

 مليارات جنيه اسرتليين 3 مليار يورو 3.6 مليار دولر أ مرييك 3.9

 

الوزير املس تجوب هبا وامنا اكن يضلل جملس  يلزتمالتايل واليت مل  أ ن التوصيات اكنت عىل النحوحيث 

بعض البياانت من الصحف وهذا ل يليق برد وزير هبذا احلجم  الرأ ي العام حيامن أ كدت بأ نه أ خذال مة و 

 الصارخة. التجاوزاتمن القضااي املالية 

املتعلقة طلب نسخة من احلمك الصادر من حممكة كراون كروت الربيطانية ولك ال وراق واملرفقات  .1

 .به
 

 .توضيح س ياس هتا وكيفية تعاملها وال جراءات املتخذة يف هذا احلمك الصادر .2
 

نه و  - توضيح لك ما مت ذكره يف هذه الرساةل الواردة .3 ا طالقا مما يس تدعي جتديد مل يت التوضيح علام ا 

 املساءةل الس ياس ية.
 

جراء التحرايت وال طالع عىل مجيع  .4 تزويد هيئة ماكحفة الفساد باكفة العقود واملستندات وا 

رساهل ا ىل جملس ال مة الصادرة،املراسالت املتعلقة ِبل حاكم  عداد تقرير هبذا الشأ ن وا   .وا 
 

ل رشكة قيام وزير املالية بتلكيف هجاز املراقبني املاليني لتشكيل جلنة أ و فريق معل للتحقق من أ عام .5

اخلطوط اجلوية الكويتية يف )صفقة استئجار ورشاء وجتهزي الطائرات مضن العقود ال خرية( تفعيال لنص 

رساهل ا ىل جملس ال مة املاليني،( من قانون هجاز املراقبني 10املادة ) عداد تقرير هبذا الشأ ن وا   .وا 
 

رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية قيام جملس الوزراء بتلكيف ديوان احملاس بة لفحص ومراجعة أ عامل  .6

رسال نتاجئه ا ىل جملس ال مة  .يف )صفقة استئجار ورشاء وجتهزي الطائرات مضن العقود ال خرية( وا 
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حاةل التقارير الثالث الواردة أ عاله ا ىل اللجنة الربملانية اخملتصة حال ا كامتل نتاجئها  .7 قيام جملس ال مة ِب 

ليه اجلهات ا للبت فهيا بصورة مس تعجةل لختاذ القرار املناسب  ادلوةل؛لرقابية يف ملطابقة نتاجئ ما انهتت ا 

بشأ هنا يف تقرير متاكمل عن هذه القضية ل حالهتا ا ىل هجات الاختصاص للتحقيق مع املتس ببني مبا 

داراي تعزيزا ملفهوم حامية املال العام وصون حرمته من العبث  يتناسب مع ال فعال املرتكبة مهنم جنائيا أ و ا 

 .الاس تغالل ال مث وغري املرشوعو

 

املتعلقة يف املدير ال س بق  ، ويهال صيل الرساةل الواردة الثانية اليت أ مهلها الوزير املس تجوب ومل يقم بدوره

رفعت ، حيث ال جراميةملنظومة للتأ مينات الاجامتعية واذلي مت وصفه من قبل اجلهات املس ئوةل ِب

دعاوى مدنية يف بريطانيا عىل مديرها ال س بق فهد الرجعان  3الاجامتعية املؤسسة العامة للتأ مينات 

 :ِبل ضافة ا ىل مجموعات وبنوك للمطالبة

 

 مليون جنية ا سرتليين(. 199مليون دولر أ مرييك ،  930)

 

 

أ فادت احلكومة يف ا جابة برملانية ردا عىل السؤال الربملاين لـ )رايض أ محد  من هذه الس نةفرباير  شهر ويف

ِبحلجز عىل العدساين( عن ال جراءات املتخذة بشأ ن احلمك الصادر من احملمكة ال جنلزيية العليا يف لندن 

ىل املستندات مليون دولر أ مرييك بناء ع 847أ صول مدير عام التأ مينات السابق يف مجيع أ حناء العامل مببلغ 

  ضده:واحلجج املقدمة لها متهيدا ل جراءات ادلعوى املدنية 

 

دارة  10بتشكيل جلنة تضم يف عضويهتا  أ صدر قرارا السابق أ ن وزير املالية هجات حكومية برئاسة )ا 

الفتوى والترشيع( حلرص املمتلاكت العقارية وال سهم يف ادلاخل واخلارج للمدير ال س بق للتأ مينات 

 .الاجامتعية / فهد الرجعان وزوجته نفاذا لل حاكم القضائية
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ت املذكور وزوجته حىت يت التنفيذ العيين علهيا لرد واللجنة بامتم اس تكامل أ عاملها للحجز عىل اكفة ممتلاك

 .أ موال املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية املس توىل علهيا

 

 
 

 

ذ  اليت وافق  التوصياتم الاخذ ِبل عتبار عدوزير املس تجوب عن اجراء الالزم و أ وحض أ ن تقاعس الا 

 علهيا جملس ال مة

 2020مارس  24 وذكل يففامي يتعلق ِبلرساةل الواردة والتوصيات اليت فهيا 

 

( برئاسة ا دارة الفتوى والترشيع 2019لس نة  18مواصةل اللجنة املشلكة بقرار وزير املالية رمق ) .1

ِبس تكامل اكفة أ عاملها يف حرص املمتلاكت العقارية وال سهم يف ادلاخل واخلارج للمدير ال س بق للتأ مينات 

ا ومصادرهتا للتنفيذ العيين علهيا واحلجز علهي وغريمه،الاجامتعية / فهد الرجعان وأ قاربه من ادلرجة ال وىل 

لهيا،نفاذا لل حاكم القضائية لرد أ موال ادلوةل املس توىل   .مع تنفيذ اكفة الغرامات احملكوم هبا ا 
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والعمل  قضائيا،اختاذ ا جراءات جادة يف متابعة املتالعبني بأ موال املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية  .2

وتفعيل نصوص التفاقية املوقعة  التأ مينية،عىل اسرتجاع هذه ال موال لتضاف ا ىل احتياطيات الصناديق 

 .مع اململكة املتحدة يف تسلميهم للعداةل الكويتية

 

هناء املساهامت احلالية اليت ختضع ل رشاف  .3 تأ كد املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية من قياهما ِب 

ومتابعة عدم املسامهة يف أ ي  الرجعان،يق املش بوهة املتورطة يف املنظومة ال جرامية لفهد مدراء الصناد

 .صناديق جديدة مش بوهة أ و ذات عالقة ِبلقضية

 

ذ أ ؤكد ويف مناقشة ال س تجواب املايض للوزير ذاته مل يرد عىل هذه القضية ا ل ردا متواضعا ل ينسجم  ا 

ح ومل يبني جحم البياانت  2020اةل الرساةل الواردة" يف شهر يونيو مع جحم القضية واكتفى ِبلقول "مت ا 

واملعلومات وال جراءات اليت متت يف تكل القضية اليت فهيا مساس ِبل موال العامة وتعدايت صارخة 

وتكسب غري مرشوع واستباحة املال والعام واس تغالل النفوذ يف حق مؤسسة التأ مينات الاجامتعية 

 القيام بدوره وعدم التنصل أ و التخيل عن مس ئولياته.املس تجوب وال جدر ِبلوزير  وأ موال املتقاعدين،

 املوائن: صندوق 

يف احملور الرابع مهنا  4/6/2020احيط وزير املالية علام  مبا تضمنته وثيقة الاس تجواب املقدمة بتارخي 

بشأ ن تبديد مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية احلايل أ موال املتقاعدين وال موال العامة 

الغ اليت متثل العوائد املالية دولر امرييك من املب 300,000,000عندما تنازل دون وجه حق عن مبلغ 

املس تحقة ملؤسسة التأ مينات الاجامتعية عن استامثرها يف صندوق املوائن الاستامثري وفقا ملا هو 

 م( /950/10320مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية الكتاب رمق )م ع ت أ /اثبت يف كتاب 
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اس تالم املؤسسة اكفة عوائدها املالية  عىل خالف احلقيقةيه اىل النائب العام ُمقرا  ف  27/2/2019املؤرخ 

 مليون دولر امرييك تقريبا. 14املس تحقة عن استامثرها يف صندوق املوائن الاستامثري ما عدا مبلغ 

واستنادا  ذلكل الكتاب أ ن طلب املهتمني يف جرامئ الاستيالء والعدوان عىل ال موال العامة يف 

حرص أ موال عامة مثول مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية  1496/2012القضية رمق 

 امام حممكة اجلناايت شاهدا لنفي الهتامات املوهجة ضدمه.

ويعمل مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية يقينا  أ ن العوائد الفعلية لصندوق املوائن 

رييك، كونه رئيس جلنة ختارج مؤسسة املوائن دولر أ م 1,527,000,000الاستامثري تفوق مبلغ 

ولغاية ما اجنز تقرير اللجنة الهنايئ  2015الكويتية من صندوق املوائن الاستامثري، منذ شهر ابريل 

 ، وميكن بيان تفصيل أ صول الصندوق وفقا لل يت:2016يف مارس 

 1,100,000,000بالغة العوائد الفعلية عن ختارج صندوق املوائن الاستامثري من استامثراته ال  .1

دولر امرييك حس امب هو منشور يف اكفة وسائل الاعالم خالل الس نوات ال خرية وأ يضا اثبتا  يف 

واملوقع الرمسي لرشكة اودينا اليت اس تحوذت عىل استامثري  2017البياانت املعمتدة للس نة املالية 

 صندوق املوائن الاستامثري وتفصيلها اكليت:

 دولر امرييك. 980,000,000د اللوجستية مببلغ مدينة صباح ال مح 

  )2رشكة )نيجروسGO دولر امرييك. 120,000,000 مببلغ 

احدى رشاكهتا )يك  2007منحت مديرة صندوق املوائن الاستامثري ماراي لزاريفا يف العام  .2

قامت  2014دولر امرييك ويف العام  20,600,000يج ال ادلولية للموائن والتخزين( قرض مببلغ 

 بشطب القرض واكفة الفوائد املقررة عليه.

 :البند ال ول
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شارحا فيه اكفة استامثرات الصندوق ومن  2016اجنر مشعل العامثن تقرير اللجنة الهنايئ يف مارس  

 ذكل القرض اذلي مت حتويهل اىل أ سهم يف رشكة دمياط ادلولية للموائن )ديبكو(.

 لل س باب التية:جاء ذكل التقرير عىل خالف احلقيقة  .1

  اس مترار ادراج رشكة يك يج ال ادلولية للموائن والتخزين ملكية رشكة ديبكو يف بياانهتا املالية

 وحىت اترخيه. 2006منذ العام 

  اس مترار احتفاظ رشكة يك يج ال ادلولية للموائن والتخزين يف أ سهم رشكة )ديبكو( حىت

 اكت املالكة لها للرشكة املذكورة وهام:اترخيه كام هو اثبت يف البياانت املالية للرش 

o .رشكة يك يج ال لوجستيك 

o .رشكة رابطة الكويت واخلليج للنقل 

وحىت اترخي وما  2006كام وافصاح الرشاكت املذكورة عن اس مترار احتفاظهم هبذه امللكية منذ العام 

ر لصاحل رشكة بشأ ن التحكمي ادلويل الصاد 18/2/2020يؤكد ذكل ال فصاح ال خري هلام بتارخي 

 مليون دولر ِبل ضافة اىل اكفة املصاريف والفوائد منذ اترخي صدوره. 427)ديبكو( مببلغ 

يضاف اىل ما تقدم زيف ادعاء مديرة الصندوق بشأ ن القرض املزعوم لرشكة يك يج ال  .2

دارة اخلرباء الصادر بتارخي  يف  22/10/2017ادلولية للموائن والتخزين، كام هو اثبت يف تقرير ا 

(، بعدما حجدت الرشكة املقرتضة )يك يج ال ادلولية للموائن 22ت ك/ 6582/2016القضية رمق )

( القرض، وأ يدت احملمكة يف قضاهئا ما جاء يف ذكل التقرير ورفضت ادلعوى يف جلس هتا والتخزين

، ويأ يت ذكل احلمك مدعام  ومؤيدا تزوير البياانت املالية لصندوق املوائن 11/11/2019املنعقدة بتارخي 

يابة العامة الاستامثري من قبل القامئني عليه وزيف ادعاهئم بشأ ن القرض، ومثبتا  ومؤكدا  اهتام الن 

 بشأ ن جرمية الاستيالء عىل مبلغ القرض املزعوم واكفة الفوائد املس تحقة عليه. 

كام نشري اىل ان القرض املزعوم اذلي اتبعوه يف صندوق املوائن الاستامثري ليس احلاةل ال وىل  .3

ململوكة وحتديدا مع املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية قاموا بنفس الترصف مع رشكة برتولنك ا

 %، وليزال يرأ س جملس ادارهتا أ حد أ عضاء جملس الامة السابقني.49للمؤسسة نس بة 
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 البند الثاين:

( يف ردمه عىل مؤسسة اخلليج WALKERأ كد كتاب الفريق القانوين لصندوق املوائن الاستامثري )

مالية بشلك رسي مليون دولر سدادمه مبالغ  20لالستامثر ويه اليت تسامه يف الصندوق مببلغ 

 لبعض املستمثرين الكويتيني حىت يمتكنوا من الافراج عن ال موال يف ديب، دون بيان أ سامهئم؟

مع ال شارة اىل ان املكتب القانوين املذكور هو نفس املكتب اذلي تقدم بطلب التحكمي ضد الصندوق 

ر قرار هيئة التحكمي مليون دولر امرييك، وصد 57لصاحل رشكة يك يج ال اكمين مطالبا مببلغ 

 وخصم املبلغ من أ موال الصندوق لصاحل يك يج ال اكمين.

ونشري يف هذا الصدد أ ن املكتب القانوين املذكور اكن يف نفس الوقت ميثل الطرفني الشايك واملشكو 

 يف حقه. 

 البند الثالث:

ر امرييك، مليون دول 120مببلغ  2GOختارج صندوق املوائن الاستامثري من رشكة )نيجروس( 

مليون دولر فقط عىل املسامهني ِبدعاء وجود مصاريف عىل الصندوق ومن  30ومت توزيع مبلغ 

 مليون دولر امرييك عىل مرشوع مدينة صباح ال محد اللوجستية يف الفلبني. 50قرض مببلغ ذكل 

ادة مكتوبة ومت استئجار شاهد أ جنيب )لويس فريه مدير اخملابرات الامريكية السابق( لتقدمي شه

 امام احملمكة يف الكويت هبذا الشأ ن.

 2014وحىت  2007واملؤكد عدم حصة ادعاهئم حيث ان البياانت املالية املعمتدة للصندوق منذ العام 

 مل تتضمن أ ي بند يتعلق بذكل القرض.    
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وةل ومتناقضا جاء كتاب مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية متعارضا مع املصاحل العليا لدل

جراءاهتا ومتنافر وخمالفا ل جراءات اجلهات احلكومية ومهنا ال دارة السابقة ملؤسسة التأ مينات  مع ا 

 الاجامتعية ونبني ذكل وفقا لاليت:

 /17/12/2017م( املؤرخ /922/74994كتاب مدير عام املؤسسة السابق رمق )م ع ت ا 

حاةل القامئ دارة الفتوى والترشيع يطلب ا  ني عىل صندوق املوائن الاستامثري اىل النيابة العامة، اىل ا 

 وهو الاجراء اذلي مت. 

  ادلعوى املدنية املقامة من املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية ضد القامئني عىل صندوق

 املوائن الاستامثري. 

 بالغ مؤسسة املوائن الكويتية ضد القامئني عىل صندوق املوائن الاستامثري للمطالبة 

 مليون دولر أ مرييك. 553ِبلعوائد الفعلية املس تحقة لها عن استامثرها يف الصندوق ومببلغ يتجاوز 

وهو  18/2/2019مع مالحظة أ ن اترخي بالغ مؤسسة املوائن الكويتية اىل النائب العام اكن بتارخي 

 ( أ ايم. 10التارخي اذلي يس بق كتاب مدير عام التأ مينات الاجامتعية ب)

 بشأ ن تشكيل جلنة لتعقب أ موال صندوق املوائن  2019( لس نة 37لوزاري رمق )القرار ا

( أ عضاء من املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية مبا فهيم انئب 3الاستامثري واليت تضمن تشكيلها )

 املدير العام لش ئون الاستامثر والعمليات. 

دارة الفتوى وال  قامة حيث قامت تكل اللجنة فعليا ِبلتعاون مع ا  ترشيع ِبختاذ ال جراءات الالزمة وا 

دعاوى قانونية ضد القامئني عىل الصندوق يف جزر الاكمين ولزالت متداوةل لسرتداد العوائد الفعلية 

املس تحقة للجهات احلكومية يف ادلوةل عن استامثرها يف صندوق املوائن الاستامثري وهام مؤسسة 

 مينات الاجامتعية. املوائن الكويتية واملؤسسة العامة للتأ  

 

  ال جراءات القانونية اليت اختذها املستمثرين الاخرين ضد القامئني عىل صندوق املوائن

 الاستامثري ومهنام مؤسسة اخلليج لالستامثر وكذكل التأ مينات الاجامتعية القطرية.
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مفن يه اجلهة او الافراد اليت خولت مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية ا صدار مثل هذا 

الكتاب وما هو الس ند القانوين لعامتده واجلدوى من ا صداره يف هذا الوقت حتديدا، ِبلرمغ من حمك 

لقضية ل تزال منظورة ( س نة، كام أ ن ا15حممكة اجلناايت املوقرة الصادر ضد املهتمني ِبلسجن ملدة )

امام حممكة الاس تئناف، وما ذلكل من أ ثر غري مقبول وترصف ومسكل غري قانوين للتأ ثري عىل مسار 

 الاحاكم الصادرة يف القضية. 

 

وِبلرمغ من ا حاطة وزير املالية علام  باكفة تفاصيل هذا التجاوز منذ اترخي تقدمي حصيفة الاس تجواب، 

عندما  16/6/2020يف رده عندما اعتىل منصة الاس تجواب بتارخي  وعلمه املس بق بزيف ما جاء

ردد وأ يد مؤكدا  سالمة موقف املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية بشأ ن اسرتدادها املبالغ املستمثرة 

مليون دولر امرييك فقط، كام وانقض نفسه عندما أ كد  14ِبلاكمل عىل خالف احلقيقة فامي عدا مبلغ 

 املقامة من قبل ادلوةل ضد القامئني عىل صندوق املوائن الاستامثري يف جزر الاكمين.عىل ادلعوى 

 

لزام مدير الصندوق لال فصاح حيث ان القضية املقامة يف جزر الاكمين، تتعلق يف  عن اكفة البياانت ا 

والسجالت وادلفاتر واملراسالت واحلساِبت البنكية متضمنة الايداعات والسحوِبت والتحويالت 

متكيهنم من حق احلصول والاطالع عىل اكفة تكل اكمةل لصاحل الرشاكء العامني يف الصندوق 

القامئني عىل صندوق ملزما   16/6/2020املستندات، وصدر حمك احملمكة العليا يف جزر اكمين بتارخي 

املوائن الاستامثري يف متكني اجلهات احلكومية ومهنا التأ مينات الاجامتعية عىل اكفة البياانت واملعلومات 

ومبا ميكهنا من حتديد عوائدها املالية الفعلية املس تحقة، فكيف يؤكد الوزير اسرتجاع التأ مينات الاجامتعية 

ت، يف حني ان صندوق املوائن ل يزال متعنتا  ورافضا  ما تبقى لها يف ذمة الصندوق من مس تحقا

ال فصاح عن العوائد الفعلية لصندوق املوائن الاستامثري حىت قبل اترخي صدور حمك جزر اكمين سالف 
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وما تكبدته ادلوةل من مرصوفات قانونية لتعقب أ موال صندوق املوائن الاستامثري وتفصيلها اذلكر، 

 وفقا لاليت: 

 ِبجلنيه الاسرتليين 30/4/2020اجاميل املصاريف القانونية حىت  امس اجلهة

  413,196 مؤسسة املوائن الكويتية

 878,041 املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية

  1,291,237 الاجاميل

 

 1,291,237بلغت  30/4/2020ومنه يتبني أ ن اجاميل املرصوفات القانونية اليت تكبدهتا ادلوةل حىت 

دولر امرييك، ول تزال فاتورة املرصوفات القانونية مس مترة  1,593,193جنيه ا سرتليين ومبا يعادل 

ون نس بة ادلفعة ال وىل حلني اسرتداد اكمل ال موال العامة املهنوبة، فهل من املعقول او املقبول ان تك

% تقريبا كام أ قر بذكل مدير عام 20من املصاريف القانونية مقارنة ِبملبالغ املس تحقة لدلوةل تعادل 

 التأ مينات الاجامتعية يف كتاب رمسي اىل النائب العام وايده فيه وزير املالية. 

مية يف دوةل الكويت، فأ ن اكفة وخبالف احلمك الصادر من احملمكة العليا يف اكمين لصاحل اجلهات احلكو 

البياانت واملستندات بشأ ن العوائد احملققة من بعض استامثرات صندوق املوائن الاستامثري منشورة 

ومعلومة دلى اجلهات احلكومية املستمثرة فيه ويه مؤسسة املوائن الكويتية واملؤسسة العامة للتأ مينات 

املوائن الكويتية ضد القامئني عىل صندوق املوائن الاجامتعية، بدليل ادلعوى املقامة من مؤسسة 

الاستامثري للمطالبة ِبلعوائد الفعلية املس تحقة لها، وذكل كام هو اثبت يف بالغها للنائب العام اذلي 

مليون دولر امرييك، وتأ كيدها عىل ِبيق املبالغ املس تحقة لها  553تطالب فيه مبس تحقاهتا الفعلية البالغة 

 ون دولر امرييك تقريبا. ملي 417بواقع 
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مليون دولر  417فكيف تس متر مؤسسة املوائن الكويتية يف مطالباهتا لسرتجاع مس تحقاهتا الفعلية مببلغ 

يف حني تؤكد املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية اس تالهما ما تبقى لها يف ذمة الصندوق فامي عدا مبلغ 

عوى املدنية اليت اقامهتا ضد القامئني عىل الصندوق يف العام مليون دولر امرييك مناقضة بذكل ادل 14

، هذا عدا الامر اجللل واملس تغرب يف طلب املهتمني برسقة أ موال الصندوق من حممكة الاس تئناف 2017

 اس تدعاء مشعل العامثن والاس امتع هل ِبعتباره شاهد نفي. 1496/2012يف القضية رمق 

اب مدير عام املؤسسة العامة للتأ مينات الاجامتعية واس مترار تأ ييده ان ما جاء يف رد الوزير بشأ ن كت

هل يف عدم اختاذ ال جراءات القانونية حيال هذا التجاوز الفج حىت اترخي تقدمي هذا الاس تجواب 

( من 17جمددا وما حيمهل من جرامئ يف حق املال العام، ليؤكد وقوعه حتت طائةل خمالفة املادة )

موال العامة حرمة وحاميهتا واجب عىل لك مواطن"، كيف ل وهو من ايد  ادلس تور اليت نصت " لل 

مليون دولر امرييك تقريبا من العوائد املالية املس تحقة للمؤسسة  300وشارك يف هدر وتبديد مبلغ 

عن استامثرها يف صندوق املوائن الاستامثري وهو عىل عمل مؤكد ومس بق يف هذه اخملالفة، كام 

مك الصادر من حممكة الاس تئناف املوقرة اليت ايدت الهتامات ضد رساق املال العام وحبس بان احل

 .  24/6/2020الصادر بتارخي 

ان هذه اخملالفة وما تكشف عهنا أ سقطت قناع ال سطوانة املرشوخة اليت ما انفكت املؤسسة يف 

كام واس تخداهما كسالح ترددُّيا بشأ ن العجز الاكتواري للرد أ ي تسهيالت او تس يري للمتقاعدين، 

ثقال اكهل موظفي ادلوةل ومن ذكل زايدة نس بة الاس تقطاع من رواتهبم من  % 5وبشلك مس متر ل 

%، كام وزايدة ال عباء عىل اخلزانة العامة لدلوةل وأ حصاب الاعامل بزايدة نس بة حتمل لك 7.5اىل 

دة لسد العجز الاكتواري % ملعاجلة العجز الاكتواري، فهل اكنت تكل الزاي15% اىل 10مهنم من 

 ام لسد ما مت من رسقات عىل مدخرات املوظفني الكويتيني اليت تضمن هلم حياة كرمية بعد تقاعدمه .
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 1MDB دوق املالزييالصنقضية 

 وحتويالت معولت فهيا اليت الفساد قضااي من ويه دولية( – )حملية ومالية س ياس ية أ بعاد أ خذت القضية

 احمللية اخملتصة املؤسسات أ ن ا ل خضمة مالية وجرامئ أ موال غسل وش هبات مش بوهة مالية وايداعات

 مبعلومات أ دىل املس تجوب الوزير أ ن أ ؤكدو  حبمكة، القضية هذه مع تتعامل مل الوزير ا رشاف حتت واليت

 حيامن الواقع مع تناقضت املس تجوب الوزير ردود مضن وأ ن النواب فهيم مبا امالع الرأ ي وضلل خاطئة

ل املالزيي الصندوق يف واخملالفات املتورطني حبق الشكوى( – البالغ ) ا ظهار منه طلبت  الوزير أ ن ا 

 البالغ أ ن ال مة جملس لنواب الوزير يؤكد الوقت وبنفس ا س تقاللية، املالية( التحرايت )لوحدة ذكر

 السلطة عىل املعين البالغ يعرض أ ن للوزير كيف والسؤال الوزراء، جملس عىل عرضه مت للنيابة ملقدما

 التنفيذية. السلطة أ عامل تراقب اليت الترشيعية السلطة عىل وحيجبه التنفيذية

 

ذ تك التأ كيد خالل مناقشة ال س تجواب السابق مع ذات الوزير ِب ق ت املش بوهة يف هذا الصندو ملامرساا 

ش هبات مالية وتعدايت وجتاوزات صارخة لها عالقة مبارشة وغري مبارشة برشاكء ورشاكت مقرها فهيا 

 .وغسل أ موال وايداعات وحتويالت ومعولت مالية علق مبرشوعات تشوهبا ش هبات فسادالكويت، تت

 

ىل النيابة كام  شار بنك الكويت املركزي أ  وقد أ كدت احلكومة ممتثةل بوحدة التحرايت املالية الكويتية ا 

ا ىل حرصه املطلق عىل ماكحفة معليات غسل ال موال ومتويل ال رھاب، ومتابعته اللصيقة للھجات 

 أ نه لنو  اخلاضعة لرقابته للتحقق من الزتامھا التام بتطبيق مجيع املتطلبات املنصوص عليھا يف القانون

يرتدد يف توقيع اجلزاءات الصارمة يف حال وقوع أ ي خمالفة، وأ نه ل يتواىن عن اختاذ لك ال جراءات اليت 

 .من شأ نھا تعزيز متانة القطاع املرصيف واملايل ونزاھته
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بند  أ ن جتاوزات وبدليل عىل سبيل ال ستشهاد أ ن اجلهات املعنية التابعة للحكومة كثريا ل تقوم بدورها

ا ل بعد ما مت ا اثرة  عىل )بنوك( اجلزاءات مل يطبق واستباحة املال العام الضيافة التابع لوزارة ادلاخلية

 2015-2014ام أ ن الواقعة حصلت يف الس نة املالية ملوضوع يف جملس ال مة احلايل وعلا

 

 القانون حيث أ ن هناك أ ؤكد أ ن ملف ال حاةل مل يت حتويهل اكمال وامنا هذا هو الرتايخ والامتدي عىل

جاملهيا ا ىل مليارية وتشري ا ىل عدم  تعامالت مالية مش بوهة بعمالت خمتلفة وحتويالت مليونية تصل ا 

وجود نشاط فعيل ل حدى الرشاكت اليت مقرها يف دوةل الكويت ِبل ضافة ا ىل عدم وجود مربرات لتكل 

دوار املرسومة مجليع الھجات املعنية ومن بينھا مراعاة متطلبات املعايري ادلولية وحدد ال  دون التحويالت 

املركزي، والھجات الرقابية ال خرى واليت يتعني عليھا أ يضا  التحقق من الزتام الھجات الكويت البنك 

وفامي يتعلق ِبلصندوق ، اخلاضعة لرقابتھا مبتطلبات القانون حرصا  عىل مسعة دوةل الكويت يف ھذا الشأ ن

يداعات  حبساِبت خشصية ورشاكت وحتويالت ا ىل حساِبت أ شخاص ورشاكت دون املالزيي متت ا 

حترك اجلهات الرقابية والوزير احلايل مل يقم بدوره حول أ بسط ال جراءات املطلوبة مثل اجراء حتقيق أ و 

يقاف املتقاعسني عن العمل  حىت ا 

 

ىل تعدايت صارخة واهتامات حبق املامرسات اليت متت ِبلصندوق املالزيي ومهنم  التحقيقات ادلولية تشري ا 

ل أ ن اجلهات  س تغالل لتحقيق ماكسب خشصية ا  كويتيون ورشاكت حملية اس تغلت ال مور أ بشع ا 

حاةل امللف )انقص( ا ىل  احلكومية املعنية مل تتحرك ِبملسار الصحيح كام ذكرت يف هذه الصحيفة مت ا 

 النيابة

مع دول وأ طراف منتفعني بدون ل يكون خرى كام أ ؤكد أ ن هناك حتويالت واردة وصادرة تتعلق برشكة أ  

يوجد  ويف خمتلف العمالت ول تتناسب مع رأ س مال الرشكة ول هلم أ ي نشاطات جتارية أ و اقتصادية

 دلُّيا أ عامل جتارية مزاوةل.
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وأ ن أ حد صفقات الفساد اس تغالل النفوذ والتكسب غري املرشوع وش هبات رشاوي وغسل أ موال 

أ سعار املشاريع ِبل ضافة ا ىل حتويالت مش بوهة من بنك حميل ا ىل رشاكت وذكل من خالل تضخمي 

مليون يوان صيين والفاتورة تشري  450مليون دولر ودفعة أ خرى مبا تعادل  60خارجية مهنا يعادل 

 .ا ىل ضعف املبلغ املذكور مما يدل عىل معلية غسل أ موال واس تغالل ال وضاع لتحقيق ماكسب خشصية

 

عادة املبلغ ِبلاكمل للرشكة  50مش بوهة أ خرى مهنا فاق حتويالت  مليون دينار كوييت ا ىل رشكة أ خرى وا 

اليت قامت ِبلتحويل كام أ ن يف س نة واحدة ويف الكويت مت التعامل مع مبالغ مالية من حتويالت 

سب لك ذكل من خالل تعامالت مش بوهة ل تتنا مليون دينار كوييت 300وايداعات مبالغ قدرها فاق 

  .مع طبيعة معل الرشكة املعنية

 

التعدايت املذكورة تورط فهيا أ فراد ورشاكت وبنوك داخل الكويت وخارهجا، مشلت حتويالت أ وحض كام  

مالية خضمة جدا  مت بعضها خالل فرتات متقاربة، وختللهتا حماوةل معل فواتري مش بوهة لتغطية هذه ال عامل 

التحويالت متت مبختلف العمالت، وبعضها مت داخل الكويت ِبل يداع اجملرمة ماليا ، ا ضافة ا ىل أ ن 

، ولكها اكن بطريقة والاستيالء العمد والتكسب غري املرشوع والسحب والتحويل للخارج وغسل ال موال

فاكن ال صل حتويل امللف اكمال يتضمن لك املتورطني من أ فراد ورشاكت وبنوك وعدم التسرت  مش بوهة

 أ و التقاعس خاصة أ ن القضية أ صبحت دولية اكن يتطلب حترك جاد يف هذا الشأ ن. ل هاملأ و الرتايخ أ و ا

 


