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 .تَْعلَُموَن" َوأ�نُمتْ  الَْحق�  َو�َْكُتُموا ِ�لَْباِطلِ  الَْحق�  تَلِْبُسوا َوَال  "
 

 املقدمة
 

 أ�مانة بصون واجبنا من وانطالقاً  الويف الكویيت والشعب هللا ٔأمام اقسمناه ا�ي العظمي �لقسم �راً 
 ٕالصالح ٕ�س�تجوابنا نتقدم ننافإ  ا�و�، وقوانني ا�س�تور بنصوص وإاللزتام العام املال �ىل واحلفاظ

 ا�س�تور اكن وملا والفنیة، والقانونیة واملالیة إالداریة الت�اوزات ٔأو وا�الفات و�ختالالت عو�اجاالٕ 
 ٔأ�ذ� فقد مواطن) لك �ىل واجب وحام�هتا حرمة، العامة (لٔ�موال �ىل: )17( رمق مادته يف نص قد

 وصوهنا. العامة أ�موال حامیة �اتقنا �ىل
 

 الرقابیة اجلهات �ى املرصودة املالیة واملؤرشات والبیا�ت احملاس�بة �یوان الس�نویة التقار�ر ٕاىل واستنادا 
 احلكومة س�یاسة مع �ىشت ال واليت املالیة البیا�ت لیلحت  نتاجئ يف وٕاداریة مالیة احنرافات رصدت واليت
 مما �لیه نصت مبا التقيد یمت ومل ل�و� العامة املزيانیة تنفيذ قوا�د �الفت بل �نفاق برتش�ید املعلنة

 يف ا�س�تور نص وقد لها، التابعة واجلهات ا�و� لوزارات اخلتايم احلساب �ىل سلبا انعكس
 �كون ان جيب فهيا الواردة التقد�رات �ىل زائد او املزيانیة يف وارد �ري مرصوف لك” 146  مادته
 .“املزيانیة ٔأبواب من أٓخر ىلا �ب من مبلغ ٔأي نقل وكذ� ، بقانون

 

 الرصف جيوز وال احلكومية للجهات املالیة التقد�رات ٕال�داد ورقابه ضبط ٔأداة املزيانیة ٔأن نؤكد كام
 بني قالتانامل  كرثة ٔأو قوا�دها خمالفة ٔأو يةحماسب  معاجلة دون لس�نوات و�رامكها املزيانیة ٔأبواب �ارج
 یفقد مما العام �حتیاطي اىل توریدها من بدال حكومية توهیئا مؤسسات يف ا�رادات جحز ٔأو البنود

 اس�تغالل وسوء �لهدر �س�ببت واليت الرصف وقوا�د واللواحئ النظم خمالفة اىل �الضافة قميهتا املزيانیة
  أ�مر هذا یقترص ومل العامة املرصوفات ارتفاع اىل یؤدي ذ� ولك والرقابه التنفيذ وضعف السلطة
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 �لعجز یتعلق ف� احلرص ال املثال سبيل و�ىل ذ�ر ما عن امهیة تقل ال امور هناك بل احلد هذا اىل
آلیة ٕاىل �رش مل املالیة وز�ر بیان نإ  ٕاذ �كتواري آلیة من والتأٔكد معه التعامل أ  مبلغ ٔأن ذ� ا�تسابه أ

آلیة وجود دون به مسمل �رمق �ج�عیة للتأٔمينات العامة سةاملؤس  من یؤ�ذ العجز  املالیة وزارة �ى أ
 الرمق وهذا �ویيت دینار ملیار 9 اىل وصل قد �كتواري للعجز ��ري املبلغ ان حيث منه للتحقق
  املالیة. البیا�ت حتدیث �ال يف للز�دة قابل وهو عنه املعلن أ��ري

 

 احملاس�بة �یوان املس�تجوب الوز�ر تتبع �ات متكني �دم يه التنفيذ ضعف اىل ٔأدت اليت أ�مور ومن
 ویعطل ٔأعام� یعیق مما ا�یوان مع تتعاون مل اجلهات ت� وبعض ٕا�شائه لقانون وفقاً  اختصاصه مبارشة من

 ممارسة طریق عن وذ� العامة أ�موال �ىل فعا� رقابة حتقيق ٕاىل ٔأساسا ا�یوان هيدف الرقابة معلیة
 متعددة اس�تفهام �المات ویثري فيه. املبني الو�ه و�ىل القانون هذا مبقتىض � ا�و� �ختصاصات

 املتعلقة أ�عامل مجیع فعىل  �. التابعة اجلهات �ىل س�یطرته فرض من املس�تجوب الوز�ر �را� حول
 تعارض وتفادي  ا�تلفة الرقابیة اجلهات مع التنس�یق و�ريها وإالداریة املالیة الشؤون ومهنا �لوز�ر
 مضن تعد نیابة ٔأو وساطة ٔأو معل �القة هبم �ربطه معنوي ٔأو طبیعي خشص ٔأي ٔأن حيث املصاحل
 اطانضب ولضامن  والشفافية، العدا� ملبدأٔ  واحض وا�رتاق املنصب اس�تغالل مبدأٔ  ر�سو�ك املصاحل تعارض
 وحتقيق العام املال �ىل احلفاظ ومقتضیات القانون ؤأحاكم �لشفافية �لزتام من بد ال العام الوضع

 جمالس ٔأو �ات يف والتعینات إالختیار س�یاس�یة ومهنا ذ�رت اليت أ�مور اكفة يف و العامة املصل�ة
 احلرص �دم اىل �ٕالضافة للبعض الشفافية و�دم الغموض شاهبا املس�تجوب الوز�ر  �لهيا �رشف ٕادارات

 وبدلیل احملاس�بة دیوان تقر�ر و�اصة الرقابیة اجلهات قبل من الواردة وا�الفات املالحظات معاجلة �ىل
 املس�تجوب الوز�ر عهنا املسؤول اجلهات ٔأن ٕاذ حقيقية، معاجلة دون وا�الفات املالحظات هذه ٕاس�مترار
 و�از للجامرك العامة وإالدارة العامة) (احلسا�ت املالیة زارةو  العامة) (إالدارة املالیة وزارة يه س�یاس�یا
  لٕالست�ر العامة والهیئة �ج�عیة للتأٔمينات العامة واملؤسسة املركزي الكویت وبنك املالیني املراقبني
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 وو�دة واخلاص العام القطا�ني بني الرشاكة مرشو�ات هیئة لندن يف لٕالست�ر العامة الهیئة ومكتب
 الكویتية إالست�ریة ا�مو�ة رشكة مثل ٔأخرى والرشاكت الكویتية اجلویة واخلطوط املالیة التحر�ت

 نقل ورشكة لٕالست�ر الكویتية والرشكة ا�ويل لٕالست�ر وفرة ورشكة العقاریة وفرة ورشكة العقاریة
  العمومية املرافق ٕادارة ورشكة كویتيةال العام النقل ورشكة املوايش وجتارة

 

 :اخلتامية واحلسا�ت املزيانیات تنفيذ  أ�ول: وراحمل
 

 بقوا�د یتقيد مل املس�تجوب الوز�ر بأٔن لنا تبني قد املالیة للبیا�ت الت�لیلیة اجلوانب ٔأ�رز �الل من
 لك حول الرقابیة اجلهات تقار�ر �ىل إالطالع عند وذ� اخلتايم حبساهبا وال بوزارته املتعلقة املزيانیة
 املسؤولیة جيعل مما س�یاس�یا، �لهيا �رشف اليت للوز�ر التابعة واجلهات والرشاكت واملؤسسات الهیئات

 سالمة من التأٔكد أ��در من فاكن املالیة التقد�رات سوء �ىل واحض دلیل وهذا اكمل �شلك �لیه تقع
 إالع�د بعد وما وإالع�د والتعدیل املزيانیة ٕ�ع�دات ام(إاللزت  اخلصوص و�ه و�ىل التقد�رات ت�

 ٔأداة تعترب ٔأهنا حيث املزيانیة تنفيذ �ىل �رشاف تتوىل املالیة وزارة ٔأن �اصة  والوفر). واملرصوف
 �ىل وٕاضافة وإالداري املايل اخللل یوحض الربامج ٔأو البنود بني ما املناقالت كرثة ولكن والرقابة للضبط

  العهد حساب واس�تغالل املس�تحقة وا�یون احملتجزة أ�ر�ح ذ�
 

 اج�ع ٔأكرب وهو 2018 �ام يف أ�ول العامة املالیة ملتقى يف املس�تجوب املالیة وز�ر ٔأكد �ني يف
 ا�تصة احلكومية اجلهات حبث اجلدید املالیة وزارة �ور وانطالقة ��و� املالیة القطا�ات ملسؤويل

 ��هنج املزيانیة ٕا�داد قوا�د تعممي تطبیق يف �اللزتام اجلهات ت� دفع هبدف الكویت دو� مزيانیة ٕ��داد
 و�سلميها املزيانیة ٕا�داد مسار وتصحیح �نفاق ضبط ٕاىل �ٕالضافة احملددة، أ�سقف ووفق السلمي

  مالحظات معاجلة ٔأمهیة �ىل التشدید امللتقى �الل ومت املالیة. ارةوز تعل�ت وفق لها احملددة �ملواعید
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 �ٕالضافة العامة، املالیة مسار وتصحیح املرصوفات يف الهدر من واحلد إالنفاق وضبط الرقابیة، اجلهات
 حول املالیني املراقبني و�از احملاس�بة دیوان من لك مالحظات معاجلة يف اجلهود تظافر �ىل احلث ٕاىل

 ويف املس�تحقة) ا�یون - العهد حساب (تضخم احلكومية اجلهات بعض مزيانیات يف والهدر لتضخما
 ارتفاع يف اخلتامية احلسا�ت ذ� ٔأكدت وا�ي املزيانیة يف الهدر مواطن معاجلة تمت مل أ�مر حقيقة

 مع ی�ىش ال أ�مر هذاو مزيانیة،لل التنفيذ وسوء املزيانیة بنود يف اجلهات الزتام و�دم والهدر املرصوفات
 ٕا�داد لقوا�د ورصحية جس�مية خمالفة وهناك العامة املوازنة يف تطبیقها املفرتض إالصالحية اخلطوات

 جملس توصیات ٔأو احملاس�بة دیوان مالحظات معاجلة مرا�اة و�دم احملددة، أ�سقف وجتاوز املزيانیة
 واملس�تق� امللحقة املزيانیات ذات واجلهات وميةاحلك وإالدارات الوزارات اكفة �ىل أ�صل واكن أ�مة

 والقرارات واللواحئ للقوانني وفقا ٔأ�دت واليت املالیة وزارة من الصادرة املزيانیة تنفيذ لقوا�د طبقا الرصف
 واملس�تود�ات ��ازن وأ�عامل العهد اكفة سالمة من والتأٔكد ،ا�تصة اجلهات من الصادرة والتعل�ت

 سالمة من التثبت و�لیه وحسا�هتا وجسالهتا ودفا�رها مستنداهتا ومراجعة وحفص ا�تلفة عهاوفرو العامة
 �ٕالضافة مهنا یرتامك ٔأو یتلف ما ٔأس�باب وحبث هبا املتعلقة احلسابیة القيود وحصة ٔأنواعها مبختلف العهد

 العملیات ةحص من والتثبت �اریة وحسا�ت وعهد ٔأما�ت من التسویة حسا�ت مجیع مراجعة ٕاىل
 .هبا اخلاصة

 

 يف وارد هو ملا وفقا عرش الثاين إالكتواري العجز مبلغ ٔأن ٕاىل إالس�تجواب حصیفة مقدمة يف ٔأرش� كام
 للس�نة �ج�عیة للتأٔمينات العامة للمؤسسة املس�تقلني احلسا�ت مراقيب وتقر�ر املدققة املالیة البیا�ت

آلیة وجود دون به مسمل رمق ویعترب .2016 مارس 31 يف املنهتیة املالیة  منه للتحقق املالیة وزارة �ى أ
 املعلن أ��ري الرمق وهذا �ویيت دینار اتملیار  9 اىل وصل قد �كتواري للعجز ��ري املبلغ ان حيث

 .املالیة وز�ر یتحم� رئييس �لل یوحض وهذا املالیة البیا�ت حتدیث �ال يف للز�دة قابل وهو عنه
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 املالیة املناقالت خطورة

  
 بنودها بني املالیة املناقالت كرثة �سبب أ�داء وتقيمي واملتابعة والرقابة للضبط ٔ�داة ٔأمهیهتا املزيانیة فقدت
 مناقش�هتا �ى حرصه اخلتايم واحلساب املزيانیات للجنة ٔأمكن ما وفق مشلت واليت ٕا�هيا ٔأو مهنا سواء

 احلكومية وإالدارات الوزارات مزيانیة بنود ٕاجاميل من %54 بنس�بة بندا 870 مؤخرا اخلتامية احلسا�ت
 واكفية مالمئة ومالیة فنیة دراسات ٕاجراء �دم ٕاىل �شري ا�ي أ�مر ، دینار ملیون 430 حنو قميهتا بلغت
 وإالدارات الوزارات فقط ختص البیا�ت ت� بأٔن ���ر اجلد�ر ، للبنود املرصوفات هذه تقد�ر قبل
 سزيداد. العدد فٕان واملس�تق� امللحقة اجلهات ٕاضافة مت ولو ، كوميةاحل
 

 والربامج البنود بني املناقالت و�ٔ�خص �ملزيانیة یتعلق ف� التقد�ر وسوء السلمي التخطیط �دم ؤأن
 التقد�رات سوء یؤكد مما لها، املنقول للجهة وفورات حتقيق وب املناقالت ت� من إالس�تفادة دون
 اخللل. حماور �ىل الضوء �سلیط �س�تدعي واليت یةاملال 

 

 املزيانیة أٔمهیة
 

 ومن ٔأولو�هتا، هبا �ة لك تضع س�نویة خطة ٔأهنا حيث �ة، ٔأي ٔأداء لتقيمي رقابیة ٔأداه ٔأمه املزيانیة تعترب 
 خلططها. اجلهات ت� تطبیق مدى یتبني املزيانیة ت� تنفيذ �الل
  

  املالیة وزارة دور
 
 

 اجلهات مع املزيانیة تقد�رات ٕ��داد تقوم من يه بأٔهنا دورها و�مكن ل�و�، املايل املد�ر يه املالیة وزارة
 ت� سوء معه یتبني ا�ي أ�مر املناقالت، ت� ٕاجراء �ىل للجهات یوافق من ٔأیضا ويه احلكومية،

   إالدارة.
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 �رخيیة سوابق

 
 ارتفع حيث ا�ا�لیة، وزارة مرصوفات بنود بني مالیة مناق� ٕاجراء �ىل وافقت ٔأن املالیة لوزارة س�بق

 2 من والر�الت) والهدا� واحلفالت (الضیافة لنوع ا�ا�لیة وزارة مزيانیة يف معمتد هو عام الرصف
 املالیة الس�نة يف أ�مر هذا �كرر وقد املناقالت. ت� �سبب دینار ملیون 23 من ٔأكرث ٕاىل دینار ملیون

 املالیة. املناقالت �سبب دینار مالیني ٩ من ٔأكرث رصف ومت دینار ملیون ٢ املعمتد البند نواك تلهيا اليت
 

 العهد حساب تضخم
 

 وتالعب صارخ تعدي �شلك مما احلكومية، اجلهات قبل من املزيانیة اع�دات �ىل �لت�اوز الرصف
 سلباً  انعكس مما ٔأمهیته وسلبت مصداقيته ل�و� اخلتايم احلساب ٔأفقد وقد العام �ملال یرض واحض
 جيوز ال " ا�س�تور من )147( �ملادة و�ستشهد �اطئة مدلوالت ٕ�عطائِهِ  ل�و� املايل املركز �ىل
 �". املعد� والقوانني املزيانیة قانون يف الواردة إالنفاق لتقد�رات أ�قىص احلد جتاوز حبال

 

 العامة) (اخلزانة العام لٕالحتیاطي وتوریدها احملتجزة أ�ر�ح
 

 مت وا�ي العام �حتیاطي يف احلاصل النقص �متویل الفعيل �قرتاض مر�� بدٔأت الكویت دو� ٔأن
 رشحيتني یتضمن ا�ولیة ا��ن ٔأسواق يف دوالر ملیارات 8 بقمية الرشحية ثنائیة د�ن س�ندات ٕاصدار

 و�س�تحق دوالر ملیار 4,5 یةالثان  قمية وتبلغ 2022 �ام يف و�س�تحق دوالر ملیار 3,5 أ�وىل قمية تبلغ
 الس�نوات يف دینار ملیار 9 فاقت املركزي الكویت بنك �ى احلكومية الودائع بأٔن �لامً  2027 �ام يف

 حتتجزها ٔأن من بدال وتغذیته العام إالحتیاطي اىل احملتجزة أ�ر�ح تورید أ�صل اكن فقد أ��رية، املالیة
  بتحویل عنه إال�الن مت ما ٔأن �لامً  دینار ملیار 20 حنو قميهتا وصلت اليتو  لس�نوات حكومية �ات
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 املادة يف ا�س�تور اىل واستنادا احملتجزة �ملبالغ مقارنة متدنیة تعد مبالغ ٕاال العام إالحتیاطي ٕاىل مبالغ
 العامة إال�رادات من ٕا�راد ٔأي ختصیص جيوز وال ��، �� أ�مة جملس يف املزيانیة مناقشة �كون "141"

 بقانون. ٕاال الرصف وجوه من معني لو�ه
 

 حقيقية معاجلة دون املس�تحقة ا�یون �رامك
 

 مجلته ما احلكومية وإالدارات الوزارات يف للحكومة املس�تحقة ا�یون حساب رصید بلغ
 2016/2017 املالیة للس�نة ل�و� اخلتايم احلساب ل�ذج وفقا �ویيت دینار 290/1,344,843,747
 �ویيت دینار 717/519,315,962 مجلهتا بلغت �سویة ٔأو حتصیل دون مدورة ٔأرصدة تضمنت حيث

 مدورة ؤأرصدة ا��ر، سالف للحكومة املس�تحقة ا�یون حساب رصید ٕاجاميل من %38.6 وبنس�بة
 من  %13.4 وبنس�یة �ویيت دینار 777/180,611,137 مجلهتا بلغت مهنا جزء �سویة ٔأو حتصیل مت

 قيدها مت واليت للحكومة املس�تحقة ا�یون ٔأرصدة ٔأن �ني يف املس�تحقة ا�یون حبساب الرصید ٕاجاميل
 %48.0 وبنس�بة �ویيت دینار 796/644,916,646 مجلهتا بلغت 2016/2017 املالیة الس�نة �الل

 للحكومة. املس�تحقة ا�یون رصید ٕاجاميل من
 

 من الفرتة عن ؤأقل س�نوات مخس منذ املدور ةللحكوم املس�تحقة ا�یون حساب رصید بأٔن تبني
 ٕاجاميل من %44.8 وبنس�بة �ویيت دینار 501/603,104,311 بلغ 2015/2016 وحىت 2011/2012
 الفرتة عن س�نوات عرش ٕاىل مخس من املدور الرصید ٔأن �ني يف للحكومة، املس�تحقة ا�یون رصید

 %3.9 وبنس�بة �ویيت دینار ,796/50652,985 مجلته بلغت 2010/2011 وحىت 2006/2007 من
 وحىت 1996/1997 الفرتة عن س�نة عرش�ن ٕاىل عرش من �ٔكرث املدور الرصید ؤأن الرصید، ٕاجاميل من

 من �ٔكرث املدور والرصید %2.8 وبنس�بة �ویيت دینار 044/37,757,938 مجلته بلغت 2005/2006
 وبنس�بة �ویيت دینار ,953/079,3466  مجلته بلغ قبل وما 1995/1996 من فوق وما س�نة عرش�ن

 الرصید. ٕاجاميل من 0.5%
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 دینار 290/1,334,843,747 مجلهتا البالغ املدور للحكومة املس�تحقة ا�یون حساب رصید بأٔن تبني

 دینار 728/23,371,431 مجلهتا بلغت احلكومية اجلهات �اكفة موظفني �ىل مدیونیات تضمن قد �ویيت
 مجلهتا بلغت احلكومية اجلهات �ىل ومدیونیات املدور، الرصید ٕاجاميل من %1.7 وبنس�بة �ویيت
 اجلهات �ىل مدیونیات املدور، الرصید ٕاجاميل من %2.3 وبنس�بة �ویيت دینار 873/30,920,980

 املدور. الرصید ٕاجاميل من %96 وبنس�بة �ویيت دینار 437/1,290,551,334 مجلهتا بلغت أ�خرى
 

 املعوقات: وأٔ�رز إالست�رات الثاين: وراحمل
 

 بعضها لبیع نتي�ة إالست�ریة والصنادیق احملافظ يف اجلهات بعض ٕاست�رات يف خسا�ر ظهور اس�متر
 اجلدوى دراسات ٕاجراء �س�توجب مما �لكفهتا عن السوقية فميهتا وانعدام الخنفاض ٔأو التلكفة من بأٔقل

 إالست�رات يف ا�خول و�الل قبل راتإالست� ٔ�وضاع املس�تفيضة ا�وریة واملراجعة إالست�ریة
 الوز�ر �ىل یتطلب واكن العام املال �ىل واحلفاظ اخلسا�ر من لل�د ٔأداهئا وحتسني دامئة بصفة ومتابعهتا
 اجلنائیة القضا� ملتابعة إالست�ریة اجلهات وتوجيه السلمي والتنفيذ والتخطیط والتنس�یق املتابعة رضورة

 ٔأي يف ا�خول قبل شام� �دوى دراسات ٕا�داد وكذ� الكویت �ارجو  دا�ل املدنیة وا��اوى
 احملافظ مدراء مع توقع سوف اليت للعقود القانوين اجلانب دراسة إالعتبار بعني ؤأ�ذ �دیدة است�رات
 اجلهات اس�مترار رضورة مع �ست�رات، شابت اليت وا�الفات املالحظات وتاليف والصنادیق
 من تعاين اليت و�اصة فهيا املستمثر الصنادیق ٔأداء متابعة يف املس�تجوب الوز�ر تتبع اليت إالست�ریة

 ال حىت مهنا الت�ارج ٕاماكنیة مدى لبحث الالزمة ا�راسات وٕاجراء أ�داء يف وضعف شدید ٕاخنفاض
 ینعكس مما و�الیة خضمة ٕادارة مصاریف وحتمل اخلسا�ر من مزیدا إالست�ریة اجلهات ٔأموال تتحمل

 .الس�یاس�یة املساء� حتریك یتطلب وا�ي إالست�ري أ�داء �ىل سلبا
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 املساهامت ٕادارة شابت اليت املالحظات ومهنا العام الوضع لتصحیح �امسة ٕاجراءات ٕاختاذ أ�صل واكن 
 :لٕالست�ر العامة الهیئة يف البدی� �ست�رات قطاع اخلاصة

 

  احملافظ. لبعض لالست�ر احملدد �ست�ر مبلغ جتاوز •

 اليت الرشاكت من بدال صنادیق يف (است�ر التنفيذیة اللجنة لقرار ��الفة �ست�ر •
 بدی�. است�رات تد�ر

 دوالر. ملیون 468 الهیئة وخسارة الرشاكت بعض افالس •

 .ٕاست�رات 5 لعدد السوقية القمي اخنفاض •

 �لث طرف من الهیئة ملساهامت تقيمي وجود �دم •
 

Square Pershin  صندوق يف لٕالست�ر العامة الهیئة مسامهة شابت اليت املالحظات
 Fund International 
 

 �لقرار التنفيذیة اللجنة وافقت ،ٔأمر�يك دوالر 36,717,535 بقمية حمققة �ري خلسا�ر الهیئة �كبد
 مببلغ ا��ر سالف الصندوق يف إالست�ر �ىل 15/2/2015 بتارخي )2014/2015 -7/10( رمق

 القمية وبلغت ،الهیئة فهيا �سامه اليت التحوط صنادیق ٔأ�د وهو ٔأمر�يك، دوالر 100,000,000
 36,717,535 قدرة اضٕ�خنف ،31/3/2018 يف ٔأمر�يك دوالر 63,282,465 للصندوق السوقية
 �لكفته. عن %37 وبنس�بة ٔأمر�يك دوالر
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 لقانون وفقا اختصاصاته مبارشة من احملاس�بة �یوان لٕالست�ر الكویتية الرشكة متكني �دم •
 ٕا�شائه.

 املغرب وبوابة مومباي �يف الطاقة مدینة مرشوع من لك يف الرشكة حلصة املباد� معلیة شابت
 - ا�ٓيت: وموجزها ٔأ�ش ٔأف � مجمو�ة مع

 �سعر الرشكة اكتتبت حيث ،للسهم إالصدار �الوة حتدید وجبةمب مت ا�ي أ�ساس یتبني مل )أٔ 
 سعر �كون ٔأن �ٔ�سواق متبع هو ما خيالف ما وهو %48 بنس�بة السوقية القمية من ا�ىل

 ٔأمر�يك. دوالر 9,960,090 بقمية خسارة عنه ونتج السوقية، القمية من ٔأقل للسهم �كتتاب

 حتمل ٕاىل ٔأدى مما السوق لسعر وفقا الفعيل املباد� �رخي يف ا�مو�ة سهم سعر حتدید �دم )ب
 ٔأمر�يك. دوالر 4,676,856 بقمية خسا�ر

 ٕاجاميل لیصل ا�ش ٔأف � ا�مو�ة لسهم السوق سعر يف د�املبا بعد املس�متر �خنفاض )ج
 ٔأمر�يك. دوالر 17,701,094 ٕاىل 2017 هنایة يف احملققة �ري اخلسا�ر

 

 تنفيذا املتعرثة ٔأصولها من �لت�لص است�ر� قراراّ  اختذت لٕالست�ر الكویتية الرشكة ٕان
 �ست�ر املباد� هبذه د�لت ٔأهنا ٕاال ، ا�یوان مالحظة �ىل �لرد افادهتا حسب السرتاتیجیهتا

 �دم ٕاىل �شري مما دوالر ملیون 17 بقمية 31/12/2017 �رخي  حىت حمققة �ري خسا�ر حقق
 �ملباد�. �ست�ري القرار من الغرض حتقيق
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 يف لٕالست�ر الكویتية الرشكة ٕادارة الس�ت�دام بیاض �ىل ش�یك 160 اصدار ل�یوان تبني كام
 قانون ٔأن حيث والتسجیل الرصف بعملیات اخلاصة الرشكة للواحئ ��الفة املاكفأٓت رصف
 املعنویة أ�ش�اص ا�د ٔأو ل�و� �كون اليت املؤسسات ٔأو "الرشاكت �ىل ینص احملاس�بة دیوان
 أ�ر�ح" من ادىن �دا لها تضمن ٔأو منه %50 عن یقل ال مالها رٔأس يف نصيب أ�خرى العامة
 وإالدارات الوزارات اكفة - ٔأوال ا�ٓتیة: اجلهات احملاس�بة دیوان هبا خيتص اليت املالیة الرقابة �شمل

 احمللیة الهیئات وسا�ر الب��ت - �نیا ل�و�. �دارى اجلهاز مهنا یتأٔلف اليت العامة واملصاحل
 الب��ت ٔأو ل�و� ةالتابع العامة واملنشات واملؤسسات الهیئات - �لثا املعنویة. الشخصیة ذات

  العامة. املعنویة الشخصیة ذات احمللیة الهیئات من �ريها ٔأو
 

 واست�راهتا الس�یاحية املرشو�ات رشكة جسالت من �لتحقق احملاس�بة دیوان أ�مة جملس لكف
 ٕان العام �ملال حلق ا�ي والرضر ا�و� قوانني مع مطابقهتا ومدى املستمثر�ن مع املربمة والعقود

 .الشأٔن هبذا وا�الفات املالحظات لك متضمنا و�د

 من الس�یاحية ا�و� مرافق بعض تبعیة نقل بغرض لها �بعة رشاكت بتأٔسيس تقوم ٔأهنا كام
 بني ما املربم والعقد للقوانني خمالفة احملاس�بة دیوان �راه ما وهو لرشاكتا ت� ٕاىل أ�م الرشكة
 املالیة. ووزارة الرشكة
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 ملیون 290 ٔأهدرت الس�یاحية املرشو�ات رشكة ٔأن بني قد احملاس�بة دیوان فٕان ،ٔأ�اله ذ�ر ملا ونتي�ة
 الوزراء جملس من قرارات صدور �لهيا �رتب املالیة لوز�ر حصی�ة �ري لبیا�ت تقدميها �سبب دینار

 �رخيه. وحىت 2012 س�نة من واملستمثر�ن الرشكة بني ما املنهتیة العقود يف البت وتأٔجيل
 

 �عتبارها �لهيا موكدا للمواطنني والر�ایة �ج�عیة واملعونة التأٔمني منه )11( املادة يف ا�س�تور كفل
 للتأٔمينات العامة املؤسسة ٔأ�شئت ٔأساسه �ىل وا�ي الكویيت، للمجمتع أ�ساس�یة املقومات ٔأ�د

 حيث املصل�ة ٔأحصاب املواطنني واكفة العام املال من الشهریة �شرتأاكت ذ� يف تتلقى �ج�عیة،
 التقا�د. سن بلوغهم عند ور�ا�هتم املواطنني �ا�ة سد ميكن ومبا لتمنیهتا است�رها یمت

 

 ٔأ�راج ؤأ�رزها والت�اوزات ا�الفات من العدید شاهبا إالج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة است�رات •
 أ�خرى املالحظات �ٕالضافة الصار�ة الت�اوزات من و�ريها مصاحل وتعارض املوا� وصندوق اكبيتال

 املؤسسة است�رات من ا�ٔكرب النس�بة زالت ال ٔأن ومهنا الرقابیة للجهات الس�نویه التقار�ر يف تقيیدها مت
 النس�بة هذه �ن �لام �ست�رات، ٔأموال ٕاجاميل من %35 وبنس�بة ٔ��ل الودائع است�رات حنو مو�ة

 %.2 مبعدل السابقة املالیة الس�نة عن اخنفضت قد

 �ىل خمالفات 11 �دد جسل املايل املراقب بأٔن املالیني املراقبني �از تقر�ر يف �اء ملا وفقاً  ٔأن نوحض كام
 املد�ر اع�د بعد متر�رمه ومت اس��رة 19 اع�د عن وامتنع ،2017/2018 الیةامل الس�نة مزيانیة تنفيذ
 العام.

 

 لتكون �ست�ریة املرصوفات بتقد�ر التأٔمينات مؤسسة يف املتبعة أ�سس تغیري أ��در من اكن وقد
 س�نواتلل  الفعيل الرصف متوسطات �ىل القامئة احلالیة التقلیدیة الطرق من بدال �نیة ٔأسس �ىل

  املؤسسة اعمتدت فقد 2017/2018 املالیة للس�نة احملاس�بة دیوان تقر�ر يف وارد هو ملا ووفقا السابقة،
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 ٕاجاملیة بقمية الثابت ا��ل واست�رات ،إالست�ریة الصنادیق املالیة، احملافظ من لك يف ست�رلال مبالغ
 إالج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة فهيم �ستمثر متعرثاً  صندوقاً  14 هناك ؤأن دینار ملیون 7.3 تعادل

   دوالر. ملیون 300 بقمية تقدر الصنادیق هذه يف إالست�رات قمية ٕاجاميل ؤأن
 

 املبارش �رشاف یقع حمكهم يف من ٔأو معوميني موظفني قانونیة بصفة أ�موال ت� ٕادارة یتوىل حيث
 ت� ٕادارة یطال عبث او ٕا�الل او جتاوز ٔأي عن س�یاس�یا املس�ئول وهو املالیة ز�رو  قبل من �لهيم

 ومعایري ٔأسس تقد�ر يف والرابطة الضابطة النظم انعدام تبني ما نإ  � ،املوا� صندوق يف أ�موال
 كشفت حيث ا�لها. من ا�صصة أ�غراض �ري يف ادارهتا يف واحملسوبیة واملزاجية أ�موال ت� است�ر

 وتعد�ت جتاوزات من للهاخت  وما أ�موال ت� ٕالدارة املنحرف املس� الثبوتیة والبیا�ت املستندات
        ��ٓيت: مستند� مهنا لنا �كشف ما مهنا نورد اليت صار�ة

  

 �الل من �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة �ىل و�ستيالء والت�اوزات التعد�ت أٔوال:
  القابضة: برتولینك رشكة يف است�رها

 �ىل �ام ميض وقبل �ویيت، دینار 1,000,000 بلغ �رٔأسامل 29/5/2007 يف قابضة رشكة تأٔسست
 بتارخي املنعقدة العادیة �ري العمومية امجلعیة موافقة بعد وذ� الت�اري امسها تعدیل مت تأٔسيسها

 �حتیال، شاهبا ٕ�جراءات �ویيت ینارد 25,000,000 مبلغ اىل املال رٔأس ز�دة ومت كام 17/3/2008
 لالست�ر�ن الصوریة البیوع بعض اجراء �الل من مالها رٔأس �ز�دة املذ�ورة الرشكة قامت حيث

 املنعقد الرشكة ٕادارة جملس اج�ع حمرض يف �بت هو كام رجعي بأٔ�ر برتولیة لرشكة اململوكني املتعرث�ن
  وبواقع الفعلیة قميهتم من بأٔ�ىل وقيدمه قابضة رشكة اىل ملكيهتم وحتویل ،21/3/2008 بتارخي
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 25 اىل �ویيت دینار ملیون من الرشكة مال رٔأس ز�دة من ميكهنم ومبا �ویيت، دینار 18,827,314
 مالها مال راس تضخمي يف �حتیالیة طرقهم املذ�ورة الرشكة �ىل القامئني ٕامتام وبعد ،�ویيت دینار ملیون
 ا�ریل يف املؤسسة شار�ت حيث فهيا، للمشاركة �ج�عیة للتأٔمينات العامة للمؤسسة بعرضهم تقدموا
 اىل �ٕالضافة �ویيت، دینار 12,250,000 ومببلغ القابضة الرشكة املال رٔأس من %49 بنس�بة 2008
 مبلغ اىل املسامهة قمية اجاميل لیصل �ویيت، دینار 367,500 ومببلغ %3 البالغة إالصدار �الوة

 �ویيت. دینار ,617,50012

 وبعد حيث مالیتني، س�نتني اول يف خسا�ر �عتباره التقيمي سعر يف الفرق ٕاطفاء مت تقدم ملا وتأٔ�یدا
 هو كام �ویيت دینار 3,372,701 مبلغ ٔأطفاء مت املؤسسة مشاركة �ىل شهور 8تت�اوز مل فرتة مرور
 يف اخلسا�ر ٕاطفاء بلغ ف� ،31/12/2008 يف املنهتیة املالیة للس�نة للرشكة املالیة البیا�ت يف �بت

 للس�نوات اخلسا�ر واس�مترت �ویيت، دینار 5,642,645 مبلغ 31/12/2009 يف املنهتیة املالیة الس�نة
 دینار 10,351,536 تعادل وخبسارة �ویيت دینار 8,475,778 �ست�ر�ن قمية بلغت حىت التالیة املالیة
 يف املنهتیة املالیة الس�نة عن للرشكة املالیة البیا�ت يف �بت هو كام تقریبا %55 تعادل وبنس�بة �ویيت
 املبلغ. ذ� تقيمي حصة مدى �ىل الوقوف من نمتكن ٔأن دون ،31/12/2013
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 �ست�ر ذ� من العامة أ�موال �ىل متت اليت والتعد�ت الت�اوزات �ىل نؤكد تقدم ملا واستنادا
  ل�ٓيت: وفقا

 القابضة: الرشكة مال رٔأس يف حصهتا ٕاست�ریة رشكة سداد ثباتا يف �حتیال •

 يف حصهتا سدادها اثبات يف �ست�ریة الرشكة اتبعهتا اليت �حتیالیة الطرق ٔأن املستندات اكدت
 يف قميهتا من بأٔ�ىل وادرا�ا املتعرثة الست�راهتا صوریة بیع عقود �الل من القابضة الرشكة مال رٔأس

 العامة املؤسسة قامت �لهيا بناء واليت ،31/12/2008 يف املنهتیة املالیة للس�نة املعمتدة املالیة البیا�ت
 دینار 12,617,500 البالغة حصهتا وسداد %49 بنس�بة الرشكة ت� يف �ملسامهة �ج�عیة للتأٔمينات

 ميثل ومبا املتقا�د�ن ٔأموال وهدر تبدید اىل ٔأدى مما �ست�ر ذ� �ىل دراسة ٔأي ٕاجراء دون �ویيت
  العامة. أ�موال حامیة �شأٔن 1993 لس�نة )1( رمق القانون من )41( املادة يف �لهيا املنصوص اجلرامئ ا�د

 الرشكة �ىل القامئني قبل من �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة ٔأموال �ىل �ستيالء حماو� •
 ��ٓيت: �عامل ت� ومتثلت اس�تال�ا، فور القابضة

 دینار 2,000,000 مببلغ �ست�ریة الرشكة مع است�ر عقد25/9/2008 بتارخي القابضة الرشكة ا�رام
 وفور القابضة برتولینك رشكة قامت حيث %،7 �ائد مبعدل 25/9/2008 �رخي من اعتبار �ویيت
 حساب اىل غاملبل ذ� بتحویل الرشكة رٔأسامل يف حصهتا �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة سداد
 لالست�ر. ال � يك رشكة

 



17 

 

 اثبات يف �ست�ریة والرشكة القابضة الرشكة من �لك املالیة البیا�ت اثبات يف التالعب •
 �ویيت. دینار 18,827,314 مببلغ املبا�ة �ست�رات

 

 املوا� مؤسسة من �لهيا املس�توىل املبالغ لتحویل القابضة للرشكة البنيك احلساب اس�ت�دام
 وزارة وافقت ،)�امة ٔأموال حرص 1942/2015( رمق القضیة يف أ�ول املهتم حساب اىل الكویتية
 مبوجب وذ� اجلدید الرشكة امس اىل القابضة للرشكة الت�اري �مس تعدیل �ىل والصنا�ة الت�ارة
 قامئا، القدمي لالمس البنيك احلساب �ىل إالبقاء تبني ما ان � ،20/3/2008 املؤر�ة الشهادة
 املوا� مؤسسة نم �لهيا املس�توىل لٔ�موال مش�بوهة مالیة حتویالت اجراء �ال� من مت حيث

 لصاحل �ویيت دینار 1,000,000 مبلغ بتحویل إالدارة جملس رئيس �ئب قامت عندما الكویتية،
 اجلنایة يف أ�ول املهتم وهو الكویتية املوا� مؤسسة يف السابق املالیة إالدارة مد�ر ارسة افراد ا�د
  : �امة) ٔأموال حرص 1942/2015( رمق

 القضیة يف )limited Progas( �ميتد �رو�از رشكة ضد البا�س�تانیة احلكومة لصاحل حمك صدور -  
 امر�يك. دوالر ملیون 11 مبلغ سداد ٕ�لزا�م لندن يف للتحكمي ا�ولیة احملمكة امام املرفو�ة

 دوالر 20,600,000 مبلغ �ىل �ستيالء حماو� �سهیل شابت اليت والتعد�ت الت�اوزات -
  �ست�ري املوا� صندوق ٔأموال من يكامر�

 �س�تحواذ من متكنوا اهنم � املال راس يف حبصته الصندوق مؤسس الزتام �دم من �لرمغ -
 الصندوق. ختارج عوائد من امر�يك دوالر 800,000,000 مبلغ �ىل
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 اهناء جلنة بتشكيل 7/4/2015 بتارخي )2015-7(م.م.ك/و/ رمق املواصالت وز�ر قرار صدر •

 �ست�ر ٕادارة مد�ر �ئب �رئاسة �ست�ري املوا� صندوق يف الكویتية املوا� مؤسسة اكتتاب

 للتأٔمينات العامة للمؤسسة العام املد�ر سابقا العربیة �قتصادیة للتمنیة الكویيت �لصندوق

 مد�ر اد�اء داع� اىل 26/11/2015 املؤرخ تقر�رها يف اللجنة انهتت حيث �الیا، �ج�عیة

 رشكة يف ٔأسهم اىل والتخز�ن للموا� ا�ولیة ال � يك لرشكة املمنوح القرض حتویل الصندوق

 اشرتاط اىل �جراء ذ� معللني 2008 العام يف تأٔسيسها مت اليت (دیبكو) ا�ولیة للموا� دمياط

 طریق عن الصندوق ولدخ اىل ٔأدى مما املوا� اعامل يف �ربة لها رشكة وجود املرصیة احلكومة

 والتخز�ن. للموا� ا�ولیة ال � يك رشكة
 

 الصندوق مد�ر اد�اءات من والتحقق ا�قة املذ�ورة اللجنة حتري �دم الصدد هذا يف ونؤكد 
 ��ٓيت: البیا�ت ت� حصة �دم اىل �شري وهنا مسلمة، اقوال �هنا �د�اء بذ� و�كتفاء مستند�

 �ملوافقة 8/5/2006 بتارخي )1119( رمق العربیة مرص مجهوریة يف الوزراء جملس رئيس قرار صدر •
 ميناء يف احلاو�ت حمطة و�شغیل ٕال�شاء (دیبكو) ا�ولیة للموا� دمياط رشكة مع التعاقد �ىل

 اللجنة تقر�ر يف ورد ما حصة �دم التعاقد �رخي ویوحض )BOT( بنظام �ام )40( ملدة دمياط
 عن �زید بفرتة الصندوق تأٔسيس قبل �اء تأٔسيسها ٔأن حيث دیبكو، كةرش  تأٔسيس �رخي �شأٔن
  الصندوق، �مس املسامهة ت� حتویل مت ٔأن 2009 العام يف الرشكة ت� تعرث ؤ�س�باب العام،
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 املنهتیة املالیة للس�نة للصندوق املالیة البیا�ت يف �بت هو كام الصندوق مد�رة قامت �لیه وبناء
 �لیه. املقررة الفوائد واكفة ا��ن �شطب 31/12/2014 يف

 

 29/10/2015 بتارخي )2799( رمق العربیة مرص مجهوریة يف الوزراء جملس رئيس قرار صدر •
 القرار ذ� عن املذ�ورة اللجنة تفصح ومل (دیبكو)، ا�ولیة للموا� دمياط رشكة مع العقد بفسخ

 وحماد�ت مشاورات وجود عن غلوطةم معلومة ٔأدرجت بل ،26/11/2015 املؤرخ تقر�رها يف
 وحىت انه � املذ�ورة الرشكة �شاط معاودة ٔ��ل املرصیة والسلطات املذ�ورة الرشكة بني ف�

 اىل الصدد هذا يف و�شري �لیه، هو ما �ىل الوضع زال وما �دید ٔأي یظهر مل اللجنة تقر�ر �رخي
 والرشكة املرصیة احلكومة بني ف� احملاد�ت س�مترارا �شأٔن اللجنة تقر�ر يف الثابتة املغلوطة املعلومات
 الوزراء جملس رئيس لقرار الحق بتارخي �اء املذ�ورة اللجنة من التقر�ر تقدمي �رخي لكون املذ�ورة
 دمياط. ميناء هیئة مع دیبكو رشكة عقد فسخ �شأٔن ا��ر سالف املرصي
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 صندوق ٕادارة �ا�ت مع متوافقة �اءت املذ�ورة اللجنة تقر�ر يف الواردة املغلوطة البیا�ت ان اىل هنیب كام
 العامة املؤسسة ومهنم املسامهني مصاحل مع متاما ومتعارضة املالیة بیا�ته يف املثبتة �ست�ري املوا�

 �برية مالیة بتعویضات تطا�هبا دیبكو رشكة �ىل مرفو�ة قضا� هناك ان �عتبار �ج�عیة للتأٔمينات
  ��ٓيت: القضا� ت� من بعضا ونورد منظور، �خر وال�زال مهنا البعض يف ٔأحاكم صدرت

 

 التابعة للتحكمي ا�ولیة احملمكة امام املرفو�ة القضیة يف الثقي� للصنا�ات دوسان رشكة لصاحل حمك صدور •
 امر�يك. دوالر ملیون 74 مبلغ سداد دیبكو رشكة ٕ�لزام �ر�س يف ا�ولیة الت�ارة لغرفة

 لندن يف دويل حتكمي مركز امام املرفو�ة القضیة يف الیو�نیة ٔأركريودون رشكة لصاحل حمك صدور •
 امر�يك. دوالر ملیون 140 مبلغ سداد دیبكو رشكة ٕ�لزام

 دوالر ملیون 140 بواقع التأٔ�ري بغرامات للمطالبة دیبكو رشكة ضد دعوى املرصیة احلكومة رفع •
   �لیه. املتعاقد املرشوع تنفيذ يف �لزتام و�دم التأٔخر عن امر�يك

  



21 

 

 

 

 من %35 وبنس�بة ٔ��ل الودائع است�رات حنو مو�ة املؤسسة است�رات من ا�ٔكرب النس�بة �زال ال

 الفرص يف ا�خول عند �ست�ر جلنة معل شابت اليت املالحظات �ست�رات الٔأمو  ٕاجاميل

 اجلدیدة: �ست�ریة

 

 ا�خول نتي�ة املؤسسة ٔأموال لها تتعرض قد اليت ا�اطر اكفة دراسة استيفاء من التحقق �دم •
 ا�اطر. ٕادارة تفعیل �دم نتي�ة املعروضة، �ست�ریة الفرص يف

 عند املعلومات من ٔأدىن �د وتوفري �ست�ریة الفرص �راسة حمددة ؤأسس معایري وضع �دم •
 اللجنة. �ىل العرض

آلیة عوض �دم •  است�رات يف ا�خول �ىل املوافقة �ال توصیات من تنفيذه مت مبا اللجنة ٕال�اطة أ
 �دیدة.

 

 �ست�ر: جلنة �ىل �ست�ریة الفرص وعرض دراسة شابت اليت املالحظات عضب
 

 ید�رها. اليت أ�صول وجحم �املیا، املد�ر �ربة یفيد ما عرض �دم •

 املد�ر. مع قامئة ٔأو سابقة است�رات ٔأو مساهامت وجود یفيد ما عرض �دم •

 مس�بقا. معهم التعامل یمت مل ٕاذا اجلدد �ست�ر مدراء مع التعامل ومزا� مربرات عرض �دم •

 �ست�ر. جلنة �ىل اجلدیدة �ست�ریة للفرص القانونیة ا�راسات استيفاء یفيد ما عرض �دم •
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 بقانون إاللزتام وال هادور تفعیل �دم واخلاص العام القطا�ني بني الرشاكة مرشو�ات هیئة
 القيام يف جنازاالٕ  �س�بة يف والتدين املنشودة ٔأهدافها حتقيق يف املتواضع ٔأداهئا ٔأن �لامو  ٕا�شاؤها

 إالطالع بعد املشاریع من العدید بتأٔهیل قامت ٔأهنا و�اصة الكربى شاریعامل  حول �ٕالست�رات
 حتقيق �دم ٕاىل �ٕالضافة حقيقي ٕاجناز دون إالست�ریة لل�دمات واملالیة الفنیة العروض �ىل

  ،الوطنیة الكوادر تطو�ر ٔأو وظیفت يف ا�تصة أ�مور

 

 اليت السلبیات معاجلة يف وا�هتاون والرتا� إالست�ري أ�داء وضعف الفاتا� نبني وٕاذ
 وفقدان وا�الفات العراقيل أ�مور اكفة ومعاجلة لتاليف السعي يف إالست�ریة القطا�ات توا�ه
 مصاحل تضارب وبعضها وٕاداریة ومالیة قانونیة بأٔمور متعلقة است�ریة قضا� مهنا واليت اجلدیة
 واخلارجية. ا�ا�لیة إالست�رات حمور يف هذ�ر  مت ما لك وذ� الشفافية وانعدام

 

 :هلم واملؤمن �ملتقا�د�ن إالرضار الثالث: وراحمل
 

 : أٔن �ىل 61/1976 رمق �ج�عیة التأٔمينات قانون من )77( املادة تنص

 معاشاهتم يف املعاشات ؤأحصاب �لهيم املؤمن حبقوق نقودا �ستبدل ٔأن للمؤسسة جيوز "
 یقل ٔأال وجيب القانون. لهذا املرافق )2( رمق لل�دول وفقا �ستبدالیة القمية وحتدد التقا�دیة.

 املرتب من %)50( عن �ستبدال بعد البايق �فرتايض ٔأو الفعيل التقا�دي املعاش جزء
 بعد الوز�ر ویصدر �حوال. حسب القانون هذا من )61( ٔأو )19( املادتني يف الیه املشار
 مقابل ردها املطلوب واملبالغ �ستبدال و�االت ورشوط بقوا�د قرارا �دارة جملس موافقة
 ." س�نوات )5( اخلدمة ٔأثناء �ستبدال مدة �كون ٔأن �ىل به العمل ایقاف
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 :أٔن �ىل 61/1976 رمق �ج�عیة التأٔمينات قانون من )78( املادة وتنص

 احملددة املدة انهتاء عند ٔأو صاحبه وفاة عند التقا�دي املعاش من املستبدل اجلزء خصم یقف "
 معاشات و�سوى السابقة املادة من ��رية للفقرة طبقا به العمل ایقاف عند ٔأو لالستبدال
 یرتتب ان جيوز وال معاشه. من جزءا �ستبدل مل ٔأنه ٔأساس �ىل املعاش صاحب عن املس�تحقني

 الرشعیني الورثة حرمان �ستبدال طلب تقدمي بعد املعاش صاحب ٔأو �لیه املؤمن فاةو  �ىل
 �ستبدال طلب اكن ٕاذا وذ� �ركة، �عتبارها ملور�م �ستبدالیة احلقوق �ىل احلصول من

 ."�ستبدال رشوط �اكفة مس�توفيا الطلب تقدمي وقت
 

 �ستبدال �كون ٔأن ٔأ�ازت واليت 30/2005 القانون مبوجب �رشیعیا تعدیلها مت قد املادة هذه اكنت وٕاذ
 یعذر ٔأنه ٕاال ،61/1976 رمق القانون مبوجب مؤبدا �ستبدال اكن بعدما التأٔمينیة القمية سداد مبقابل

 ٔأسعار ٔأن ٕاال املصارف، تتقاضاها اليت الفائدة من ٔأقل اكنت �ستبدال مقابل قمية ٔأن وقهتا للمرشع
 يف ، �ستبدال مقابل من �كثري �لكفة ٔأقل الفائدة ٔأصبحت ٔأن ٕاىل تتناقص ظلت ذ� بعد الفائدة
 القمية من یعدل �رشیعي تعدیل ٔأي ٔأمام �رثة جحر �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة وقفت �ني

 . �ستبدالیة
 

 يف ذ�ره �اء ما هو � املؤمن املواطن ٔأمام �رثة جحر وقف املس�تجوب الوز�ر ٔأن یؤكد ما ٔأ�رز ولعل
 �ج�عیة التأٔمينات قانون تعدیل �شأٔن و�قتصادیة املالیة الشؤون جلنة من الصادر )43( رمق التقر�ر
  املواطن ٔأمام وقوفه یؤكد مبا املس�تجوب الوز�ر �اء ٕاذ ، �الستبدال املتعلق الشق يف البیان سالف
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 ٔأن يف منطق ٔأو عقل یقب� ٔأن جيب ملا حمار� نفسه املس�تجوب الوز�ر صبن بأٔن وذ� ، � املؤمن
 البعیدة �ست�ر اختالالت ملعاجلة وليس املتقا�د�ن لفائدة خمصصة �ج�عیة التأٔمينات ٔأموال �كون

 ذ� يف مس�تطلعة املس�تجوب الوز�ر اس�تدعت اللجنة ٔأن �ني ففي ، �ست�ر ٔأسس عن البعد لك
  ��ٓيت: املس�تجوب الوز�ر رٔأي �اء ةاحلكوم راي

 

 وز�ر الس�ید/ ٔأوحض حيث (ميل�ن) رشكة دراسة ٕالیه انهتت ف� احلكومة رٔأي اللجنة اس�تطلعت وقد "
 املايل املركز یرض ال ومبا العامة املصل�ة حيقق مبا التعاون لتقدمي اس�تعداد �ىل احلكومة بأٔن املالیة

 �اصة ٕاضافية ٔأعباء ا�و� حيمل القانون هذا مثل ٕاقرار ٔأن ٕاال ، هتاالزتاما ٔأداء �ىل وقدرهتا للمؤسسة
 وحقوق الزتامات من ذ� �ىل یرتتب وما املواطنني �ىل التأٔمني من تقرره مبا حمدد التأٔمينات دور ؤأن
 التقلیدیة البنوك اختصاص من هو القروض منح ؤأن ، قروض منح أ�حوال من �ال بأٔي مهنا ليس

 العامة املؤسسة تضمن بأٔن احلكومة اقرتحت فقد �ستبدال �س�بة خفض من وبدال . وإالسالمية
  ". � قرض منح رفضها �ال يف البنوك من قروض �ىل احلصول يف رغبهتم عند للمتقا�د�ن للتأٔمينات

 

 أ�عامل) �دول �ىل ةاملدر� و�قتصادیة املالیة الشؤون جلنة من الصادر )43( رمق التقر�ر من )8( صف�ة (

 جحر س�یكون ؤأنه اخلاطئ الوضع اس�مترار يف �رغب ٔأنه اللجنة ٔأمام املس�تجوب الوز�ر تو�ه من ویتضح
 من لیجعل البنوك من �قرتاض ٕاىل املواطنني بدفع یقوم بل ، املتقا�د املواطن وضع حتسني ٔأمام �رثة

 راتبه من جزء استبدال من املواطن اس�تفادة جحب سبيل يف البنوك ملصل�ة مقتدرا كفيال العامة اخلزانة
 راتبه من جزء واقتطع وطنه �دمة يف معره من الكثري ٔأفىن املتقا�د املواطن ؤأن س�� ال التقا�دي
 لصندوق اخلاص ما� من املمول هو املواطن فأٔصبح ، �ج�عیة التأٔمينات صندوق �متویل الشهري

 ٔأن ذ� بعد لی�د ، س�نة ثالثون من ٔأكرث طی� دفعها هریةش  ٔأقساط �الل من �ج�عیة التأٔمينات
  املتقا�د املواطن یقوم ٔأن مقابل راتبه من جزء �ستبدال تقوم �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة
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 ؤ�ن املستبدل املال قمية �ىل �ست�ر فرصة فوات قمية من به یقرتن ما مع �ستبدال هذا قمية �سداد
 . املتقا�د املواطن حساب �ىل �لرحب حمتي ٔأمر ٔأصبح املستبدل املال لقمية ت�ر�س  �ائد

 

 التأٔمينات �شأٔن 61/1976 رمق القانون �ىل التعدیل �شأٔن 10/2019  رمق القانون صدور أٔن ���ر وحري
 : ا�ٓيت نصه يف یتضمن مكرر 112 املادة ٕ�ضافة �ج�عیة

 

 املس�تحق جياوز ال مبا التقا�دي املعاش صايف نصف رصف یطلب ٔأن التقا�دي املعاش لصاحب جيوز "
 طوال وا�دة ملرة ذ� و�كون املعاش. صايف ربع بواقع السداد �كون ٔأن �ىل مقدما، شهرا 28 عن �

 احلیاة".
 

 یعفي وال قامئا �ستبدال زال ما ٕاذ القانون يف �ستبدال مسأٔ� ٕالغاء یعين ال القانون هذا صدور ٔأن ٕاذ
 �ستبدال ٔأرضار زالت وما ، قامئا القانون زال ما ٕاذ ، اكهلهم ٔأثقل ا�ي �ستبدال مقابل من املواطنني
 . �ذریة معاجلة تعاجل مل السابقة

 

 وتناولت ، املواطنني بني مس�بوقة �ري فوىض مكرر )112( املادة تطبیق شاب فقد س�بق عام فضال
 املادة هذه تطبیق ٔأن كام ، املتقا�د�ن املواطنني �رامة �ىل احملافظة مع تتفق ال مناظر إال�الم وسائل

 شأٔنه من املادة هذه لتنفيذ الالزمة الضوابط لوضع املس�تجوب للوز�ر التابعة اجلهات تتظافر ٔأن دون من
 �س�تبني حنو �ىل املعاش نصف رصف بطلب قاموا ا��ن للمتقا�د�ن القریب املس�تقبل يف بتعرث تنذر ٔأن

 مكرر. )112( املادة تطبیق من �س�تفادة بطلب تقدم ملن مالیة ٔأزمة بوادر معه
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 قد ا��نري مالیني من واملئات بل العرشات ٔأن جند ٕاذ �ست�ر، مسائل يف نقيضه جيد أ�مر هذا
 املس�تجوب الوز�ر حيرك ٔأن دون ومن رقيب، ٔأو حسيب دون من املاضیة الس�نوات طی� ٔأهدرت
 من و�ريها ا�اطر منخفضة مالیة ٔأدوات يف �ست�ر عن البعد لك البعیدة إالخفاقات جتاه ساكنا

 وا�ي املس�تجوب الوز�ر وبصرية برص حتت اكنت واليت الرقابیة الل�ان تقار�ر هبا زخرت اليت إالخفاقات
 ساكنا. حيرك مل
 

 الوز�ر �لهيا واطلع واحض �شلك الرقابیة اجلهات تقار�ر تناو�هتا اليت إالخفاقات ذهه نذ�ر املقام هذا ويف
 : املس�تجوب

  . املالیني من املئات خسارة �لیه �رتب مبا ا�اطر �الیة مالیة ٔأدوات يف �ست�ر )1

 . املالیني من املئات خسارة �لهيا �رتب مبا متعرثة ورشاكت صنادیق يف �ست�ر )2

 �ست�رات بعض �ىل التعلیق شأٔن يف احملاس�بة دیوان ٕاىل مضل� اتمعلوم منح )3
 . اخلارسة

 . أ�س�بق املؤسسة �ام مد�ر اختلسها اليت أ�موال �لب �ىل القدرة �دم اس�مترار )4

 �ستمثر اليت �ست�رات ٕادارة عن املس�ئولني جتاه القضائیة املطالبات اهدار )5
 . فهيا املؤسسة

 . للم�اطر حصیفة ٕادارة افتقاد )6

 . التابعة الرشاكت بعض ٔأ�شطة تفعیل عن إالجحام )7
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 : املثال سبيل �ىل ا�ٓيت نعرض إالخفاقات لهذه وتأٔ�یدا

  FUND GLOBAL CAPITAL EVERST   صندوق يف اجلس�مية اخلسارة : أٔوال

 معها التعامل یمت ٔأن جيب اليت أ�موال من يه �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة ٔأموال ٔأن �ايف �ري
 �ست�ر وهو ، ا�اطر �ايل است�ر يف ��خول املؤسسة قامت وقد ، خماطرة لك عن بعید �م بتحوط

 يف سةاملؤس  استمثرت ٕاذ ، FUND GLOBAL CAPITAL EVERST   صندوق يف مت ا�ي
 . مفتوح صندوق وهو ٔأمر�يك دوالر ملیون )200( مبلغ املذ�ور الصندوق يف 15/10/2014

 والفرنك الیورو بني الربط سقف ٕ�لغاء قرار السو�رسي املركزي البنك ٔأصدر 15/1/2015 ويف
 وهو ، الصندوق هذا يف است�رها ٔأ�لب املؤسسة خرست القرار هذا من ٔأ�م ثالثة وبعد السو�رسي

 املسامهة قمية من %95 ل خمصص ٔأ�ذ 2015 مارس يف �ست�ر جلنة ٔأصدرت ٔأن �لیه �رتب ام
 ومتابعة ٕالدارة نیویورك وفرة ٕاىل املسامهة حتویل مع ، دوالر ملیون 10 بقمية احملاسبية دفا�رها يف لیظهر
  . التسييل معلیة

 قامت اليت Management Asset audMirb رشكة جتاه القضائیة املطالبة عن املؤسسة امتناع : �نیا
  الصنادیق: و�دات اسرتداد من املؤسسة متكني عن �المتناع

 اسرتداد بطلب البیان سالفة الرشكة �ج�عیة للتأٔمينات العامة املؤسسة �اطبت 3/5/2017 بتارخي
 مد�ر رد 16/5/2017 وبتارخي ، الرشكة تد�رها اليت املفتو�ة �ست�ریة الصنادیق و�دات مجیع

 التابع �ست�ر جلنة من �ملوافقة قرار هناك �كن مل ما �سرتداد �رفضه املؤسسة كتاب �ىل �ست�ر
 دون من �ست�ر و�دات وظلت ، خمالفا یعد الرشكة من الترصف هذا ٔأن وحيث ، للمؤسسة
 �السرتداد املؤسسة ةٔأحقي من الرمغ �ىل املوضوع هذا يف ساكنا املؤسسة حترك ٔأن دون من اسرتداد

 هذا مع التعامل يف قانوين �لل عن �كشف مما املذ�ورة الرشكة �ى �ست�ر مد�ر مماط� ظل يف
   املؤسسة. قبل من امللف
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 : Management Asset Brompton International مطالبة عن املؤسسة امتناع : �لثا

 بقمية اخنفاض ٕاىل ٔأدت واليت إالست�رات ٕادارة عن الناش�ئة �لتعویضات املطالبة عن املؤسسة امتنعت
 ما احملاس�بة �یوان تبني ومل �خنفاض هذا ٔأس�باب املؤسسة تبني مل ٕاذ ، ٔأمر�يك دوالر 34,438,456

  �ست�رات. هذه ید�ر من قبل قانونیة ٕاجراءات اختذت قد اكنت ٕاذا

 : الطبیة الكویت مدینة رشكة يف �ست�ر جتمید : رابعا

 واملستشفيات املدن وٕادارة تأٔسيس بغرض 18/1/2012 يف الطبیة الكویت مدینة رشكة تأٔسست
 ٔأ�شأٔت اليت ٔأغراضها الرشكة تبارش مل تأٔسيسها �رخي ومنذ ، �ویيت دینار ملیون )40( مال �رٔأس الطبیة

  . الامل رٔأس توافر من الرمغ �ىل ، والفين إالداري �ازها بتعیني تقم مل ٕاذ ، ٔأ�لها من

 أ�موال ٕادارة سوء �سبب �لغ لرضر تتعرض دفعها یمت اليت املتقا�د�ن ٔأموال ٔأن یتبني س�بق ما جامع من
 الوز�ر ٕارصار جند املقابل ويف ، وجمدیة فعا� للم�اطر حقيقية ٕادارة وجود افتقاد ذ� من وأ�مه ،

 ت� ٔأن اعتبار �ىل املؤسسة ٔ�موال �لنس�بة �ست�ر فوات لكفة املتقا�د�ن حتمیل �ىل املس�تجوب
  . نفسه املتقا�د هو إالست�ر فرصة فوت من ٔأن طاملا الرحب واجبة ٔأموال يه �ستبدال حمل أ�موال

 

 لالست�ر العامة الهیئة أٔصول ٕادارة يف حصیفة �ري س�یاسة انهتاج الرابع: وراحمل
 

 حكومة �مس )2( املادة حسب لتتوىل 47/1982 رمق القانون مبوجب لالست�ر العامة الهیئة ٔأ�شأٔت
 القادمة، أ�جيال الحتیاطي ا�صصة أ�موال ل�و�، �حتیاطي املال است�ر ٕادارة وحلساهبا الكویت

 ٕالدارهتا. الهیئة ٕاىل املالیة وز�ر هبا یعهد اليت أ�موال من ذ� و�ري
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 ��رتاف فيه یتوافر ٔأن جيب مما ، العامل يف س�یادي صندوق ٔأول الكویيت الس�یادي الصندوق ویعد
  الت�ارب من مس�تفيدا ، �املیا �لهيا املتعارف �ست�ر ٔ�سس مطبقا �كون ؤأن ، الصندوق ٕادارة يف

 مثیالهتا يف الوقوع من احلذر یتعني ٕاخفاقات اكنت سواء العاملي �ست�ر قطاع اكتست اليت العاملیة
 . مثیالهتا عن البحث الهیئة �ىل �س�توجب حمفزات ٔأم

 دٔأبت اليت الغموض �ا� يه الس�یادي الصندوق مس�تقبل �ىل فيه خنىش جيعلنا ختوف ٔأول ٔأن ٕاال
 يف س�یادي صندوق ٔأكرب �ذو حتذو ٔأن دون من الس�یادي للصندوق ٕادارهتا يف اختاذها �ىل الهیئة
 الرنوجيي. الس�یادي اكلصندوق العامل

 

 ٔأن جند لالست�ر العامة الهیئة عن املعلومات من اليسري النذر من املتاح ضوء يف متابعتنا �الل ومن
 يه فها  الس�یادي. للصندوق ٕادارهتا يف الهیئة فهيا وقعت اليت إالخفاقات من الكثري ٕازاء تزتاید ا�اوف

 لفرتة شاغرة حساسة ودوا�ر ٕادارات فيه �كون ا�ي الوقت يف الهیئة، دا�ل حتارب الكفاءات بعض
 تد�ر وا�وا�ر إالدارات هذه ٔأن من الرمغ �ىل الهیئة ٕادارة �ىل القامئني وبصرية برص حتت طوی� زمنیة

 ا�اطر ٕادارة ٕان  املصاحل. تعارض �االت حتقق عن �هیك ا��نري من امللیارات تبعرشا است�رات
 بني ربط ٔأي یو�د فال ا�اطر، ٕادارة عن البعد لك بعیدة صوریة، ٕادارة تعد لالست�ر العامة الهیئة يف

 العالیة، ��اطر تتسم است�رات يف د�لت الهیئة ٔأن يف �متثل الكربى الطامة ٕان بل والعوائد، ا�اطر
 جس�مية. خسا�ر �بدها ما وهو مهنا للخروج �فذة �ست�رات ت� �ى تتوافر فال

 �سبب أ�سواق يف التطور موا�بة يف القدرة �هيا تتوافر ال لالست�ر العامة الهیئة ٔأن الثابت من ٔأنه كام
 والفرص والعوائد أ�ر�ح من الكثري فوات ٕاىل ح� س�یؤدي ما وهو الهیئة جسم يف إالداري الضعف

  ا�تلفة. ٕاداراهتا بني التنس�یق �دم عن �ش�ئة فوىض من الهیئة فيه تتسم عام فضال �ست�ریة،
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 �ملاح مارة ا�اطر عن تلمی�ا وال بیا� ال القول �س�تطیع ال الهیئة يف املوجودة الصوریة ا�اطر ٕادارة ٕان
 تقوى وال مثالب، من اللجنة هذه حتتویه مبا التنفيذیة اللجنة �ى الهیئة يف �ست�ري القرار �ركز يف

 . الهیئة ٔ�موال املالیة الرقابة يف اخللل عن �س�تحیاء ولو إالشارة عن
 

 الرشاكت ٕادارة جمالس عضویة يف تعینيال  خماطر بیان عن تعجز الهیئة �ى الصوریة ا�اطر ٕادارة ٕان
 ما �ست�ر خماطر ٕان �ىل و�جز �ازم دلیل لهو العضو�ت ت� اس�مترار ولعل الهیئة، فهيا متت� اليت

 . قامئة زالت
 

 ٔأن شأٔهنا من اليت �ست�رات من العدید يف �لل وجود � یتأٔكد ا�اطر ٕادارة ٔ�سلوب املتابع ٕان
 يف �متثل �دیدة ٔ�س�باب اكنت اخلسا�ر ت� ولعل ،املالیني مبئات خسا�ر الس�یادي وقالصند �بدت
 ا�ٓيت:

 حقيقية. �دوى دراسة وجود �دم )1

 اجلدوى. دراسات يف قدم ما دراسة یثبت ما وجود �دم )2

  الرقابیة. اجلهات عن اجلدوى دراسات ٕاخفاء )3

 واحملارض. واملستندات �لبیا�ت الرقابیة اجلهات �زوید عن �متناع )4

 مهنا. اخلروج صعب است�رات يف ا�خول )5

 �دواها. فقدت است�رات يف �س�مترار )6

 من العدید مسعهتم شابت إالست�ر ومستشاري است�ر مدراء مع �ست�ر )7
 �حتیالیة. القضا�
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 إالدارة عقود ا�رام عن �المتناع ٔأخرى �ات قامت است�ر مدراء مع �ست�ر )8
 معهم.

 �ست�ر. مدراء لبعض �دا �الیة اتعاب منح )9

 لالست�رات. املبارشة املتابعة ٔأسلوب يف اخللل ) 10

 ٔأساسها. �ىل التقيمي مت اليت قميهتا من بأٔ�ىل ٔأصول رشاء )11
 قميهتا. من بأٔقل ٔأصول بیع  )12

 ٕادارة يف اجلس�مي خطؤمه ثبت ا��ن �ست�ر مدراء �ىل الرجوع يف التقاعس  )13
 �ست�رات.

 :  املثال سبيل �ىل ا�ٓيت نعرض إالخفاقات لهذه وتأٔ�یدا

 : �ست�ر خماطر لقوا�د ��الفة الفر�س�یة أٔریفا رشكة �ست�ر ا�خول : أٔوال

 عند تطبق مل �ست�ر خماطر ٔأسس ٔأن واحض �شلك یؤكد الفر�س�یة ٔأریفا رشكة يف الهیئة است�ر ٕان
 خسارة اخلاطئ القرار هذا عن نتج وقد بعید، من وال قریب من ال الرشكة ت� يف �ست�ر قرار اختاذ

 یورو ملیون )600( مبلغ الرشكة هذه يف استمثرت الهیئة ٔأن ٕاذ الس�یادي الصندوق حلقت �دا جس�مية
 املستندات جحب ٕاىل الهیئة سعي إالخفاق �ىل و�زید ، یورو ملیون )83( بقمية �ست�ر هذا �عت مث

 . �ست�ر هبذا املتعلقة
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 رشكة طریق عن املدارة الهیئة است�رات شابت اليت املالحظات مع التعامل يف الهیئة ٕادارة سوء : �نیا
 Panagora : 

 احملافظ ا�دى من دوالر ملیون )600( مبلغ حسب �ىل التنفيذیة اللجنة وافقت 16/3/2016 بتارخي
 الرمغ �ىل الصغرية أ�موال رؤوس رشاكت ٕالدارة وذ� Panagora  و AQR بني �لتساوي وتوزیعها

 -3/1( قرارها التنفيذیة اللجنة ٔأصدرت كام ، الكبرية أ�موال رؤوس حملافظ أ��ري ٕادارة سوء من
 احملافظ مد�ر اس�متر ذ� ومع ، دوالر ملیون )80( یعادل أٓخر مبلغ بتحویل )2017/2018

 Panagora ٔأدائه �ىل املالحظات كرثة من الرمغ �ىل اليسء أ�داء بذات . 

 أ�جيال احتیاطي صندوق أٔصول لتوزیع اجلدیدة �ست�ریة �سرتاتیجیة بتطبیق الهیئة الزتام �دم : �لثا
 : القادمة

 �ستشاري من املعدة �سرتاتیجیة تطبیق �دم يف �متثل الهیئة ٔأعامل يف إالخفاق من أٓخر �انب
 عن احنرافات العميل التطبیق تضمن ٕاذ القادمة أ�جيال احتیاطي لصندوق 2/2/2017 بتارخي واملقرة
 . الهیئة من املقرة �سرتاتیجیة تطبیق

 صندوق من الت�ارج �سبب دوالر ملیون 8,282,179 ةبقمي حمققة خسارة الهیئة خسارة : رابعا
L.P III Equity Canaan : 

 احملاس�بة �یوان بیاهنا يف ؤأقرت ٔأ�اله املذ�ور الصندوق يف است�رها من %40 �سبته ما الهیئة خرست
 . الصندوق مد�ر مقاضاة يف رغبهتا الهیئة تذ�ر مل ذ� ومع الصندوق مد�ر ٔأداء سوء
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 : معلهتا يف تذبذب خماطر تتضمن دول يف �ست�ر متراراس�  : �امسا

 . لٕالست�ر العاد� القمية �ىل یؤ�ر مما معلهتا قمية ثبات يف تذبذ� حتمل دول يف �ستمثر الهیئة زالت ما
 

  صندوق يف الهیئة مسامهة طریق عن دوالر ملیون )69.5( بقمية حمققة �ري خسا�ر �كبد : سادسا
Global. Street Whitehall سا�س جو�مان قبل من املدار  

 قمية من %70 �سبته مبا دوالر ملیون )69.5( بقمية 31/3/2018 يف كام حمققة �ري خسا�ر الهیئة �كبد
 قبل من املدار Global. Street Whitehall  صندوق يف الهیئة مسامهة طریق عن �ست�ر
 . سا�س جو�مان

  صندوق يف الهیئة مسامهة طریق عن دوالر ملیون )56.9( بقمية قةحمق �ري خسا�ر �كبد سابعا:
III legacy Silverpeak  راذر ل�ن املسمى� :  

 )77.7( مبلغ ٔأصل من دوالر ملیون )56.9( بقمية 31/3/2018 يف كام حمققة �ري خسا�ر الهیئة �كبد
 ل�ن سابقا املسمى   III legacy Silverpeak  صندوق يف الهیئة مسامهة طریق عن دوالر ملیون
 . �راذر

 طریق عن دوالر ملیون )176.5( أٔصل من دوالر ملیون )169.9( بقمية حمققة �ري خسا�ر �كبد : �منا
  : Fund Estate Real Stanley Morgan  صندوق يف الهیئة مسامهة

 عن دوالر ملیون )176.5( ٔأصل من دوالر ملیون )169.9( بقمية حمققة �ري خسا�ر الهیئة �كبدت
 . Fund Estate Real Stanley Morgan  صندوق يف الهیئة مسامهة طریق
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 : إالداریة House Wren  �رشكة اخلاص �ست�ر يف �ست�ر معایري خمالفة : �سعا

 و�دة وجود �دم عن فضال إالداریة House Wren  لرشكة �لنس�بة �ر�ست معایري الهیئة �الفت
 . دا�يل تدقيق

 

 الربملانیة أ�س�ئ� �ىل إال�ابة عن الوز�ر امتناع اخلامس: وراحمل

 : أٔن �ىل ا�س�تور من )99( املادة تنص

 ٕالستيضاح ٔأس�ئ� الوزراء وٕاىل الوزراء جملس رئيس ٕاىل یو�ه ٔأن أ�مة جملس ٔأعضاء من عضو �لك "
 . إال�ابة" �ىل وا�دة مرة التعقيب حق و�ده وللسائل ٕاختصاصهم، يف ا�ا�� أ�مور

 أٔن: �ىل أ�مة �لس ا�ا�لیة الالحئة من )121( املادة وتنص

 يف ا�ا�� أ�مور الستيضاح ٔأس�ئ� الوزراء وٕاىل الوزراء جملس رئيس ٕاىل یو�ه ٔأن عضو �لك"
 ٕالیه. �لمها وصل واقعة حصول من والتحقق العضو جيه� ٔأمر عن �س�تفهام ذ� يف مبا اختصاصهم

 روز� ٕاىل ٔأو الوزراء جملس رئيس ٕاىل توجهيه و�كون وا�د عضو من ٕاال السؤال یو�ه ٔأن جيوز وال
 ". وا�د

 أٔن: �ىل أ�مة �لس ا�ا�لیة الالحئة من )124( املادة وتنص

 الوزراء جملس ولرئيس لنظره احملددة اجللسة يف السؤال �ىل الوز�ر ٔأو الوزراء جملس رئيس جيیب "
 وال طلبه، ٕاىل في�اب ٔأس�بو�ني، �ىل �زید ال مو�د ٕاىل إال�ابة تأٔجيل یطلب ٔأن ا�تص الوز�ر ٔأو

  مو�ه مبوافقة الوز�ر ٔأو الوزراء جملس ولرئيس ا�لس. من بقرار ٕاال املدة هذه من �ٔكرث جيلالتأٔ  �كون
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 الطالع للم�لس العامة أ�مانة يف املطلوبة البیا�ت ٔأو إال�ابة یودع ٔأن غیابه �ا� يف ٔأو السؤال
 اجللسة". مضبطة يف ذ� ویثبت �لهيا أ�عضاء

 

  ا�ٓيت: �منا البند يف �اء قد / رمق الطلب يف ا�س�توریة احملمكة من الصادر التفسريي القرار ٔأن وحيث
 

 إال�ابة فٕان و�لتايل ا�لس دا�ل تمت أ�س�ئ� طریق عن أ�مة جملس ميارسها اليت الرقابة ٕان :�منا "
 توافر بعد – لنظرها املعینة ةاجللس ٔأعامل جبدول تدرج اليت أ�س�ئ� عن يه املس�ئول من املطلوبة

 التقيد بوجوب �لیه ٕالزام دون الشأٔن هذا تقر�ر و�ده أ�مة و�لس – مقوماهتا واستيفاء صالحياهتا
 ." ورودها �رخي حبسب أ�س�ئ� بنظر

 2019 ٔأ�ریل شهر مطلع منذ الربملانیة أ�س�ئ� من العدید ٔأرسل ؤأن س�بق املس�تجوب ٔأن وحيث
 الالحئیة املدة مرور عن فضال ،القادمة اجللسة يف ٕ�درا�ا ٔ�مةا جملس رئيس دالس�ی بتأٔشرية و�رت

 املس�تجوب الوز�ر امتناع معه �كون مما أ�مة �لس ا�ا�لیة الالحئة من )124( املادة يف �لهيا املنصوص
 الرقابة يف نائبال  حبق وٕا�الل حمتواها من دس�توریة ٔ�داة ٕافراغ مبثابة الربملانیة أ�س�ئ� عن إال�ابة عن
 .املس�تجوب الوز�ر �ىل

 الوز�ر معرفة هو ،السؤال يف النائب حبق املس�تجوب رالوز� ٕا�الل �ىل التأٔ�ید ذ� من و�زید
 �متناع يف العمد ٕاىل املس�تجوب الوز�ر د�ا ما وهو ،دهميعا حتدید مت اس�تجوا� هناك ٔأن املس�تجوب

  .أ�مة �لس ا�ا�لیة الالحئة يف �لهيا املنصوص الالحئیة املدد يف إال�ابة عن

 �ىل إال�ابة يف أ�مة �لس ا�ا�لیة والالحئة ل�س�تور �متثال بعدم املس�تجوب الوز�ر مس� ٕان
  .�لیه السكوت جيب ال أ�مة جملس يف الرقابة جبناح ٕا�الال لیعد الالحئي ميعادها يف الربملانیة أ�س�ئ�
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 اخلامتة
 

 �اء ما ولك إالس�تجواب بصحیفة تقدمنا الضمري ووازع الوطنیة املسؤولیة حبجم استشعار� منطلق من
 يف رصدت اليت وإالخفاقات و�ختالالت والت�اوزات وا�الفات املالحظات مجیع املتضمنة صحیفةال 

 اختصاصه مصمي ومن املس�تجوب الوز�ر مسؤولیات من تعد واليت الرقابیة للجهات الس�نویة التقار�ر
 بنودها يف وال املزيانیة �سقف إاللزتام مدو� تنفيذها وسوء املزيانیات وا�رزها س�یاس�یا عهنا واملسؤول
 احملتجزة وأ�ر�ح املس�تحقة وا�یون العهد وحساب اخلتامية واحلسا�ت  املرصوفات ارتفاع اىل �ٕالضافة
 وارتفاع وتعطلها واملشاریع التوظف وشؤون والقيادیني إالدارات السجم يف التعیيناتو  يإالست�ر  والنظام
 ٔأعضاء من عضو �لك " �ىل تنص اليت الكویت دو� دس�تور من )١٠٠( ملادة� معالً  وذ� �اكلیفها
  ."ماختصاصه يف ا�ا�� أ�مور عن اس�تجوا�ت والوزراء الوزراء جملس رئيس ٕاىل یو�ه أٔن أ�مة جملس

 

 التوفيق،،، ويل وهللا

 


