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 المقدمــة

 

ً    خاص                           ً يولي ديوان المحاسبة اهتماماً  ً ا                                                          ً           بالرقابة على األموال العامة لدولة الكويت منذ إنشائه انطالقاً من المادة    

                                                                                             ( من دستتتتوو دولة الكويت والتي  ني )ينشتتتو بدانون ديوان للمراقبة الماللة يكان الدانون استتتتدالللته(    151 )

           ة للمراقبة                                       بإنشاء ديوان المحاسبة ) نشو هلئة مستدل      1691       ( لسنة   03                ( من قانون وقم ) 1                 ونصت المادة وقم )

                               ( من الدانون المشتتتاو إلله )ي د   2                                                                الماللة  ستتتمى ديوان المحاستتتبة و لحس بممل( األمة( وبلنت المادة وقم )

             ً                                                                               الديوان أساساً إلى  حدلس وقابة فعالة على األموال العامة وذلك عن طريس مماوسة االختصاصات المخولة 

          إلى ضتتترووة              ذات الدانون      ( من  16           لمادة وقم )                                                     له بمدتضتتتى هذا الدانون وعلى الواه المبلن فله( وأتتتتاوت ا

           بشتتتتتتون عماية       1660       ( لستتتتتتنة  1                                                              فحي أواه االستتتتتتت ماوات وإبداء مالعلا ه علل ا زما عان الدانون وقم )

                                                                                            األموال العامة وقابة الديوان على  لك األموال بتلدي إخطاوات االستتتتتتت ماوات و داوير الونواء الصتتتتتتادوة 

ت وو وفداً لما نصت عل      عن ا ستة                                         ( من الدانون المشاو إلله وإصداو  داوير  7     ( ، ) 9 )       أوقام            له الماد لن                 ً           زن 

                                     نصف سنوية  رسن إلى ممل( األمة الموقر.

                                                                               وأن الموضتتتتتتو  الذم وود من ممل( الونواء بخصتتتتتتوة فحي ومرااعة بعل المعامالت التي أ لرت 

                  بشتتترزات مدرها دولة                                                                         عول ا تتتتب ات مستتتاا بالمال العام والمتعلدة بواود عالقة مباتتتترة أو ةلر مباتتتترة 

                                                                                          الكويت أو ا ات أو مستتتتنوللن عكومللن مد إعدش الشتتتترزات الصتتتتلنلة أو الحكومة الماللاية الستتتتابدة في 

                                                                                          مشرو  يدام خاوج دولة الكويت  شوب ا تب ات فساد، والتي أ لرت بوسائن اإلعالم والتواصن االاتماعي 

              و باتتتتتر األا اة    ،               لة من الصتتتتندوس                                                       وبالتحديد الصتتتتندوس الستتتتلادم الماللام وتتتتتب ة ةستتتتلن أموال محو

                   من ديوان المحاستتبة                          ً بتعامال  ا أموال خاصتتة وعرصتتاً          المشتتتبه           زون األموال              لتحدلس فل ا         بالدولة ا        المختصتتة 

      ب ا،                                  نلم أعمال ا قوانلن ولوائح خاصة       والتي                         المنوط ب ا م مة التحدلس                 اختصاصات األا اة       منانعة      بعدم 

             بعل المنستتستتات     في                    متابعات فرس التدقلس  و      لديه                انات التي  وفرت     البل          وفي عدود           ما  م عرضتته           ومن واقد

                                                                    رقابة الديوان نعرض فلما يلي أهم اإلاراءات التي ا خذها الديوان لتنالذ           المشتتتتتمولة ب                  وال لئات والشتتتتترزات 

                                                                    عرض لما  وصتتتتتتن إلله من نتائال من خالل اإلفادات والبلانات والمستتتتتتتندات التي      زذلك                محاوو التكللف و

                                                                     ً                    الم ات المعنلة بالموضو  والم ام الرقابلة التي ناذ  ا فرس التدقلس طبداً الختصاصا  ا المخولة      ب ا       نود ه

                                                            األهدا  المراوة من التكللف بما يحافظ على األموال العامة لدولة                     أن هذه الم ود  حدس                   ل ا بالدانون آمللن 

        الكويت.
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 :األساس القانوني إلعداد التكليف 

                                         بإنشتتتاء ديوان المحاستتتبة و عديال ه على  يدوم       1691       ( لستتتنة   03             الدانون وقم )      ( من  25            المادة وقم )    نصتتتت 

                                                                                   الديوان باحي ومرااعة زن عستتتتتتام أو عمن آخر يع د إلله باحصتتتتتته ومرااعته ممل( األمة أو ممل( 

         والمتضتتتتتتمن       2323 / 5 /  21          ( والمنوخ    130 /  03                                                الونواء  وقتتد وود للتتديوان زتتتام ممل( الونواء وقم )

   ً                                                  أوالً( بطلب  كللف ديوان المحاستتتبة باحي ومرااعة المعامالت    /   971         واء وقم )                   صتتتدوو قراو ممل( الون

                                                                                     التي أ لرت بوستتتائن اإلعالم والتواصتتتن االاتماعي بشتتتون واود عالقة مباتتتترة أو ةلر مباتتتترة بشتتترزات 

                                                                                        مدرها دولة الكويت أو ا ات أو مستتتتتتنوللن عكومللن مد إعدش الشتتتتتترزات الصتتتتتتلنلة والحكومة الماللاية 

                                                                                        ي مشرو  يدام خاوج دولة الكويت  شوب ا تب ات فساد، وبلان ما إذا زان  مة مساا بالمال العام          السابدة ف

                                                                                           أو مساا بمصالح أم ا ة عكوملة زويتلة في هذه المعامالت وذلك للتسنى إعالة أم تب ات قد   بت عول 

     نمة.                                                                         المساا بالمال العام إلى ا ات التحدلس المختصة ال خاذ اإلاراءات الدانونلة الال

  التكليف إلنجازاإلجراءات المتخذة من قبل ديوان المحاسبة: 

لة بمواب الكتام وقم ) - مال       2323 / 6 / 9            ( المنوخ في    110 ا - 1 / 1 /  22                                                م مخاطبة معالي ونير ال

                           زافة الم ات التابعة للونير     من                                                              لتوفلر زافة البلانات والمستتتتندات المتعلدة بالموضتتتو  المشتتتاو إلله 

     وعدة    –                                   المنسسة العامة للتوملنات االاتماعلة    –                   بنك الكويت المرزام    –                        )ال لئة العامة لالست ماو 

                                                        أيتتة ا تتات أخرش  تتابعتتة للونير( مد اإلفتتادة عمتتا إذا زتتانتتت هنتتا     –          الكويتلتتة                  التحريتتات المتتاللتتة

                                                                             استتتتت ماوات خاوالة مشتتتتترزة أو متداخلة ذات صتتتتلة مد استتتتت ماوات إعدش الشتتتترزات الصتتتتلنلة 

                    والحكومة الماللاية.

                      لبعل الم ات التي  دير                                                     لموضو  التكللف عن طريس فرس التدقلس التابعة للديوان      سابدة         متابعات  -

       مشتتتمولة                                  ستتتواء منستتتستتتات وهلئات عكوملة وتتتترزات                            بداخن أو خاوج دولة الكويت            أموال عامة

                       بإنشاء ديوان المحاسبة.      1691       ( لسنة   03                         ً              رقابة ديوان المحاسبة طبداً للدانون وقم ) ب

 البيانات المطلوبة والواردة إلى ديوان المحاسبة: 

      ً متضتتتتتمناً       2323 / 6 /  23       بتاويخ   (        1029711                                                 وود زتام ال لئة العامة لالستتتتتت ماو إلى الديوان وقم ) -

                                                                               بعل اإلفادات عول الموضو  المطلوم و وضلح طبلعة االست ماو مد إعدش الشرزات الصلنلة.

       زتب من    1     ً    مرفداً بـتتتتتت       2323 / 6 /  22         ( بتاويخ    562                                         زتام معالي ونير الماللة إلى الديوان وقم )    وود  -

                    نات االاتماعلة، وعدة                                                                 الم ات التابعة للونير )بنك الكويت المرزام، المنستتتتتتستتتتتتتة العامة للتومل

ً  ، صووة من زتام ال لئة العامة لالست ماو والواود إلى الديوان سابداً(.        الكويتلة                  التحريات الماللة                                                                 

لديوان وقم )    وود  - لة إلى ا مال عالي ونير ال تام م تاويخ    931                                         ز فادات       2323 /  13 / 1         ( ب              و ضتتتتتتمن إ

                    ات صتتلة مد استتت ماوات                                                              قطاعات وناوة الماللة عول مدش واود عالقة بلن استتت ماوات خاوالة ذ

                                                                                 إعدش الشتتتتترزات الصتتتتتلنلة والحكومة الماللاية مد واود مرفس للكتام بلان للشتتتتترزات الصتتتتتلنلة 

                   لدش وناوة الماللة.   (KITAS )      اآللي         الضريبي        بالنلام          المسملة                  العاملة والمتوقاة 
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رد الجهات الحكومية المرفقة بكتاب وزير المالية بمدى وجود عالقة        أوال  :

غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مباشرة أو 

مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية 

 :السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد

 :الكويتيةوحدة التحريات المالية  - 1

   ً          ودا  على زتام  11/6/2323( المنوخ 2-1-1233611إفادة الوعدة ضمن زتاب ا وقم ) ووود 

 .12/6/2323ونير الماللة المنوخ في 

( 16وفس المادة ) –الوعدة بكتاب ا المشاو إلله إلى أن ا  ددمت ببالغ إلى النلابة العامة  أفادت 

من قانون ا عول دالئن معدولة لالتتباه بشون معامالت مشبوهة مر بطة بتحويالت بنكلة بلن 

ولم يتبلن للوعدة وفس ما  وفرت ل ا من الصلن  –أتخاة اعتباوية في الكويت وهونغ زونغ 

 .واود معامالت ماللة ل ا عالقة بالمال العام –معلومات 

وفلر بلانات ومستندات بشون طلب ديوان المحاسبة لكون المسولة زما  حالت الوعدة على   

 أصبحت في ع دة النلابة العامة وأنه يتعذو علل ا مشاوزة التدرير مد أم ا ة.

 :بنك الكويت المركزي - 2

 على   ً ا  ود 15/6/2323( المنوخ 11/135/05/2323البنك ضمن زتابه وقم ) ووود إفادة

 .زتام ونير الماللة

البنك بكتابه المشاو إلله بونه ال  واد لدش البنك أية است ماوات أو ا صال أو عالقة مباترة  أفاد 

في مشرو  يدام خاوج دولة الكويت  أو ةلر مباترة مد الشرزة الصلنلة والحكومة الماللاية

 شوب ا تب ات فساد زما ال يواد للبنك است ماوات خاوالة مشترزة أو متداخلة ذات صلة مد 

 است ماوات إعدش الشرزات الصلنلة والحكومة الماللاية.

 :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - 3

 ودا   17/6/2323م( المنوخ /600/20152أ/إفادة المنسسة ضمن زتاب ا وقم )م   ت  ووود ً   

 فلما يلي: 12/6/2323م ونير الماللة المنوخ على زتا

عدم واود  و بلنالمنسسة بكتاب ا المشاو إلله بون ا  واصلت مد زافة مدواء االست ماو  أفادت 

 . عرض عالي بشكن مباتر أو ةلر مباتر من خالل است ماوات في الصندوس الماللام
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بواود عالقة ماللة مد  لك  مدواء االست ماومن أفادت المنسسة بونه لم يرد للمنسسة إفادة و 

 هنا   نسلس ااوم مد المحاملن ال خاذ الالنم والمدواء ال ال ة هم:و األطرا  المشاو إلل م

 Silverpeak Real Estate Partners. 

 Kuwait LBo Management. (أصول بدولة الكويت 0 صندوس است ماوم  حت التصالة يملك)  

 The Abrahj Group. الكايمن(  بماو)ترزة  حت التصالة مسملة   

 ب ذا الشون.  طرأأفادت المنسسة بون ا على متابعة مستمرة عول أية مستمدات زما  

 :الهيئة العامة لالستثمار - 4

 ( المنوخ 1029711أوسلت ال لئة ودها إلى الديوان بكتاب ا وقم )والواود إلى  23/6/2323

زما أوفس  19/6/2323   ً                                 ودا  على زتام ونير الماللة المنوخ في  23/6/2323الديوان بتاويخ 

 .ونير الماللة بكتابه المرسن إلى الديوان نسخة من هذا الرد

ااءت إفادة ال لئة بونه لل( لدش ال لئة أم است ماوات مباترة أو ةلر مباترة في الصندوس  

 .1MDBالسلادم الماللام 

صدوو قراو اللمنــــة التنالذيــــــة وقـــــم ة لالست ماو بعد ـــــة العامـــــــاست مرت ال لئ 

مللون دوالو أمريكي لالستحواذ  153مبلغ ب 13/2/2310بتاويخ  (2312/2310 – 11/1)

شرزة االست ماوية مبادلة ومملوزة البالشرازة مد  Electrum% من ترزة 7.21على 

 Low Taek Jhoوهي ترزة صلنلة مملوزة من قبن  JYNWELوترزة لحكومة أبوظبي 

 .16/0/2310و مت المساهمة الاعللة بالشرزة بتاويخ 

وهي ترزة قابضة مدرها في ااو زايمان  2332في عام  Group Electrum وسست ترزة  

مللون دوالو أمريكي  153مبلغ بالمعادن ال ملنة  متلك ا عائلة زابالن ب ختي في االست ماوات 

 من  الث مست مرين استرا لمللن.

 ( ترزة مبادلةMABADALA )أبوظبي. ومدرها 

  ترزةJYNWEL ( التابعة لشرزةJYNWEL CAPITAL LIMITED )

وهي ترزة است ماوية لدش لمنة هونغ زونغ لألوواس الماللة والعدود اآلالة وإعدش 

 .JOW TAEK JHOمالز ا 

 ال لئة العامة ( لالست ماوKIA.) 

 مللاو دوالو أمريكي. 1,1مبلغ وقدوه  2316وبلغت أصول الشرزة في ن اية 
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                             علث بلغت ملكلة ال لئة العامة   %   21      عوالي                             الشتتتتتترزات ال الث المشتتتتتتتاو إلل م            م ن ملكلة  

ماو عوالي  خاذ أم قراو أو      ل ا         وال يواد  %  7               لالستتتتتتت  لن إداوم ولل( ل ا الحس في ا                                                 م 

     دم                       مللون دوالو أمريكي ولم        135,2     مبلغ       2323 / 0 /  01                 لدلمة العادلة في       بلغت ا   ، و      مشتتتتتتاوزة

  .                                                 الشرزة بتونيد أوباح على مساهمل ا منذ بدء المساهمة

 وفلما يلي بلان  دللم للشرزة من واقد التداوير المستلمة من ال لئة:

 بالمليون دوالر أمريكي

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 153 153 153 153 153 153 153 153 االست ماو كلاة 

 11,0 00,0 05,1 - - - - - المخصي

 135,2 91,2 91,9 153 153 153 153 153 الدلمة العادلة

 

و م قبن أن يكون لل لئة علم بدضلة  2310في  تأفادت ال لئة بون مساهمت ا في الشرزة  م 

 .2319( في عام 1MDBالصندوس السلادم الماللام )

وفعت وناوة العدل األمريكلة دعوش قضائلة  سعى فل ا إلى مصادوة أصول  2319في يوللو  

 م ترائ ا من أموال يعتدد أن ا عن طريس ةسلن أموال من الصندوس السلادم الماللام 

 .المشاوزة باألمر JYNWEL( أعد مال  JOW TAEK JHOووا ت ا  امات إلى )

مر وا خاذ اإلاراءات المناسبة لضمان عماية أموال ا بمتابعة هذا األ Electrumقامت ترزة  

 أعد مال  الشرزة المذزووة. JOW TAEK JHO م  مملد املد أموال  2310وفي عام 

االستحواذ على عصة ب 2310في عام قامت ترزة مبادلة بعد موافدة وناوة العدل األمريكلة  

( وبالتالي انت ت عالقة الشرزة بوعد Electrum( أعد مال  ترزة )JYNWEL)ترزة 

 االستحواذ علىالمال  السابدلن والمممدة أمواله في الواليات المتحدة األمريكلة بعد عمللة 

 (.Electrumعصته في ترزة )

 :وزارة المالية - 5

 ( المنوخ 931أوسن معالي ونير الماللة زتابه وقم )والواود للديوان بنا(  1/13/2323

و م إوفاس زتام وزلن  22/6/2323( المنوخ 562لكتابه وقم ) زملحسالتاويخ المشاو إلله 

 .26/6/2323وناوة الماللة المنوخ 

اة المسملة في النلام أوفس بكتام معالي ونير الماللة بلان للشرزات الصلنلة العاملة والمتوق 

 .KITASالضريبي اآللي 
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 م اإلفادة بكتام وزلن وناوة الماللة إفصاح إداوات الوناوة التاللة )إداوة الملاانلة العامة،  

إداوة الشنون االقتصادية، إداوة المحاسبة العامة، إداوة الشنون الماللة والضريبلة( بونه ال 

 ذزره في زتام ديوان المحاسبة. واد عالقة لدطاعات الوناوة بما وود 

رد بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان )مؤسسات، هيئات،   :       ثانيا  

 :شركات مملوكة للحكومة( من واقع متابعات فرق التدقيق

دأم ديوان المحاسبة على  حمن مسنوللا ه في املد المواضلد التي   او بلن الحلن واآلخر للوقو  على 

                                                                                     ً سالمة األموال العامة من عدوث أضراو ل ا من أية تب ة عمللات فساد ومتابعة  لك الدضايا وفدا  

وس السلادم الماللام الختصاصا ه المخولة له بدانون إنشائه، ومنذ ظ وو تب ة عمللات الاساد في الصند

 وال ات من اإلداوة العللا بالديوان لمتابعة  داعلات  لك  صدوتوعالقت ا باألموال العامة لدولة الكويت 

أو  ألم نو  ما ات على األموال العامة لدولة الكويت والوقو  على مدش واود عالقة است ماويةالشب 

أو انكشا   تداخن في قضايا مرفوعة على أطرا ترازات مباترة أو ةلر مباترة مد  لك الم ات أو ال

قامت فرس التدقلس بإاراء مسح تامن  وعللهإن وادت  لك العالقة،  أموال عامة علال  لك التعامالت

واستلااء بعل البلانات من ا للوصول إلى  دولة الكويت بداخن وخاوج ر أموال للدولةـللم ات التي  دي

 عدلدة الموضو .

 عل االستاساوات التي وا ت إلى بعل الم ات الحكوملة زما يلي:وفلما يلي عرض لب

مباتر أو ةلر مباترة بما ير بط بالصندوس السلادم هن  واد عاالت انكشا  أو  و ر بصووة  - 1

 .Berhad Malaysia Development1 الماللام

اإلفادة عن أية مساهمات مباترة أو ةلر مباترة ساهمت فل ا الم ات الحكوملة بالشرازة مد  - 2

1MDB. 

 أعد مساهمل ا. 1MDBاإلفادة عن أية است ماوات ساهمت ب ا الم ات الحكوملة وزان  - 0

 .1MDBأم قروض  م منح ا من قبن مدواء االست ماو )الصناديس( ألموال الدولة ول ا او باط بـ  - 1

 العالملة. وأفي األسواس المحللة 1MDB اإلفادة عن أم ترازات  عاون بلن الم ات الحكوملة و - 5

 .1MDB اإلفادة عن أية مراسالت بلن الم ات الحكوملة و - 9

للم ات الحكوملة  و ر مباتر أو ةلر مباتر وزان  1MDBاإلفادة عن أية قضايا  م وفع ا على  - 7

  ً ا .          ً       ب ا إيمابا  أو سلب
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 .1MDBلم يتم ذزرها أعاله ول ا او باط مباتر أو ةلر مباتر بـ   عامالت أخرشاإلفادة عن أية  - 0

زما وا ت إلى ال لئة العامة لالست ماو بعل األسئلة المشاو إلل ا إضافة إلى بعل األسئلة الخاصة عن 

 بعل االست ماوات نذزر من ا ما يلي:

 لالست ماو مد الصندوس الماللام. اإلفادة عن املد العروض المستلمة - 1

 الصلنلة وهن هنا  دواسة للمدوش عال واود او باط ب ا. CCCCمدش او باط ال لئة بشرزة  - 2

اإلفادة عن أية ااتماعات  م المشاوزة فل ا من قبن المكتب التم للي لل لئة في الصلن وبوم صاة  - 0

 زانت المشاوزة.

 ( من قبن مم لي ال لئة.Low Taek Jhoهن  م مدابلة المدعو اولو ) - 1

خالل العشر  ة ومكا ب ا التابعة مد ترزة اولدمن ساز(عدد االست ماوات التي قامت ب ا ال لئ - 5

 سنوات الماضلة وهن  م أخذ است ماوات من قبن الشرزة خالل المدة المذزووة.

لم ياصحوا  االاتماعلة الذين توملناتالمنسسة العامة للعلى مدواء االست ماو لدش  ويتابد الديوان التدقلس

 الماللام عن طريس محامل م. السلادم الصندوسوالمداوة من قبل م  المنسسة عن واود عالقة الست ماوات

  وفلما يلي بلان يوضح ودود الم ات المواه ل ا استاساوات من قبن فرس التدقلس وهي على النحو التالي:

 اإلفادة تاريــخ الرد اسم الجهــة

                                  ال لئة العامة للطرس والندن البرم.   -

                                        ال لئة العامة لال صاالت و دنلة المعلومات.   -

            بلت الازاة.   -

                       ال لئة العامة للصناعة.   -

                               ال لئة العامة للرعاية السكنلة.   -

                       وزالة األنباء الكويتلة.   -

                            مع د الكويت لألبحاث العلملة.   -

                        منسسة الموانئ الكويتلة.   -

         الكويتي.            بنك االئتمان    -

17/0/2323 
عدم واود أم است ماوات مباترة أو ةلر 

 مباترة مد الصندوس السلادم الماللام

 

 

                                  الصتتتتتتندوس الكويتي للتنملة االقتصتتتتتتتادية    -

         العربلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

19/7/2323 

 

 

 

 

 

 

 

                                     لل( هنا  أية استتتتت ماوات مباتتتتترة أو ةلر    -

   أو   1MDB                           مباترة مد الصندوس الماللام 

                                  قروض ممنوعة له أو تتتتتتترازة ولل( هنا  

ندس  يا مرفوعة بخصتتتتتتوة الصتتتتتت                           قضتتتتتتتا

          الماللام.
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 اإلفادة تاريــخ الرد اسم الجهــة

                                   بمراستتتتلة مدواء استتتتت ماوات المنستتتتستتتتة لم    - 12/0/2323                                    المنسسة العامة للتوملنات االاتماعلة.   -

                                    يمب أم من م بنعم )واود تتتتتتترازة( ماعدا 

                                تتتتتتترزتتتة أبراج  م اإلفتتتادة بواود دعوش 

                                  قضتتتتائلة على الشتتتترزة و عللن مصتتتتاي ل ا 

                                      ولتبلان ذلك يتطلب دفد وسوم إلى المصاي 

                                    للتحدس من الموضتتتو  وزذلك هنا  مديرين 

                                          لم يتم الرد على مخاطبة منسســـة التوملنات 

                         علل ا وبلان ذلك زما يلي:

* kuwait LBo management. 

 .chthay capital *) مت اإلفادة برد الونير( 

* silverpeak real estate Partners. 

 KGL investment *) مت اإلفادة برد الونير( 

cayman LTD. 

 21/7/2323 منسسة البترول الكويتلة
لل( للمنسسة أية  عامالت بشكن مباتر أو 

 ةلر مباتر مد الصندوس الماللام

 9/0/2323 ال لئة العامة لالست ماو

ال  واد أية مراسالت خاصة مد الصندوس 

الماللام ولل( هنا  عروض مستلمة منه 

 CCCCولل( هنا  او باط بشرزة 

الصلنلة مد بلان طبلعة العالقة بلن ال لئة 

 واولدمان ساز(

                         ترزة ندن و ماوة المواتي.   -

                                   تتتتترزة  نملة الشتتتتبام الم ندستتتتلن وإداوة    -

                 المرافس الشاملة.

                  ال ال لة العالملة.              ترزة الممموعة    -

                    ترزة مطاعن التدقلس.   -

                              الممموعة االست ماوية العداوية.   -

                           ترزة الندن العام الكويتلة.   -

                             ترزة إداوة المرافس العموملة.   -

                          الشرزة الكويتلة لالست ماو.   -

                          ترزة  عبئة ملاه الروضتلن.   -

                                    الشرزة الوطنلة لمشاويد التكنولوالا.   -

                         ترزة المشروعات السلاعلة.   -

10/0/2323 

لم يتبلن من ودود الشرزات المذزووة أية 

انكشافات أو  و لر بصووة مباترة أو ةلر 

مباترة بما ير بط بالصندوس الماللام 

(1MDB) 

 0/6/2323 األمانة العامة لألوقا 
ال  واد أم أموال مست مرة في الصندوس 

 السلادم الماللام
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 ـجــالنتائ

 

 

بالصتتتندوس  الخاةوباتتتتر الديوان أعماله الرقابلة فوو  داول موضتتتو  تتتتب ات المستتتاا بالمال العام  

والشرزة الصلنلة بوسائن التواصن االاتماعي وبوسائن اإلعالم المختلاة وواه فرس السلادم الماللام 

األعمال بوا اة ن فوو مباتتتتتترة عمل ا بعد استتتتتتئنا  االتدقلس لديه في الم ات المشتتتتتمولة برقابة الديو

الدولة بعد  عطل ا أ ناء أنمة زووونا و م الطلب من ا لمتابعة الموضتتتتتتو  للوقو  على اآل او الناامة 

 عن  لك الشب ات على األموال العامة.

الموضتتو  المعروض محن التكللف نتال عن قضتتايا مرفوعة نللر تتتب ات ةستتلن أموال وفستتاد بوموال  

                                                   حدس به الم ات المختصة بالدولة، علث أنه خاوج نطاس        النالت        ( والتي 1MDBالصندوس الماللام )

سنة   03     وقم )              ( من الدانون 2                              وفس ما يدضي به ني المادة وقم )        الديوان          اختصاصات  شاء       1691       ( ل        بإن

                                  ً                                         والتي  ني على   ي د  الديوان أستتتاستتتاً إلى  حدلس وقابة فعالة على األموال العامة                 ديوان المحاستتتبة

                                                             االختصاصات المخولة له بمدتضى الدانون وعلى الواه المبلن فله  .                    وذلك عن طريس مماوسة 

                                                                                          وستتد الديوان متابعا ه لموضتتو  التكللف للشتتمن الم ات المشتتمولة برقابة الديوان من وناوات وهلئات  

                                                                    ومنسسات وترزات مملوزة للحكومة والمعنلة بإداوة األموال العامة للدولة.

                                                                                             لم يتبلن عتى  اويخه من اإلفادات الواودة من الم ات الحكوملة المختلاة التي  م مخاطبت ا أو  ابعت  

                                                                                             فرس التدقلس بالديوان واود عالقة مباترة أو ةلر مباترة مد است ماوات مملوزة للحكومة الماللاية أو 

                           مللون دوالو أمريكي لالستحواذ      153      بمبلغ       2312                   است ماو واعد  م في                      الصلنلة ومالك ا سوش       الشرزة 

                                                       مد زن من مبادلة وهي تتتترزة استتتت ماو عالملة مملوزة بالكامن   Electrum          % من تتتترزة     7.21    على 

  ،  (Low Taek Jho                              وهي تتتتتترزة صتتتتتلنلة مملوزة من قبن )  JYNWEL                    لحكومة أبوظبي وتتتتتترزة 

                              و م فك االو باط مد المذزوو بعد    (1MDB             وس الماللام )                             مر بط بالشتتب ات المذزووة للصتتند         والمذزوو 

                           بلغت الدلمة العادلة ل ا في    ، و (  Electrum                                                 استتتتحواذ تتتترزة مبادلة أعد المال  الرئلستتتللن في تتتترزة )

                       % بعد أخذ مخصصات لل الث     26.6                                مللون دوالو أمريكي وبنسبة انخااض        135.2     مبلغ     23  23 / 0 /  01

  .    2310            المساهمة في      بدء              لمساهملن منذ ل                       ، ولم يتم  ونيد أوباح            سنوات األخلرة

          واود عالقة     عن                        مدواء است ماو لم ياصحوا    0                                                 ضمن ود المنسسة العامة للتوملنات االاتماعلة واود  

        ة ال خاذ   ـتتـتت                  س مد محاملن المنسس  ـتتـتت                              م مراسلت م عدة مرات وهنا   نسل  ـتتـتت           ر مباترة وة ـتت            مباترة أو ةل

           الالنم وهم:

 Silverpeak Real Estate Partners. 

 Kuwait LBO Management. (ترزة  حت التصالة)  

 The ABRAAJ Group. )ترزة  حت التصالة( 
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 الخالصــة

 
 

 

فوو  و م 1691( لستتنة 03وقم ) قانون إنشتتائهباتتتر الديوان اختصتتاصتتا ه لتنالذ التكللف وفداً لما خوله  

ببحث الموضتتتتتتو  ومراستتتتتتله معالي ونير الماللة  29/0/2323 ستتتتتتلم  كللف ممل( الونواء بتاويخ 

من بلانات ومخاطبات االستتتتتناد على ما  وفر  للحصتتتتول على البلانات المطلوبة إلنمان التكللف وزذلك

لك  من قبن لة من إنمان التكللف وعتى  اويخه لم يتبلن من   بالم ات المعن تدقلس  نات أن فرس ال لا الب

هنا  عالقة مباترة أو ةلر مباترة بلن المال العام واالست ماوات المملوزة للحكومة الماللاية والشرزة 

عامة باست ناء الصلنلة المر بطة مع ا أو واود أضراو وقضايا مرفوعة ضد الم ات التي  دير أموال 

ال لئة العامة لالستتتت ماو ومرفو   ما  م  ضتتتملنه بنتائال التدرير من واود مستتتاهمة مستتتتحوذ علل ا من

 علث امدت 2319المتحدة األمريكلة في يوللو الواليات ب )الشتتتريك الصتتتلني( على أعد مالز اقضتتتلة 

                               التي يملك ا من قبن تتترزة مبادلة   JYNWELو م االستتتحواذ على مستتاهمة تتترزة  2310أمواله في 

  .                                      و م فك االو باط معه نتلمة ل ذا االستحواذ  Electrum             أعد مال  ترزة 

ل ذا الموضتتو  من خالل فرس التدقلس لديه واإلفادة عن أية معلومات  المستتتمرةيالد الديوان بمتابعا ه و 

 يتم الحصول علل ا مستدبالً وذلك عااظاً على األموال العامة للدولة.
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