الكشف عن حملة هجوم ممنهجة وممولة ضد دولة الكويت
ومؤسسة الموانئ الكويتية في الواليات المتحدة األمريكية

كشف لف ام ديدي ديل لمستفرشفمق لمنم ل ر مشف كي كر در لث مر فر سمق KGL
 )Investment KSCCبسلدب دم لن تتففف ال لملكرأل لندم ب  )FARAلمصفففم ق
ان وزلقة لمعيث لنل دكاي ان ل ففر لتا اي لمعردما لمعملي لمعيول اي لمرر ترهع م لكرب
لمسحملمة  Crowell and Moringامبي ان لمسيد دن لمرنفاذدان لمتففففمبنان مشففف كي
 ،KGLلمفذلن تم لت مل م ولمحكم افا سم بر سي لالخررس وإ فففففمألة ل فففففرليل لنلللث
لمعملي ،ولمفذلن ال دزلالن دللد من لحمكسي دنمئاي لترس ة فر لمكلدت.
ودفففملفففت مففففففف كفففي لمسحففففملفففمة  Crowell and Moringبرلظا Marathon
 ،Strategies LLCوهر م كي اردما املي فر لملالدما لمسرحية ،لع تكفا ص دح
"إلثمقة تتففمتالا للث لم إ ل كم ت لمكلدت لكم م نلنم مر ففر سمق" و شفف ل فر لملالدما
لمسرحفية ويا هففم لن و فففففففمئففل لإلار وكفذمف "لإلد لأللا يا لمسه قة لن دهففل ومفي
لمكلدت ،بسم فر م لؤ ففففتففففي لمسلل ي لمكلدراي ،ففففي مفففف كي KGLولمستففففؤومان
لمرنفاذدان فا م و/أو لتفففمهسا م ".كسم تم تلظا مففف كي Marathon Strategies
أدضم مفضغط افى لتؤومر لميومي وصاميي "ق مئل إمى لمسش اان".
ولن ملاي لخ ي تظل لمحنمئق لم مبري لن لحمكم لمكلدت دضفففت فر لمعيدي لن لاللكم
لمرر أصففهح لمهعض لن م مئام ولدب لمنفم ولمرر درضففح لن م لن لمسمث لمعم لمسسفلك
ماس فنط مسؤ ت لمسلل ي بل م سلع لمشعب لمكلدرر كمن حاي لالفعمث يا لمستئلمي
ويا لمسشف واي لمرر لقتكه م لمستفؤوملن لمرنفاذدلن فر مف ك كر در لث ولن لل ف
هذل لاللكم لمنضمئاي لمرر صيقا فر إطمق لسمدي لمسمث لمعم .
 لمحكم لمن مئر لمصففم ق فر لال ففرئنمفان قدسر ١١؛ ٣٢متففن  ٣١١٢ل لقي بأخرأل
كر در لث مفسنمومي لن لتفففمل لفالن لر ل بع بسنطن لانمأل اهيلمف بعي ثهلا
ليرصمب م م ذل لمستملي متنللا طلدف و ون يل لي لنمبل ال رفما م ودي لمومت
لمش كي تعطال لمفصل فر لمنضاي افر ليي لك لن املان برنيدم لمعيدي لن طفهما
ق دضففمل بفغت اي هم لقبع طفهما تم قفضففف م دساعم لن لئ ة طفهما ق لمنضففمة
بسحكس لال فرئنم كسم تنيلت لؤ فتف لمسلل ي بشفمن لالقض لمسذكلقة بهرغ لمر
امبي لاللللث لمعملي داي ب دم  ٥متفففففن  ٣١١٢مشفففففه لال فففففرارأل افر لالقض
لمسذكلقة ولامد تتفاا ل فق ام ولامد لملطي لال فر لتا اي مسؤ ففتف لمسلل ي
لمصفففم ق ب م د لق ل فس لملزقلأل لمسلد كسم لخط ا لمسؤ ففففتفففي وزلقل لمر مقة
ولمصنماي وهائ ل للق لمسمث التلم لالد لأللا لمنم ل اي ي كر در لث ملدترا
وكر در لث مفسنمومي ن قلد سم لالقض لمسذكلقة فففففسن لصففففلم سم افر خر
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لمحناني لالل لمذي لن مفأ تضففال لمستفمهسان فر لمشف كران وكذل لمسرعملفان فر
لق لمسمث وهل لم دشكل د دسي دنمئاي .
 لمحكم لمن مئر لمصففم ق فر لميالي قدم  ١٥٥٢متففن  ٣١١٥ل لقي بأخرأل قلبط
لمكلدت ولملفاج مفننل لن لتففففملي لمئرر و ففففهعلن أم لر بممسنطني لمرلزدناي
لمعمم ف ة بسانمأل لميولي ولمذي مم ترسكن لمسؤ ففتففي لن تنفاذل بصففلقل كملف لرى
تمقدل بتففففهب تعسي لمشفففف كي لمسذكلقة ا دف تنفاذل ان ط دق بعض لمشفففف كما
لمرمبعي م م.
 لمحكم لمصفم ق فر لميالي قدم  ٣٥١٣متن  ٣١١٢ل لقي برأداي لمن لق قدم ٢٥٢
متفن  ٣١١٢لمصفم ق لن ليد ام لمسؤ ففتففي بأ قلج مف كما كر در لث بممنمئسي
لمتففل لأل ولنع لمرعملل لع م فر للرف لن شففطي ولمس مالا مسم ت هت فر لن م لن
لاريلأللا افى لمسمث لمعم بسلدب تنمقد دللن لمسحم هي وم ن لسمدي لمسمث لمعم
بس فس لالل .
 لمحكم لمصفففم ق فر لميالي قدم  ٠٣١متفففن  ٣١١٢ل لقي بأخرأل كر در لث لن
لالقض لمكمئني بممسنطني لمرلزدناي لمتمبعي ولمزلل م بسنمبل ل رفما م.
 لمحكم لمصم ق فر لميالي قدم  ٣٠٢٣متن  ٣١١٢لترع ل لمذي لكن لمسؤ تي
لن ل رعم ل لمعيدي لن لمسللدع بسانمأل لمشعاهي.
 لمحكم لمصفم ق فر لم نمدي قدم  ١٥٠٣متن  ٣١١٥امبي لاللللث لمعملي لمذي لثهت
ل ففرارألهم لع لخ دن افى وللي واشفف ون لفالن دنمق افسم بأن هذل لمحكم أبطل
لن لحكس لال ففرئنم متففهب يا لرعفق بفعل لال ففرارأل لم مبت بم م للغ ول سم
أبطل بسنلم لن فمع لمسر سان مم درسكن لن لمس لفعي.
فضففففر اسم تني فأن هنمك دنمدي لريلوم للم لحكس لم نمدما ب دم  ١٠٥٢متفففففن
 ٣١١٣امبي لاللللث لمعملي بشففأن ل ففرارأل كر در لث مر ففر سمق افى للللث صففنيوق
لمسلل ي لمذي تشمقك فا لؤ ت لمسلل ي بسهفغ خست وثسم لن لفالن والق لل دكر.
كسم تنيلت لمسؤ فففتفففي بممعيدي لن لمهريما مفنمئب لمعم فففي لمنمئسان افى صفففنيوق
لمسلل ي منافمل م بفممعففيدفي لن لم لئم لمسفممافي لمرر دففمألا فر ل سف فم ففففففي لصففففففممح
لمستمهسان ولن م :
 تضمقب لمسصممح انيلم تم تعاان لمقدم الزلقدفم ليد ة مفصنيوق وهر لمرر تشغل
فر فس لملدت وظافي مئب قئاس ل فس لإل لقة ولمعضفففل لمسنريب مشففف كي كر
در لث مر ر سمق لؤ س صنيوق لمسلل ي).
 لمرراب فر لمهام ما لمسمماي مصفففففنيوق لمسلل ي لن دهل ليد ة لمصفففففنيوق لمقدم
الزلقدفم وبسم درللفق لع لصممح م و عاي مرر ولن م :
 إد لق لفيد ة لمصففففففنفيوق لفمقدفم الزلقدفم للم لمنامبي لمعملي اي ل ففففففركسمث
لؤ فس لمصفنيوق م ف كي كر در لث مر فر سمق ففيل لصففرم فر قلس لمث
[]2

لمصفففنيوق وبسم درعمقض لع لم هل ثمبت فر لمهام ما لمسمماي مفصفففنيوق لنذ
لمرأ فففاس فر لمعم  7002ولرى لمتفففني لمسمماي  ،7002لمرر تم لمرأكاي فا م
افى ففيل م ف كي كر در لث مر فر سمق كملل لصففر م فر صففنيوق لمسلل ي
لنذ لمرأ اس.
 تحلدل لفكاي ل ففر سمقلا لمصففنيوق لمى لمش ف كما لمسسفلكي مش ف دك م ففعاي
مففففرر دهل ل ر مأل لدل لمصفففففنيوق فر لمعم  7002ولن تف لال فففففر سمقلا
 GGDCو  ،)2 GOمارم باع م بسهفغ  0000000000000والق لل دكر
ون افم ولع في بمدر لمستمهسان.
 لنحت ليد ة صفنيوق لمسلل ي لال ففر سمقي لمقدم الزلقدفم فر لمعم 7002
د ض بسهفغ  7002000000والق لل دكر إلليى لمش كما لمرمبعي م م وهر
كر در لث لميوماي مفسلل ي ولمرلزدن ،بسعيث فمئية بتففففففاطي فففففففنلدم تعم ث
 ،%72لال لن ليد ة لمصفففنيوق وبرصففف ف ي و ون لم دلع مستفففمهسر
لمصفنيوق دملت فر لمعم  7002ودهل ل ر مأل لدل لمصفنيوق بشطب لمن ض
وكمفي لمفللئي لمسن قة افا بمارهمقل دلن لعيولي.
 لنحت ليد ة لمصفففففنيوق لمقدم الزلقدفم تتففففف ارا بنكاي الليى لمشففففف كما
لمسسفلكي مشف دك م فعاي مففرر فر لمسسفكي لنق اي ـففففففف لمشف كي لمسللية ـ
بسهفغ  0000000والق لل دكر
ودمألا تصف فما ليد ة صفنيوق لمسلل ي بنصي لال رارأل افى لاللللث لمعملي ول لمن
لؤ ففتفف لمسلل ي .وبمدر لمستففمهسان فر لمصففنيوق لن لتففرحنمت م ودهفغ لمسمث لمعم
لمسس ل م أ ففففسمث لمصففففنيوق لمفعفر  ٪22لن لصففففلم  ،بمارهمق لن مفففف كي كر در لث
مر فففففر سمق مم تفرز بتفففففيل لصفففففر م لمهممغي  7000000000فر قلس لمث لمصفففففنيوق
بمار ل ق فففسر للثق ميى امبي لنلللث لمعملي ،كسم أدضففم ثمبت فر لتففمب صفففنيوق
لمسلل ي لمهنكر.
وبعي أن تكشف د لئم لمنمئسان افى لمصففنيوق لن دهل لسمة لمسمث لمعم  ،و فمق افا م
لملنمق ،دمألا لملطلة لنخا ة ولالليث مسحملل KGLتعاان مفففففف كي Marathon
 Strategiesمإل فففففمألة مفنضفففففمأل وتل دب لتفففففمق لمعيلمي فر لمكلدت ،فسنذ بيلدي ام
 ،7000أكيا لمرنمقد لمسنيلي بسلدب لمنم لن لالل دكر مفكشفف ان دسماما لمضففغط
 )LDAأ تم إ فمق  5.3لفالن والق أل دكر فر لسفي فففففغط وماي واردما املي
لا قولتب امماي ،وممقكت ملصاما اممساي لن أدل ل مدسي ل رنرث و زلهي لمنضمأل
لمكلدرر ودضمهم ولمسياان لمعملان لمكلدراان.
اروة افى م  ،ديلت م كي لمسحملمة  Crowell and Moringمكموى ي لمكلدت
مفيى لنلم لمسرحفية ،بفيالى لفيوث ل ر فمكفما مفسا فمق لميومر لملمص بممحنلق لمسي اي
ولمتام اي ،وكذم ميى ل كز لمرحكام لمرمبع مـ.UNCITRAL
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كسم دملت مفففف كي  KGLولتفففففرشفففففمقد م بم ففففرليل خيلما لمتفففففانمتلق قود ودك
واضففلي لمكل غ س لم مان دن و ففرا مففمبلا مفر يدي فر و ففمئل لإلار بأن اي ل
لن كهمق لمستفؤومان لم فساان لمكلدراان بسم فا م فعم ة لمنمئب لمعم لمكلدرر ولمشفا
دل ف اهيلمف لمصفهم ليد ام لؤ فتفي لمسلل ي لمكلدراي فل دلضعلن معنلبما
دنمئاي بسلدب دم لن لمينارتكر لالل دكر.
ولع م  ،أكي مئب قئاس ل فس لملزقلأل ووزد لملمقداي لعممر لمشا صهم لملممي
لمصفففهم فر  75دلمال أ مم درم ل فففرر أي مفففكلى ق فففساي فففي لمحكللي أو أي لن
لللطنا فم تم تنفيدس فم ألفم لمكل غ س لنل دكر ،كسفم لكفي افر مف  ٢لكفمتفب لحفملفمة
لل دكاففي وهم لكرففب  Gill Law Firmو لكرففب Muchmore & Associates
ولكرب  Venable LLPلن ماس افر لمكلدت وال لللطنا م مفكموي فر لمكل س ،
افسم بأن لحمومي زج اي  )2ل فسمأل لن كهمق لمستفؤومان لم ففساان لمكلدراان مرنفاذ
دم لن  Magnitsky Actال دنطهق بكل لاللللث افر دضفففففاي ترعفق بشففففف كما كلدراي
ولتفففففففئلما فم لمكلدراان ولندفم فب لمسر سان ب لئم لرعفي ة ولن فم فففففف دفي لمسمث لمعم
ولال رارأل افر لقل ر لميومي.
وتعره ه سما م كي  KGLي ومي لمكلدت وخمصي بممنظ لمر لن بعض لس فر هذل
لمشففففف كي دحسفلن لم نتفففففاي لمكلدراي فأن م دشفففففكل د لئم دنمئاي لن لااي لملام ي
لمعظسر و لنخرث بفمنلن لملطنر لمكلدرر لن د في لملمقج لسم درطفب لالل لمرصففففففيي
م ذل لم سما لن لم ما لمسعناي ولنلناي فر لميومي.
ولسم دذك لن م كي  KGLدملت بإ لقة صنيوق  The Port Fundلن خرث م كي
تفمبعفي لسفلكفي م فم بممكملل .ودي ففففففمهست لثنرمن لن لم ائما لمحكللاي لمكلدراي ،وهسم
لمسؤ تي لمعملي مفرألانما لالدرسمااي ولؤ تي لمسلل ي لمكلدراي ،بأك لن  %22فر
لمسمئي لن إدسممر قأس لمث صففففففنيوق لمسلل ي لمستفففففي فعفام ،وهل  022لفالن والق
أل دكر .وبصفففر م وكال لالكررمب فر مفصففنيوق ولتففر س لزال فا  ،كتففهت مفف كي
 KGLاشف لا لمسردان لن لميوالقلا لن لم ل لإل لقدي وأقبم لن م بمم يم لن
اي لمرزلل م بتففففيل لصفففففر م فر قلس لمث لمصففففنيوق .ودهيو لآلن أن امئيلا د لئم
لالخررس لن لمصفففنيوق درم إ فففمألة ل فففرليلل م فففي لمحكللي لمكلدراي ولؤ فففتفففمت م
ولمسللطنان لمكلدراان.
ومرغطا هذل لالفعمث لمسشفاني لمرر تس ل صلقل صمقخ إلهيلق و ب لمسمث لمعم دحموث
بعض لمستفففؤوملن لمرنفاذدلن فر كر در لث لمتفففعر ميي لسن دعسفلن مسصففففح وث
لدنها ان ط دق لسرا امئاي ليفلاي لالد لن لمسمث لمعم لمكلدرر لال لق بس كز
لمكلدت لالدرصففم ي ولمتففام ففر لسم فع لمهعض لن هؤالأل لمسأدلقدن لمر لمر يدي يا
لمسشف وع مرطهاق لم دتفسر بنم لن لمدتفركر لمسرعفق ل م م بم ر مكما لنلق لال تمن
ل م دمللل بللده م لملطنر فر لمكشففففف
افر بعض لمستفففففؤوملن لمحكللاان مس
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ولمرحناق فر د لئم ب لمعم لمكلدرر وبيال لن لحم فه لن ل ر كلل ل ل لمسمث لمعم
د ديون لحم ففففه لسمل لمسمث لمعم لسم ليل بسؤ فففففتففففف لمسلل ي لمر للمطه وزلقل
لملمقداي التلم مفففففئل م ت مل هذل لالبللق لمسأدلقة لمرر تنم ي برطهاق دم لن يا
لنطهق بنصي لقهمب لن درصيى مس لر لمسمث لمعم .
و شففا لخا ل لن وم لمكلدت لن طرئع لميوث لمرر تطهق لهيل ففام ة لمنم لن ولن
لحمكس لمسرلقطان بن ب لمسمث لمعم ترم لن خرث دضففمأل لتففرنل و زد ال دلضف ع الي
ففففغط لحفر لو ومر ول سم دلضففففع فنط محكم لمنم لن وال تسنع قيه لو قهه فر
لال رصمق مفعيلمي.
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