
 تقـرير ػي قضايا الشيك تذوى رصيذ

 هقـذهح
َ ػٕذِب رضا٠ذد أػذاد اٌمؼب٠ب 2003اؽزٍذ لؼب٠ب اٌش١ه ثذْٚ سط١ذ أ١ّ٘خ ثبٌغخ خالي اٌسٕٛاد اٌسبثمخ ٌؼبَ 

س٠ٕٛبً ٚثبرذ ِٙذدح ٌإللزظبد ؽ١ش رجذأ ِٓ ِشىٍخ الزظبد٠خ ِٚب١ٌخ صُ رٕزٟٙ أِبَ ا١ٌٕبثخ ٚاٌمؼبء، ِٚب ٠زشرت 

األ١ّ٘خ ِٚٓ اٌؼشٚسح اٌمظٜٛ أْ رجبدس ع١ّغ  ػ١ٍٙب ِٓ آصبس اعزّبػ١خ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌى٠ٛزٟ. ٌزا وبْ ِٓ

اٌّؤسسبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌسٍطبد اٌزشش٠ؼ١خ فٟ اٌزظذٞ ٌٙزٖ اٌظب٘شح ٌٍؾذ ِٓ رفبلّٙب وً فٟ ِغبي رخظظٗ 
ٚوبْ ِٓ ٔز١غخ رٌه أْ رُ رؼذ٠ً لبْٔٛ اٌغضاء اٌخبص ثئطذاس ش١ه ثذْٚ سط١ذ فٟ ِؾبٌٚخ ٌٍؾذ ِٓ ص٠بدح اٌزؼبًِ 

رٗ ػٍٝ االلزظبد ٚاٌّغزّغثٗ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ خطٛس .  
 .ٚثذا٠خ ٘زا اٌزمش٠ش رزجغ األ١ّ٘خ اٌزٟ رظبؽت إطذاس اٌش١ىبد

 
  :تؼريف الشيك

٘ٛ ػجبسح ػٓ ِؾشس ِىزٛة ٠زؼّٓ أِش طبدس ِٓ ِٛلؼٗ ٠سّٝ اٌسبؽت ِٛعٙبً ٌشخض آخش ٠سّٟ اٌّسؾٛة 

خض صبٌش ٠سّٝ اٌّسزف١ذ أٚ ٌٍؾبًِ ػ١ٍٗ ثأْ ٠ذفغ ِٓ سط١ذ ٌذ٠ٗ ِجٍغبً ِؾذداً ِٓ إٌمٛد ثّغشد اٌطٍت إٌٝ ش
  .أٚ ٌٍسبؽت ٔفسٗ

 

  :الوخاطر التي تٌشأ هي إصذار شيك تذوى رصيذ

  :ػ١بع ؽمٛق اٌذائ١ٕٓ ِّب ٠ؼشػُٙ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبوً ِضً – 1
اٌؼغض ثبٌٛفبء ثبٌزضاِبرُٙ رغبٖ اٌّزؼب١ٍِٓ ُِٕٙ –أ         . 

ِشبوً اعزّبػ١خ ٚأسش٠خ -ة        . 
ف ِشبس٠غ اٌذائ١ٕٓ ثسجت لٍخ اٌس١ٌٛخ ٌذ٠ُٙرٛل -ط        .  

 .رؼشع اٌّذ١ٕ٠ٓ إٌٝ اٌٛلٛع رؾذ ؽبئٍخ اٌمبْٔٛ ِّب ٠سجت آصبس س١ئخ اعزّبػ١بً ٚالزظبد٠بً  -2

  .ؽذٚس أصِبد الزظبد٠خ ٚسوٛد الزظبدٞ ٌٍذٌٚخ ِٚشبوً اعزّبػ١خ -3

 
 :جريوح إصذار الشيك تذوى رصيذ جٌحح ثن جٌايح وأخيراً جٌحح

1978رؼـذ٠ً لجً  -1 :  

سٕٛاد  3عضاء رغؼً ِٓ عش٠ّخ أػطبء ش١ه ثذْٚ سط١ذ )عٕؾخ( ػمبثٙب اٌؾجس ِذح ال رزغبٚص  237وبٔذ اٌّبدح 
آالف سٚث١خ أٚ إؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ 3ٚاٌغشاِخ اٌزٟ ال رزغبٚص  . 

رضا٠ذ دٚسٖ فٟ اٌّغزّغ إال أٔٗ ثبٌٕظش إٌٝ األ١ّ٘خ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌش١ه فٟ اٌزؼبًِ ثٛطفٗ أداح ٚفبء وبٌٕمٛد ٚ

ِٓ لبْٔٛ اٌغضاء ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 237ثبسزجذاي اٌّبدح  1978ٌسٕخ  15أطذس اٌّششع ِشسِٛبً ثمبْٔٛ سلُ  :  
سٕٛاد ٚثغشاِخ ال رزغبٚص خّسّبئخ د٠ٕبس أٚ ثئؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ِٓ ألذَ  ٠5ؼبلت ثبٌؾجس ِذح ال رض٠ذ ػٓ 

ر١خثسٛء ١ٔخ ػٍٝ اسرىبة أؽذ األفؼبي ا٢ :  
  .إرا أطذس ش١ىبً ١ٌس ٌٗ ِمبثً ٚفبء لبئُ ٚلبثً ٌٍزظشف ف١ٗ -1

  .إرا اسزشد ثؼذ إطذاس اٌش١ه وً اٌّمبثً أٚ ثؼؼٗ ثؾ١ش ال ٠فٟ اٌجبلٟ ثم١ّزٗ -2
  .إرا أِش اٌّسؾٛة ػ١ٍٗ ثؼذَ اٌظشف -3

  .إرا رؼّذ رؾش٠ش اٌش١ه أٚ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ثظٛسح رّٕغ اٌظشف -4

أٚ سٍُ ش١ىبً ِسزؾك اٌذفغ ٌؾبٍِٗ ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ أٔٗ ١ٌس ٌٗ ِمبثً ٠ىفٟ ثىبًِ ل١ّزٗ أٚ أٔٗ غ١ش إرا ظٙش ش١ىبً  -5
 .لبثً ٌٍظشف

  .ٚثٙزا أطجؾذ عشائُ اٌش١ه ػٍٝ ِخزٍف طٛس٘ب ِٓ اٌغٕب٠بد ٚرخزض ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ثبٌزؾم١ك ٚاٌزظشف ف١ٙب
اح ٚفبء فؾست ٚإّٔب اػزجبس٘ب أداح ائزّبْ وض١شاً إال أْ اٌؼًّ عشٜ ػٍٝ ػذَ الزظبس األٚساق اٌزغبس٠خ ػٍٝ وٛٔٙب أد

ِب ٠ؼٙذ إ١ٌٙب اٌزغبس ٌؼمذ لشٚع لظ١شح األعً ِٚسزؾمخ اٌٛفبء ثؼذ ِذح ٠ٚؾظً ٚفبء ٌٙزا اٌضّٓ ػٍٝ ش١ه أٚ 

  .وّج١بٌخ أٚ سٕذ أرٟٔ ٠مَٛ ثزظ١ٙشٖ ٌغ١شٖ ِمبثً ثؼبػخ ٠ىْٛ لذ اشزشا٘ب ِٕٗ
اٌغضائ١خ ٌٍش١ه ِٓ ِشبوً فٟ اٌّؼبِالد اٌغبس٠خ، األِش اٌزٞ فشع  ٚثبٌٕظش إٌٝ ِب رشرت ػٍٝ رطج١ك اٌؾّب٠خ

 . اٌجؾش ػٓ ِؼبٌغخ رشش٠ؼ١خ
  .ٚثزٌه رسزمً اٌّسئ١ٌٛخ اٌغضائ١خ ػٓ اٌّسئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ، ف١ٍس وً خطأ ِذٟٔ ِؤصّبً عضائ١بً 

 1960ٌسٕخ  16مبْٔٛ سلُ ِٓ اٌ 237ٌزٌه فمذ أػذ االلزشاػ ثأْ ٠سزجذي ثٕض اٌفمشر١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبدح 

  :اٌّشبس إ١ٌٗ ٔض اٌفمشاد اٌزب١ٌخ
٠ؼبلت ثبٌؾجس ِذح ال رض٠ذ ػٍٝ صالس سٕٛاد ٚثغشاِخ ال رغبٚص خّسّبئخ د٠ٕبس أٚ ثئؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ ِٓ 

  :ألذَ ثسٛء ١ٔخ ػٍٝ اسرىبة أؽذ األفؼبي ا٢ر١خ
إرا أطذس ش١ىبً ١ٌس ٌٗ ِمبثً ٚفبء لبئُ ٚلبثً ٌٍظشف –أ  .  

إرا أسزشد ثؼذ إطذاس اٌش١ه وً اٌّمبثً أٚ ثؼؼٗ ثؾ١ش ال ٠فٟ اٌجبلٟ ثم١ّزٗ -ة .  
إرا أِش اٌّسؾٛة ػ١ٍٗ ثؼذَ طشف اٌش١ه -ط .  

إرا رؼّذ رؾش٠ش اٌش١ه أٚ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ثظٛسح رّٕغ طشفٗ –د  . 

ثً ٠فٟ ثىبًِ ل١ّزٗ أٚ إرا ظٙش ٌغ١شٖ ش١ىبً أٚ سٍّٗ ش١ىبً ِسزؾك اٌذفغ ٌؾبٍِٗ ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ أٔٗ ١ٌس ٌٗ ِمب –٘ 
  .أٔٗ غ١ش لبثً ٌٍظشف

ِٓ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌّشبس إ١ٌٗ ال رجذأ اٌؾّب٠خ اٌغضائ١خ ٌٍش١ه إال ِٓ اٌزبس٠خ  532ِٚغ ػذَ اإلخالي ثأؽىبَ اٌّبدح 



 اٌّج١ٓ ثٗ، ٚرطجك ػٍٝ اٌؼبئذ فٟ إؽذٜ اٌغشائُ اٌّج١ٕخ ثبٌفمشح األٌٚٝ ِٓ ٘زٖ اٌّبدح، اٌؼمٛثخ اٌّمشسح ثأؽىبَ

ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ 86اٌّبدح  .  
 16ِىشساً ة إٌٝ اٌمبْٔٛ سلُ  237ِىشساً أ ،  237ِىشساً ،  237ٚرمؼٟ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ثأْ رؼبف صالس ِٛاد عذ٠ذح 

اٌّشبس إ١ٌٗ 1960ٌسٕخ  . 

 
  :ًظـرج إحصائيـح

ٌش١ه ثذْٚ سط١ذ ٠ؼذ ٘زا اٌزمذ٠ُ ٚاٌزٞ شًّ أ١ّ٘خ إػذاد اٌش١ه ٚفٛائذٖ ٚاٌّخبؽش اٌزٟ رٕشأ ِٓ إطذاس ا

ٚاٌزٟ وبْ ِٓ ِسبٚئٙب ػ١بع ؽمٛق اٌذائٓ ٚرؼشع اٌّذ١١ٔٓ إٌٝ اٌٛلٛع رؾذ ؽبئٍخ اٌمبْٔٛ ٚوزٌه ؽذٚس أصِبد 

الزظبد٠خ ٠ّىٓ اْ رؾً ثبٌّغزّغ ٚاٌزٞ ؽذا ثبٌّششع اٌى٠ٛزٟ أْ ٠ظذس اٌزؼذ٠ً اٌغضائٟ ؽزٝ ٠ّىٓ رفبدٞ ٘زٖ 
األٚساق اٌّب١ٌخ، ٚفٟ ٘زا اٌزمش٠ش اإلؽظبئٟ ٍٔمٟ اٌؼٛء ػٍٝ  اٌّخبؽش ٚاٌؾذ ِٓ رضا٠ذ اسزخذاَ ٘زا إٌٛع ِٓ

َ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ؽغُ ٘زٖ اٌمؼب٠ب خبطخ فٟ اٌسٕٛاد األخ١شح ٚرٌه 2005-1992أػذاد ٘زٖ اٌمؼب٠ب ثذءاً ِٓ ػبَ 
عضاء ٠ٚزؼّٓ ٘زا اٌزمش٠ش اإلؽظبئٟ 237ثؼذ إطذاس اٌزؼذ٠ً األخ١ش ػٍٝ اٌّبدح  :  

هقارًاً تؼذد قضايا  1005-2991قضايا الشيك الوسجلح تالٌياتاخ خالل الفترج هي ػام  ػذد  -1

 .الجٌاياخ
هىزػح حسة التهن 1005-2991ك الوسجلح تالٌياتاخ خالل الفترج هي ػام ػذد قضايا الشي -2 . 

1005-2991ػذد الوتهويي تقضايا الشيك خالل الفترج هي ػام  -3  
  :تىزيغ الوتهويي تقضايا الشيك حسة -4

  الجٌسيح – أ     

 الٌىع -ة     

هقارًاً تإجوالي ػذد  1005 – 2991أوالً : ػذد قضايا الشيك الوسجلح تالٌياتاخ خالل الفترج هي ػام 
 قضايا الجٌاياخ والجٌح

خالي اٌفزشح٠ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ػذد لؼب٠ب اٌش١ه ِٕسٛثخ إٌٝ ػذد لؼب٠ب اٌغٕب٠بد أٚ اٌغٕؼ     

 ِٓ1992-2005َ . 

2جذول )    )          

هقارًاً تؼذد قضايا الجٌاياخ 1005-2991ػذد قضايا الشيك تذوى رصيذ خالل الفترج هي       

 النسبة قضايا الشيكات قضايا الجنح قضايا الجنايات السنة

1992 4859 - 660 13.6% 

1993 10488 - 1741 16.6% 

1994 7249 - 2199 30.3% 

1995 8490 - 3370 39.7% 

1996 10927 - 5523 50.5% 

1997 10987 - 5975 54.4% 

1998 13971 - 7011 50.2% 

1999 13826 - 6175 44.7% 

2000 10570 - 4366 41.3% 

2001 10389 - 4058 39.1% 

2002 10659 - 3677 34.5% 

2003 10729 - 3568 33.3% 

2004 - 67086 2443 3.6% 

2005 - 53145 1497 2.6% 

http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#1
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#1
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#2
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#3
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#4
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#4
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm#5
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm
http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm


 

 ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ ِب ٠ٍٟ

ثبٌٕسجخ إلعّبٌٟ لؼب٠ب اٌغٕب٠بد اٌّسغٍخ  1997-1992رضا٠ذد أػذاد لؼب٠ب اٌش١ه ثذْٚ سط١ذ خالي اٌفزشح ِٓ  - 

1997% ػبَ 54.4 صُ اسرفؼذ إٌٝ 1992% ػبَ 13.6ثب١ٌٕبثبد ؽ١ش عبءد إٌسجخ  . 

ِٓ إعّبٌٟ لؼب٠ب اٌغٕب٠بد 2003% ػبَ 33.3رٕبلظذ إٌسجخ ثؼذ رٌه ؽزٝ ثٍغذ  - .  
ؽ١ش ثٍغذ ٔسجزٙب فٟ  14/12/2003اسزّشد أػذاد اٌمؼب٠ب فٟ اٌزٕبلض خبطخ ثؼذ رطج١ك اٌزؼذ٠ً األخ١ش فٟ  -

ٝ اٌزٛاٌٟ ٠ٚشعغ إٌمض اٌشذ٠ذ ػٍ 2005، 2004% ِٓ إعّبٌٟ ػذد اٌغٕؼ ػبِٟ 2.6% ، 3.6اٌؼب١ِٓ األخ١ش٠ٓ 
ٌىجش أػذاد اٌغٕؼ ػٓ أػذاد لؼب٠ب اٌغٕب٠بد ٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ ٘زا اٌزغ١ش ثشىً آخش ِٓ اٌغذٚي اٌزبٌٟ اٌزٞ ٠ٛػؼ 

َ س٠ٕٛبً 2005-1992ٔسجخ اٌزغ١ش اٌؾبدس فٟ إػذاد٘ب خالي اٌفزشح ِٓ  .  
  

1جذول )   )  

م1005-2991ػذد القضايا الوسجلح تالٌياتاخ خالل الفترج هي   
 وًسثح التغير هي سٌح ألخري

 نسبة التغير عدد القضايا السنة

1992 660 - 

1993 1741 163.8% 

1994 2199 26.3% 

1995 3370 53.3% 

1996 5523 63.9% 

1997 5975 8.2% 

1998 7011 17.3% 

1999 6175 11.9% 

2000 4366 19.3% 

2001 4058 7.0% 

2002 3677 9.4% 

2003 3568 3.0% 

2004 2443 31.5% 

2005 1497 38.7%    



  ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ ِب ٠ٍٟ

  : خالي اٌفزشح اٌّشبس إ١ٌٙب ٔغذ أْ ٕ٘بن رغ١شا فٟ أػذاد لؼب٠ب اٌش١ه ثذْٚ سط١ذ ػٍٝ فزشر١ٓ
ب ث١ٓ ص٠بدح ػب١ٌخ ِٓ سٕخ ألخشٜ أٚ رزضا٠ذ أػذاد اٌمؼب٠ب س٠ٕٛبً ِ 1998ٚؽزٝ ػبَ 1992اٌفزشح األٌٚٝ ِٓ ػبَ  -أ 

%، ث١ّٕب 163.8فمذ ثٍغذ ٔسجخ اٌزغ١ش  1992ثض٠بدح وج١شح ػٓ ػبَ  1993ص٠بدح ل١ٍٍخ ؽ١ش اسرفؼذ ػذد اٌمؼب٠ب ػبَ 
1996ػٓ ػبَ  1997% فٟ ػبَ 8.2وبٔذ ٔسجخ اٌزغ١ش  . 

خفبع عبء االٔخفبع اٌجس١ؾ ٚاٌّزأسعؼ فمذ ثذأد أػذاد اٌمؼب٠ب فٟ االٔ 1998اٌفزشح اٌضب١ٔخ ٚاٌزٟ رجذأ ِٓ ػبَ  -ة

 2005،  2004َ إال أْ االٔخفبع رضا٠ذ ثذسعخ أوجش خالي ػبِٟ 2003-1998% خالي األػٛاَ ِٓ 19.3%، 3ِب ث١ٓ 
 2004% ػبَ 31.5خبطخ ثؼذ رطج١ك اٌمبْٔٛ ٚرؾ٠ًٛ طفخ اٌمؼ١خ ِٓ عٕب٠خ إٌٝ عٕؾخ، ؽ١ش ٚطً االٔخفبع إٌٝ 

2004ثبٌٕسجخ إٌٝ  2005% ػبَ 38.7صُ ٚطً إٌٝ  2003ِٓ ػبَ  .  
ثذسعخ عؼٍذ ِٕٙب ظب٘شح اعزّبػ١خ  1992ِٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ اسزٕزبط أْ لؼب٠ب اٌش١ه ثذْٚ سط١ذ لذ رضا٠ذد ثؼذ ػبَ 

ِؤصشح ػٍٝ الزظبد اٌّغزّغ ٚثذأد رٙذد إِٔٗ، ٌزا ٌغأد اٌذٌٚخ إٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساسبد ٌٍؾذ ِٓ رفبلّٙب 
ثٗ ٚاٌزظذٞ ٌٍؾذ ِٓ ص٠بدح اٌزؼبًِ . 

ٚلذ رّذ اٌّؼبٌغخ اٌزشش٠ؼ١خ ثزؾ٠ًٛ لؼ١خ اٌش١ه ثذْٚ سط١ذ ِٓ عٕب٠خ إٌٝ عٕؾخ ِغ االؽزفبظ ٌٍش١ه ثّب ٌٗ 

ِٓ خظبئض ٚأٌٚٙب اسزؾمبلٗ ٚلبث١ٍزٗ ٌٍظشف ِغ اٌؾّب٠خ اٌغضائ١خ ٌٗ ٚاٌزٟ ِٓ ٔزبئغٙب أخفبع أػذاد اٌمؼب٠ب 
االٔخفبع فٟ أػذاد٘ب خالي األػٛاَ اٌزب١ٌخ، ٚاٌزٟ  ٠ٚزٛلغ اٌّض٠ذ ِٓ 2004اٌّسغٍخ ثب١ٌٕبثبد ثذا٠خ ِٓ ػبَ 

2010َسٛف ٔٛػؾٙب ِٓ خالي رٛلؼبرٕب ألػذاد٘ب ؽزٝ ػبَ  . 

  : التىقؼاخ الوستقثليح لقضايا الشيك تذوى رصيذ

ٚٔز١غخ السزمشاء اٌج١بٔبد اٌسبثمخ ٚاٌزٟ أٚػؾذ إٔخفبع أػذاد اٌمؼب٠ب ٚخبطخ ثؼذ رؾ٠ًٛ طفزٙب ِٓ عٕب٠خ إٌٝ 
عٕؾخ ٚأٔخفبع أ١ّ٘زٙب اٌغٕبئ١خ أٚ اٌغضائ١خ، ٚاٌزٞ ٔزظ ِٕٗ فمذ اٌش١ه عضء ِٓ أ١ّ٘زٗ ٔزبثغ اٌّفَٙٛ اإلؽظبئٟ 

 : أػذاد اٌمؼب٠ب اٌّزٛلؼخ خالي اٌسٕٛاد اٌخّس اٌمبدِخ

3جذول )   ) 

1020 – 1006أػذاد القضايا الوتىقؼح خالل الفترج هي   

 أعلى توقع المتوقع أدنى توقع السنوات

2006 363 810 1032 

2007 274 460 773 

2008 100 236 508 

2009 47 130 359 

2010 21 69 224 

  :ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ
اسزّشاس االٔخفبع فٟ أػذاد اٌمؼب٠ب خالي اٌسٕٛاد اٌخّس اٌمبدِخ، ٚرؼجش األسلبَ إٌٝ اخزفبء ٘زٖ اٌظب٘شح 

 .رؤصش ػٍٝ أِٓ اٌّغزّغ ٚالزظبدٖ ال ِسزمجالً، ٚثزٌه ٠ّىٓ اػزجبس ٘زا إٌٛع ِٓ اٌمؼب٠ب ِٓ اٌغٕؼ اٌؼبد٠خ ٚاٌزٟ

 
 :ثاًياً : تىزيغ أػذاد قضايا الشيك حسة التهوح 

4جذول )                                      )                                       

هىزػح حسة التهوح 1005-2991ػذد قضايا الشيك خالل الفترج هي   

 إصدار شيك بدون رصيد السنة
تحرير شيك أو توقيعه 

 بطريقة تمنع صرفة
تظهير شيك مع العلم 

 بعدم وجود رصيد
 المجموع

1992 651 - 9 660 

1993 1885 2 5 1741 

1994 2195 4 - 2199 

1995 3367 1 2 3370 

1996 5521 1 1 5523 

1997 5972 - 3 5975 

1998 7004 1 6 7011 

1999 6173 - 2 6175 

2000 4366 - - 4366 

2001 4057 1 - 4058 

http://www.moj.gov.kw/census/2005/check/page1.htm


2002 3677 - - 3677 

2003 3567 - 1 3568 

2004 2443 - - 2443 

2005 1497 - - 1497 

 52414 29 10 52375 المجموع

    %100 %0.05 %0.02 %99.93 النسبة

  :ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ أْ
% ِٓ لؼب٠ب اٌش١ىبد أِب ِغّٛع لؼب٠ب 99.93لؼب٠ب اٌش١ىبد رزشوض فٟ إطذاس اٌش١ه ثذْٚ سط١ذ ؽ١ش رّضً 

% ِٓ إعّبٌٟ 0.17رؾش٠ش ش١ه أٚ رٛل١ؼٗ ثطش٠مخ رّٕغ طشفٗ أٚ رظٙش ش١ه ِغ اٌؼٍُ ثؼذَ ٚعٛد سط١ذ فٍُ رزؼذ 
 .لؼب٠ب اٌش١ىبد

 

  :ثالثاً: ػذد الوتهويي تقضايا الشيكاخ

ِمبسٔبً ثؼذد اٌمؼب٠ب خالي ٔفس  2005-٠1992ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ػذد اٌّز١ّٙٓ ثمؼب٠ب اٌش١ىبد خالي اٌفزشح ِٓ 
           .اٌفزشح

5جذول )                                                                 

)                                                                 

هقارًاً تؼذد القضايا 1005-2991ػذد الوتهويي في قضايا الشيك خالل الفترج هي            

 عدد المتهمين عدد القضايا السنة

1992 660 682 

1993 1741 1892 

1994 2199 2350 

1995 3370 3595 

1996 5523 5906 

1997 5975 6431 

1998 7011 7545 

1999 6175 7148 

2000 4366 4899 

2001 4058 4686 

2002 3677 4518 

2003 3568 4379 

2004 2443 3191 

2005 1497 1897 



 

  :ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ
ص٠بدح ػذد اٌّز١ّٙٓ ثبٌّمبسٔخ ثؼذد اٌمؼب٠ب ثىً سٕخ خالي ع١ّغ سٕٛاد اٌفزشح اٌّزوٛسح ثّؼٕٝ أْ ٕ٘بن أوضش ِٓ 

 .ِزُٙ ثجؼغ اٌمؼب٠ب ٚوّب سجك اٌمٛي ِغ ص٠بدح ػذد اٌمؼب٠ب أٚ ٔمظبٔٙب فٟ أٞ سٕخ ٠ضداد أٚ ٠ٕمض ػذد اٌّز١ّٙٓ

  

تىزيغ ػذد الوتهويي حسة الجٌسيح -راتؼاً : أ  :  
ِٛصػخ ؽست اٌغٕس١خ 2005-1992ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ػذد اٌّز١ّٙٓ ثبٌمؼب٠ب اٌّسغٍخ خالي اٌفزشح ِٓ ٠  

6جذول )      ) 
 جذول ػذد الوتهويي تالقضايا الوسجلح هىزػح حسة الجٌسيح

 المجموع غير كويتي كويتي السنة
نسبة الكويتيين إلى 

 المجموع

1992 269 413 682 39.4% 

1993 810 1082 1892 42.8% 

1994 1295 1055 2350 55.1% 

1995 1672 1923 3595 46.5% 

1996 2593 3313 5906 43.9% 

1997 2426 4005 6431 37.7% 

1998 2758 4787 7545 36.6% 

1999 2479 4669 7148 34.4% 

2000 1941 2958 4899 39.6% 

2001 1680 3006 4686 35.9% 

2002 1492 3026 4518 33.1% 

2003 1130 3249 4379 25.8% 

2004 314 2877 3191 9.8% 

2005 190 1707 1897 10.0% 

ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ 
                                                                                                               :أْ



ثٛعٗ ػبَ ٠ّضً اٌّزّْٙٛ فٟ لؼب٠ب اٌش١ه ِٓ اٌغٕس١بد غ١ش اٌى٠ٛز١خ إٌسجخ األوجش ِٓ اٌّز١ّٙٓ خالي اٌفزشح 

% أٚ أوضش ثم١ًٍ ِٓ 40، ؽ١ش رشىً اٌّزّْٙٛ ِٓ اٌغٕس١خ اٌى٠ٛز١خ ٔؾٛ  1994ػذا ػبَ  ف١ّب 2005 – 1992ِٓ 
 2003صُ رٕخفغ إٌسجخ إٌٝ ألً ِٓ رٌه ؽزٝ رظً ػبَ  1996-1992إعّبٌٟ اٌّز١ّٙٓ ٚرٌه خالي اٌفزشح ِٓ 

فمؾ ٚرٌه ثؼذ % 10%، صُ رٕخفغ إرٝ أوضش ِٓ رٌه خالي اٌسٕز١ٓ األخ١شر١ٓ ٌزظً إٌسجخ إٌٝ ٔؾٛ 25.8إٌٝ 
 .رطج١ك اٌزؼذ٠الد اٌغذ٠ذح ٌٍمبْٔٛ اٌغضائٟ ٌٍش١ىبد

 
تىزيغ ػذد الوتهويي حسة الٌىع -ب    : 

ِٛصػخ ؽست  2005إٌٝ ػبَ  ٠1992ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ػذد اٌّز١ّٙٓ فٟ لؼب٠ب اٌش١ه خالي اٌفزشح ِٓ ػبَ   

  .إٌٛع

  

7جذول )   ) 
حسة الٌىع 1005-2991ػذد الوتهويي تقضايا الشيك خالل الفترج هي   

  

 الجملة غير مبين إناث ذكور السنة

1992 618 29 35 682 

1993 1685 53 154 1892 

1994 2097 73 180 2350 

1995 3224 140 231 3595 

1996 4866 300 740 5906 

1997 4867 291 1273 6431 

1998 5925 372 1248 7545 

1999 5684 411 1053 7148 

2000 4338 263 298 4899 

2001 3991 254 441 4686 

2002 3744 209 565 4518 

2003 3604 213 562 4379 

2004 2543 90 558 3191 

2005 1421 46 430 1897 

 59119 7768 2744 48607 المجموع

 100% 13.1% 4.7% 82.2% النسبة المئوية

  :ِٓ اٌغذٚي اٌسبثك ٠زؼؼ أْ
% ِٓ إعّبٌٟ اٌّز82.2ٓ١ّٙغبٌج١خ اٌّز١ّٙٓ ثمؼب٠ب اٌش١ىبد ِٓ اٌزوٛس ؽ١ش ثٍغذ إٌسجخ  - .  

% ِٓ إٌسبء ٚثٕظشح إٌٝ أػذادُ٘ خالي فزشح اٌذساسخ ٔغذ 4.7ِٓ ث١ٓ إعّبٌٟ اٌّز١ّٙٓ فٟ لؼب٠ب اٌش١ىبد  -
ػذاد فٟ اٌفزشح اٌزب١ٌخ أٞ ِٓ صُ رٕبلظذ ٘زٖ األ 1999ٚؽزٝ ػبَ  1992رضا٠ذ أػذادُ٘ فٟ ثذا٠خ اٌفزشح أٞ ػبَ 

2005ََ ٚؽزٝ ػبَ 2000ػبَ  . 

 


