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 تنفیذي  ملخص 
 خال مخلوف، محمد وصل ،2012عام  منتصف في

 وممولھ الرئیسي، إلى  األسد بشار السوري الرئیس
 مدلل یقابلھم ھو أن  أراد الذین الرجال أحد كان. موسكو
 انتقل و"وسیط" روسي-سوري مصرفي وھو – خوري

 .السوفیتیة الحقبة خالل موسكو إلى

نة من  شبكتھ خوري استخدم الحق، وقت في المكوَّ
 ھذا یظھر وكما .األسد نظام لدعم  مجھولة شركات
 في المساعدة بین خوري مساعدات تراوحت التقریر،

واجھة  شركات وتوفیر النقدیة، واألوراق الوقود شراء
والبالستیة  الكیمیائیة األسلحة برامج في الستخدامھا ربما

ن وقد حظیت أنشطة خوري بموافقة ضمنیة م. السوریة
مضت  الحین ذلك ومنذ. الروسیة االستخبارات قبل أجھزة

 على الشمالیة كوریا مساعدةقدماً نحو  خوري شبكة
 .المتحدة األمم عقوبات تجنب

 فرضت األسد، اقترفھا التي الحرب جرائم تسارع بعد
 كبار عقوبات على األوروبي واالتحاد المتحدة الوالیات
 ومنذ. السفر وحظر األصول تجمید مثل نظامھ، أعضاء

 موظفي على عقوبات واشنطن تفرض ،2014 عام
 .التجاریین وشركائھ خوري

 للدور اإلجابة. ونظراً  من جزء لیست العقوبات سوى
 في الھویة المجھولة الشركات تلعبھ الذي  المحوري

 االتحاد في ذلك في بما – خوري شبكة عمل تسھیل
 فإن – البریطانیة البحار وراء ما وأقالیم األوروبي

ً  الكشف إلى الحكومات تدعو ویتنس غلوبال  عن علنا
 ھذه من التحقق وضمان للشركات الفعلیین المالكین

 االنتھاكات على عقوباتال وفرض وحمایتھا، المعلومات
 كما یلزم. 

 ھتفھكذا  ،"ما بدنا حرامیةمخلوف برا برا. "
 في دمشق السوریة العاصمة في المتظاھرون

 السوریون كان أشھر، ثالثة . قبل2011یونیو/حزیران 
  قد

 

 

 

 

 

 المصدر: واتساب.  

 

 الوحشي النظام من بالعدالة للمطالبة الشوارع إلى نزلوا
األسد. وأصبحوا اآلن  بشار الرئیس علیھ یشرف الذي

األسد، المغضوب  خال ابن مخلوف، رامي یھتفون ضد
 عائلتھ جسدت الذي سوریة، في رجل علیھ اآلن، وأغنى

 السوري الذین دفعوا الشعب والفساد والمحسوبیة القمع
 االنھیار. نقطة إلى

 مما أثار بالعنف المتظاھرین على  السوري  النظام رد
 منبوذًا أصبح األسد ما وسرعان. فوریة عالمیة إدانة

 وكان. متسارعة أھلیة حرب في طائلة مبالغ دولیًا، وأنفق
 والمعدات والوقود المال إلى ماسة حاجة في نظامھ

 النقدیة. احتیاطیاتھ دعم في المساعدة عن فضالً  واألسلحة،

 یمكن التي القلیلة الصدیقة الدول من واحدة روسیا كانت
 ذھب االحتجاجات، بدء من  عام األسد. فبعد إلیھا یلجأ أن

 .خوري مدلل للقاء موسكو إلى مخلوف محمد

 

 "مخلوف برا برا. ما بدنا حرامیة"

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://www.reuters.com/article/us-syria-tycoon/syrias-makhlouf-owes-fortune-and-infamy-to-assad-idUSTRE75F7Z420110616
https://www.reuters.com/article/us-syria-tycoon/syrias-makhlouf-owes-fortune-and-infamy-to-assad-idUSTRE75F7Z420110616
https://www.reuters.com/article/us-syria-tycoon/syrias-makhlouf-owes-fortune-and-infamy-to-assad-idUSTRE75F7Z420110616
https://www.reuters.com/article/us-syria-tycoon/syrias-makhlouf-owes-fortune-and-infamy-to-assad-idUSTRE75F7Z420110616
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 شبكتھ  خوري بنى كیف

 البنوك من معقدة شبكةتوجد  خوري شبكة قلب في
 یبنیھا كان التي والمصالح الخارجیة الشرعیة والشركات

 الكیانات، ھذه خوري استخدم التسعینیات. وقد أوائل منذ
 لنقل األسرة، وأفراد الموظفین من قریبة دائرة بمساعدة
 القمعیة األنظمة لمختلف  المدفوعات ودفع األموال
 .المنظمة الجریمة وجماعات الروس األعمال ورجال

ً  وشبكتھ خوري  اشترى السنین، مر على  في حصصا
 التحادانھیار ا من البنوك التي ظھرت بعد العدید

المجھولة. یُظھر  الشركات من العدید السوفیاتي، وأنشأوا
ویتنس" ومشروع  أعدتھ "غلوبال منفصل مقال

 شبكة بنت الفساد" كیف عن واإلبالغ المنظمة "الجریمة
 عملیاتب یبدو ترتبط على ما التي األموال نقل آلیة خوري
الضریبي   ضیة االحتیالق ذلك في عروفة: بمام احتیال

 المشبوھة األسھم المسماة "قضیة ماغنیتسكي" وصفقات
 من مقرب صدیق رولدجین، سیرجي منھا استفاد التي

 .بوتین الروسي فالدیمیر الرئیس

 المالیة الصناعة  تقدیم كیفیة على الضوء عملیاتھ تسلط
 األكثر األنظمة طویل األمد لبعض أساسي دعم الخارجیة
 .وداعمیھا العالم تعسفًا في

لصالحھ   أو خوري مع خوري شبكة أعضاء بعض عمل
العقود لھ في  انضموا معظمھم لكن التسعینیات، أوائل منذ

 أعمالھ بدأت عندما والعشرین، الحادي القرن األولى من
 التسعینیات أواخر االنطالق. من في والمالیة المصرفیة

  14في " الغالب في الشبكة مقر كان ،2012  عام إلى

ھ تم فی مكتبي-سكني مبنى موسكو"، وھو غوبكینا، شارع
 الحق، في وقت .خوري شبكة شركات من العدید تسجیل
یسمى  موسكو في تجاري مركز إلى الشبكة انتقلت

 وھو ذاتھ مملوك من قبل شركات ،"بالزا "بروغریس
 .خوري شبكة في

 الدول  الت معالصّ 

 شبكة واحد من أعضاء كان التسعینیات، أوائل منذ
 الروسیة الخارجیة للمخابرات عمیالً  األقل على خوري

حینما كان یعمل  من یبدو على ما شبكة عالقات جیدة لھو
ً  كموظف تجارة خارجیة سوفیاتي. وكان  العمیل متورطا

 لخوري. مصرفین أولأعمال بشدة ب

 قام الحرب، خالل السوري النظام مساعدة خالل ومن
 الحرس"من  العلیا المستویات فعالة في باتصاالت خوري
 عن  صراحة  أعربت التي الروسیة، للمخابرات "القدیم

 تكون أن المعقول خدماتھم. ومن على ولشبكتھ لھ شكرھا
 لفائھابح  الروسیة تعمل كصلة وصل تربط الدولة الشبكة

 بشعبیة. یحظون ال الذین السوریین
 

 

 

 

 

 
 بروغرس مركز سارالی  إلى .موسكو غوبكینا، شارع 14 في السكنیة المكاتب :یمینال إلى .فیھا خوري شركات تسجیل تم التي المباني       

  .بالزا  بیزنس
 : غلوبال ویتنسالمصدر

 



 

GLOBAL WITNESS BRIEFING MONTH YEAR Title to be added here 4 

 بین ھذا لیس [بزنس] بین أفراد عادیین، "ھذا
 عیسى الزیدي  ."فقط الدول

خوري،  شبكة في عضو وھو الزیدي، عیسى قال كما
 عملیة أثناء حدیثھ عن 2019لغلوبال ویتنس في عام 

 لیس [بزنس] بین أفراد عادیین، طباعة عمالت: "ھذا
  ."فقط الدول بین ھذا

 من العدید على عقوبات المتحدة الوالیات فرضت وقد
 أنھم على ویتنس غلوبال حددتھم الذین والشركات األفراد

 شبكة أعضاء أن من الرغم خوري. وعلى شبكة من جزء
 وأنشأوا القبرصیة، المصارف استخدموا قد خوري

 األقالیم وفي المتحدة والمملكة قبرص في شركات
 "تأشیرات تلقوا إنھم ویقال البحار، وراء فیما البریطانیة

 في حسابات أنھم تعاملوا مع مجریة، ویبدو" ذھبیة
 األعمال شركاء وأن ،والسویدیة اللیتوانیة المصارف

 األوروبي المالي النظام دخول حاولوا لخوري التابعین
لم تلفت   فإنھ یبدو أن الشبكة التشیكیة، الجمھوریة في

األوروبي بصورة  االتحاد في السیاسات صانعي انتباه
 والدول األوروبي االتحاد یكون كبیرة. ینبغي أن

 قبل من محاوالت ألي االستعداد أھبة على فیھ األعضاء
 االتحاد لتأسیس موطئ قدم ألنفسھم في وشبكتھ خوري

 .األوروبي

 

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/MijHdvGl9pwmmJcP-pZqhPtM3D4/appointments
https://www.reuters.com/article/us-hungary-election-residency-syria/hungary-gave-visa-to-syrian-man-under-u-s-sanctions-for-assisting-assad-websites-idUSKBN1H42SL
https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE57526786
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 خوري؟ شبكة إلى ینتمي من
 یعملون الشبكة أعضاء .التجاریین الشركاء بعقود طویلة وبعض وموظفین خوري مدلل عائلة من معینین أفراد من خوري شبكة تتكون 

 . خوري  موكلین بالنیابة عن مدراء أو كمدیرین

 ابنة إلى باإلضافة ولبنان، سوریة في اآلخر والبعض موسكو في بعضھم األخوة واألخوات، وأبناء اإلخوة من العدید خوري لدى أن ویبدو
روسیون  -سوریونھم  األسرة أفراد غیر من الشبكة  أفراد الشبكة. ومعظم في أعضاء العائلة أفراد  كل وتشاركھ اسم العائلة. لیس  لدیھ تعمل

 .واللبنانیین السوریین المواطنین من قلیل  عدد عن فضالً  وروسیون،

 :ھم الشبكة أعضاء

 ، 2015عام  في  (OFAC)األمریكي األجنبیة األصول مراقبة مكتب علیھ فرض الذي خوري، مدلل •
  ،2016عام  في علیھ عقوبات فرض الذي تم مدلل، شقیق خوري، عماد •
 ، 2016عام  في علیھ عقوبات فرض تم  مدلل، قریب خوري، عطیة •
 بروغریس بالزا، في مقیم وموظف مدلل شقیق ابن خوري، طوني إلیش  •
 الرقمیة، المحفظة خدمة "سیندي"، في مدیرة خوري، ابنة - خوري ساندرا  •
 بالزا،  بروغریس في مقرھا موظفة سوسیدوفا، أندریفنا إلیزافیتا  •
 بالزا،  بروغریس في مقرھا موظفة سورفوفا، أولغا  •
 ،بالزاروغریس ب  في  مقره  ماكاروف، موظف سیرجي •
  مقره في بروغریس بالزا، موظف میخائیل، كیریل •
مكتب  زعم قبرصیتین، لشركتین كمدیر 2014 عام فُرضت علیھ عقوبات في بالزا، بروغریس مقره في موظف الزیدي، عیسى •

 وعلى.  السوري المركزي والبنك العلمیة والبحوث الدراسات لمركز مشروع غیر شراء وكیال األصول األجنبیة، أنھمامراقبة 
 التصریح بفرض العقوبات، رافق الذي  عقده مكتب مراقبة األصول األجنبیة الذي الصحفي البیان في یوضح لم ھذا أن من الرغم

 . خوري لدى مدلل موظف أنھ إال الالحقة، اإلعالمیة التغطیة في وال
<  

 تفاصیل التقریر. نذكر أدناه ھذا یناقشھا  خوري المتنوعة التي بتعامالت علم على كانوا الشبكة أعضاء جمیع أن ویتنس غلوبال تزعم ال
 أو األعمال شركاء أن ندعي ال مبراطوریة خوري التجاریة. نحنإل مختلفة بجوانب یتعلق فیما الشبكة في عضو لكل المحددة اإلجراءات

 ذلك. ذكر خالف لم یتم ما خوري، معرفة بتصرفات على كانوا العائلة أفراد

 

ً  الممكن ومن للقیام   أو خوري شبكة ممتلكات في ملكیة لحیازة استخدمت قد أعاله المذكورین األفراد كل أو بعض أسماء تكون أن أیضا
 موافقتھم.  أو علمھم دون خوري شبكة بمعامالت

 

 التقریر، ھذا في أسماؤھم وردت آخرین وأفراد باإلضافة لشركات الشبكة، في آخرین وأعضاء خوري بمدلل ویتنس غلوبال اتصلت وقد
التعلیق. وعندما  طلب تلقوا بأنھم تفید من أن األدلة الرغم على یتجاوب معظمھم، إلیھا. لم توصلنا التي النتائج على ردودھم على للحصول

 . المكان المناسب في ھذا التقریر وأوردناھا في الردود بتلخیص قمنا فعلوا،

 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0287.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0526.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0526.aspx.
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx
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  البنوك

 كان، 1991 عام في السوفیتي االتحاد مباشرةً بعد انھیار 
 الحكومة مع الناجحة العقود بعض طرفاً في خوري

 العمل في أوائل التسعینیات، ھو وشریكھ في. األرمنیة
 العاصمة ومقره في كونفیرس،بنك  شراءحینھا قررا 

 أرمینیا بنكزعم  ،2000 عام في. یریفان األرمینیة،
 أن الكوالیس، وراء من األمریكیة، المركزي والسلطات

ً  األموال المنظومة لغسل ھذه یستخدم كان خوري  ذھابا
 ً ویتنس أن  لغلوبال المصادر أحد وقال لبنان، من وإیابا
. هللا بحزب مرتبطة كانت األقل على المدفوعات بعض

 بتمویل كونفیرس بنك اتھمت المتحدة الوالیات أن ویُزعم
 البنك قبل من كونفیرس من خوري ثم تم طرد اإلرھاب،
 المالكین أن إلى یشیر ما ھناك ولیس. األرمیني المركزي
 أي لدیھم كان كونفیرس لبنك الحالیة اإلدارة أو الحالیین

 . األحداث ھذه في مشاركة أو علم

 خوري بفادي التقى المھنیة، حیاتھ من مبكر وقت في
 ولكنھ صغیر لدیھ بنك لبناني مصرفي وھو صعب،
 ،(FBME)األوسط  للشرق االتحادي البنك وھو ناجح،
.  قبرص غالباً فيولكن مقره  تنزانیا في مسجلالبنك 

 ركاتش FBMEاجتذب  األمریكیة، ووفقاً للسلطات
 غسل  مكافحة في إخفاقاتھ بسبب المخاطر عالیة وھمیة

 الشركات من بتسجیل العدید قام خوري ثم، ومن. األموال
تتعامل مصرفیاً مع بنك  قبرص، بعضھا في المجھولة
FBME .خوري معاً نحو شراء ومدلل  صعب تابع فادي 

 . (BTF)التجاري  التمویل أي بنك موسكو، بنك

 أن بعد الدولي االنتباه FBMEلفت بنك  ، 2014 عام في
 المالیة الجرائم أصدرت الشبكة األمریكیة إلنفاذ

(FinCEN) مالیة تثیر قلق البنك "مؤسسة أن تبین مذكرة 
 تمویل مع یتسامح أنھ األموال" وتزعم كبیر متعلق بغسیل

بكونھا واجھة  مشتبھ لشركة ویستضیف حسابات اإلرھاب
 البالیستیة والصواریخ الكیمیائیة األسلحة لبرنامج

 . سوريال

 الداخلیة FBME وثائق تسریب تم ، 2017 عام في
 BuzzFeedو القبرصي البرید قبل من مرة ألول وتحلیلھا

News، صلة اتذ فیھا مشكوك حسابات عن مما كشف 
 بخوري الحسابات ھذه من العدید بسوریة. ویرتبط

 .وشبكتھ

ومع ذلك، عندما . 2020 عام في صعب فادي توفي
المالك المشارك ( تواصلت بھ غلوبال ویتنس علّق شقیقھ

بأن العالقة التجاریة بین فادي صعب  )FBMEلبنك 
، وأنھ لم یكن ألي 2006ومدلل خوري انتھت في عام 

فرد آخر من عائلة صعب أي عالقة تجاریة أو شخصیة  
 تصرف األوقات جمیع في" أنھ مع مدلل خوري. وذكر

 األوروبي االتحاد توجیھات وفقاً لجمیع FBME مصرف
 دتأك كما األموال، غسل  بخصوص مكافحة وقبرص

"  ثالث طرف من متعددة حسابات مراجعة عملیات ذلك
 لم حساباتھم األفراد ھؤالء فیھ فتح الذي الوقت في" وأنھ

 إلى اإلشارة وأنھ تجدر للعقوبات، قوائم أي في یظھروا
 ". FBMEضد  FinCEN ادعاءات من أي تأكید یتم لم أنھ

 الشركات من شبكةالمصرفیة، ومع وجود  نظراً لخبرتھ
 فیھ وصل  الذي الوقت بحلول تصرفھ، تحت المجھولة

 خوري كان ،2012 عام في موسكو إلى مخلوف محمد
 .الیائس األسد نظام لمساعدة جید وضع في

 في المساھمین شبكتھ من ضمن قلة من خوري أصبح
.  Tempbankھو  الثانیة، الدرجة من روسي مصرف

 ً بنك  على عقوبات فرضت التي المتحدة، للوالیات وفقا
Tempbank لدعم البنك استُخدم فقد ،2014 عام في 

 النفط شركة ومساعدة السوریة العملة احتیاطیات
 .الحكومیة السوریة

وحماس المدقق  األمریكیة العقوبات بین الجمع أدى
عام   في Tempbank إغالق بنك إلى الروسي المصرفي

2017. 

،  Tempbankس بنك رئی ویتنس، غلوبال قابلتھ عندما
 المتحدة الوالیات علیھ فرضت  الذي ( غاغلویف میخائیل

ً  لتقدیمھ قوباتع ً  دعما  السوري) اعترف للنظام مادیا
لمدلل   یكون أن نفى لكنھ شریكین، كانا وخوري بأنھ

 تتعلق معامالت أي أن وذكر. البنك على تأثیر أي خوري
 والمعدات والوقود األغذیة بشراء ترتبط بسوریة

 یتعلق شيء ال روسیا، وأن في المختلفة الزراعیة
.  Tempbankمر عبر بنك  والبالیستیة الكیمیائیة باألسلحة

 . االمریكیة العقوبات على البنك زوال فى باللوم وألقى

 الحربي المجھود  مساعدة :العسكریة الصلة
 السوري 

 فیھا مصالح للدولة مالیة بتعامالت خوري یرتبط مدلل
. االمیركیة الخزانة لوزارة تبعًا، 1994 العام منذ السوریة
 توفیر في خوري شبكة ساعدت الحرب، اندالع وبمجرد

 مالیة، ضائقة من یعاني الذي األسد لنظام النقدیة قاألورا
 وقود بشراء متھمین آخرینساعدت كما  النفط، وشراء

 .الطائرات

https://wikileaks.org/plusd/cables/06YEREVAN1342_a.html
https://www.fincen.gov/sites/default/files/special_measure/FBME_NOF.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/special_measure/FBME_NOF.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/special_measure/FBME_NOF.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/special_measure/FBME_NOF.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/special_measure/FBME_NOF.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2017/04/FBME.pdf
https://cyprus-mail.com/2017/06/16/fbme-assads-wmd-front-company-implicated-magnitsky-case/
https://www.buzzfeed.com/alexcampbell/kremlin-linked-slush-funds-exposed
https://www.buzzfeed.com/alexcampbell/kremlin-linked-slush-funds-exposed
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2391.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl0287.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0526.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0526.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0526.aspx
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 مركز إلى الشبكة تقدمھ الذي  الدعمھو  القلق یثیر ما أكثر

 للتطویر مركز وھو العلمیة، والبحوث الدراسات
 لألسلحة األسد نظام برنامج عن مسؤول العسكري
 .والبالیستیة الكیمیائیة

واجھات تعمل ك أنھا في یشتبھ شركات ثالث قمنا بتحدید
ً  منھم كل  ان. كSSRC لمركز البحوث ً  مملوكا  ظاھریا

 توصلنا أنھكما  وظفیھم،أحد م أو خوري  عائلة ألصدقاء
 مدلل أن جمیعھم یتصرفون حسب توجیھات المرجح من

 وراء ما إقلیم واحدة من الشركات في أُسست وقد .خوري
 الشركتان أما البریطانیة، فرجن بجزر البریطاني البحار

 . قبرص في  أدرجتا فقد األخرتان

 السلع من متنوعة مركز البحوث العلمیة مجموعة یشتري
 المتخصصة البالط الثقیلة؛ و الخارج: المعدات من

ومواد ممكن  البصریات؛ االلكترونیات؛ والبالستیك؛
 قد الكیمیائیة والمتفجرات (بعضھا استخدامھا في األسلحة

أو لغایات أخرى).  أو زراعیة ألغراض أیضا یستخدم
تحضیر  في شارك روسي بكیمیائي صالت لخوري كان
 صنعةالم الروسیة بالشركات صالت ولھ أعصاب، غاز

 دلیل أي تجد لم ویتنس غلوبال لكن الكیمیائیة، للمواد
سلحة  لأل مواد الزمة شراء في خوري تورط على مباشر

 .األسد لحساب نظام الكیمیائیة

 خوري على عقوبات المتحدة الوالیات فرضت ذلك، ومع
 كیمیائي مركب وھو األمونیوم، نترات شراء لمحاولتھ

 نظام لصالح األسمدة، أو المتفجرات یمكن استخدامھ في
 .األسد

عملھا لصالح مركز البحوث شركات المشتبھ بال تُظھر
 یسمى بما خوري صالت أھمیة مدى SSRCالعلمیة 

.  األسد لصالح ملھلع  قبرص في الخارجیة بالصناعة
   SSRCل واجھة أنھا في المشتبھ الشركات من واحدة

 وھناك. قبرص في FBME تعاملت مصرفیًا مع بنك
 شراء كوكالء استخدمتا أنھما یُزعم أخریان، شركتان

 كیانان مركز البحوث العلمیة، ھما شرعیین لصالح غیر
 . 2012عام  في أُنشئا قبرصیان

 الشمالیة  كوریا إلى مالیة دمات خ تقدیم 

حین أن شركاء خوري  في تحقیقنا إلى أنھتوّصل  
فإنھم أیضاً  لألسد، التجاریین قد أثبتوا فعالیتھم كوسطاء

 أن المحتمل من. الشمالیة لكوریا مالیة یقدمون خدمات
 في المتطور المالي خوري تستخدم النظام شبكةتكون 

كممر لتأمین وصول دول معروفة   أخرى مرة موسكو
 . العالمیة المالیة األسواق بانتھاكاتھا لحقوق اإلنسان إلى

  واثنین خوري موظفي من خمسة اشترى،  2016 عام في

 الجمعیة" في المائة يف  70 حصة التجاریین شركائھ من
 السبب أن یبدو. مالیة مؤسسة وھي الروسیة"، المالیة

 خدمة" تفریغ حسابات إلى الحاجة كان للشراء الرئیسي
 والتي )،Sendyسیندي (ٍ تسمى رقمیة" جدیدة، محفظة

 الصینیین الدفع لعمالقة الرسمي الروسي الشریك أصبحت
WeChat Pay   وAlipay .دفع نظام إلنشاء الخطوة ھذه 

أحد المشتبھ  من تحّكم مقربین احتمال تثیر كھذا رقمي
 بمنظومة لنقل السوري وتمویل النظام بغسیلھم أموال

 نھایة األموال؛ قد تنمو تلك المنظومة وتصبح في
 على PayPal لـ المالیة والقوة الحجم في مكافئة المطاف

 .المثال سبیل

 على عقوبات المتحدة الوالیات فرضت ، 2019 عام في
 ال. والشمالیة لمساعدتھا كوریا الروسیة المالیة الجمعیة

. اآلن حتى العقوبات عن بمنأى تزال خدمة الدفع سیندي

 

 خوري؟ شبكة ثراء مدى ما
 

 شبكة اشترتھا التي الممتلكات قیمة إجمالي أن ونقدر
 والمصانع الشقق ذلك في ، بما2012عام  منذ خوري

 :أمریكي دوالر ملیون 40حوالي  تبلغ والسیارات،

  –المساحة)  أمریكي (قیمة دوالر ملیون 19 •
 موسكو؛  في لألعمال بالزا بروغریس مركز

 قصر  –دوالر أمریكي  ملیون 20 إلى 15 •
 قبل دوالر ملیون 20 بقیمة موسكو، خارج

 15 اآلن قیمتھ وتبلغ الروبل، انخفاض قیمة
 دوالر؛ ملیون

 تستخدمھا شقة – أمریكي دوالر ملیون 2.4 •
 لندن؛ مایفیر، في  خوري ساندرا

 مصنع – أمریكي دوالر مالیین 4 إلى 3 •
 روسیا.  في واأللومنیوم للزجاج

 

 التي العمولة  دوالر) یمثل ملیون 40المبلغ ( ھذا كان وإذا
 وتقاضى خدماتھا، مقابل خوري شبكة علیھا حصلت 
 فمن المعامالت، على المائة في 1بنسبة   عمولة خوري
  4تصرفت بما مجموعھ   قد خوري  شبكة تكون أن الممكن

 بما العمالء، من متنوعة لمجموعة دوالرعائدة  ملیارات
تقدیریة.   بالضرورة ھي الحسابات األسد. ھذه نظام ذلك في

 التقاریر أن أفادت ذلك، ولوضع األمور في سیاقھا، ومع
 ،Balec Venturesالمجھولة،   خوري شركات إحدى

 500 مع تعاملت قد البریطانیة، فرجن جزر في والمسجلة
 . 2014و  2006بین  المعامالت من دوالر ملیون
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 الدفع شركةمن ویتنس طالبةً التعلیق  غلوبالت كتب
 الروسیة المالیة والجمعیة سیندي، مالكة، LLCالرقمي 

 رد. أي تتلق لم لكنھا وأصحابھا،

*** 

 أكثر من لواحدة خوري مدلل فعلھ  ما قصة ھو یلي ما
ً  الحكومات ً  تعسفا   . في العالم وعنفا
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 خوري  شبكة  مقر : األول  الجزء 
 موسكو  في 

 في الوضع تصاعد ،2012 عام من الثاني النصف بحلول
 النظام بحق المظاھرات یمارسھ وحشي قمع من سوریة

 والجماعات الحكومیة القوات شاملة بین حرب إلى
 بشكل معزوالً  األسد بشار الرئیس نظام كان. المتمردة

 ضخمة مبالغ ینفق وكان الدولي الصعید على متزاید
 لكن المال،  إلى ماسة بحاجة األسد كان. الحرب لخوض

 أن یمكن الذین األصدقاء من قلیل عدد سوى لدیھ یكن لم
 إلیھم. یلجأ

ً  ھي التي روسیا، ھو لسوریة الرئیسي الحلیف مقر  أیضا
 خال األسد مخلوف، محمد سافر. متطور مالي لمركز

 2012 عام منتصف في موسكو إلى  ومدیر أموالھ الفعلي،
 ً  آمن و لتأمین مالذ للدولة على تمویل للحصول سعیا

 . النظام انھیار حال في األسد عائلة ألموال

 على المطل أوكرانیا، فندق في  لھ مقًرا مخلوف اتخذ
الداعم   خوري، جعل مدلل  ما وسرعان. الكرملین
الید الیمنى  نفسھمن  موسكو، في للنظام القدیم والممول

ً  لمخلوف،  .ذات االطالع المصادر من للعدید وفقا

 حسابات بفتح الكبرى الروسیة البنوك قامت البدایة،  في
 عام بحلول ولكن. السوري بارتیاح المركزي للبنك

 وتفید. تتحول موسكو األوضاع في كانت ،2013
جازبرومبنك" " مثل الكبرى، الروسیة البنوك بأن التقاریر
 احتمال قلقة بشأن كانت للدولة، المملوكة VTB وشركة

جزاًءا  علیھا عقوبات بفرض المتحدة الوالیات قیام
 بالدوالر التداول من منعھا وبالتالي –األسد  لتعاملھا مع

 .األمریكي

 موسكو في الثانیة الدرجة من بنك في تلك األثناء كان
ً ) Tempbankیدعى تیمبانك (  على وقادراً  راغبا

 .المساعدة

 میخائیل مع الرئیس التنفیذي لتیمبانك، تواصل خوري
ً . غاغلویف  غلوبال إلى تحدث الذي لغاغلویف، ووفقا

 طریقة تمویل خوري اقترح ،2020 عام في ویتنس
 في صّرح غاغلویف. السوري الشعب لمساعدة كوسیلة

 في النقد مكتب إلى النقد لتسلیم عملیة كانت"المقابلة: 
 الصراع، لتمویل األموال ھذه تستخدم لم .المركزي البنك

 ."لتقویة العملة تستخدم كانت بل

ً  امتلك خوري  ،2012 عام من اعتباراً  تیمبانك في أسھما
 ً  مفقودة Tempbank في المساھمة وثائق. لغاغلویف وفقا
 2012بین عامي  الروسي المركزي البنك إیداعات من

ً  ذلك، ومع. 2015و  خوري مدلل  كان لوثائق عامة، ووفقا
 في 14.7 بین یملكون موظفیھما من واثنان عماد وشقیقھ
  عام إلى 2015 عام من البنك من المائة في 20و المائة

2017. 

في بنك  حصتھامتلك  قد خوري یكون أن الممكن من
عائلة   و/أو السوري تیمبانك لما لذلك من خدمة للنظام

 والمصالح النظاممصلحة  بین الفاصل مخلوف (الخط
ً  یكن لم العائلیة أفراد عائلة   كان). على اإلطالق واضحا
بدًءا من  تیمبانك في اتھمثرو وضعوا بعض قد مخلوف

ً  ،2012 عام  ووفقًا لغاغلویف أیًضا، إن. لغاغلویف وفقا
 أجھزة في بارز عضو وھو حافظ، ونجلھ محمد

 وواحد من مستشاري لألسد التابعة الوحشیة االستخبارات
 ویضخان فكرا بأن یصبحا مساھمین الرئیسیین، األسد
لعقوبات أمریكیة خاضعًا  أن یصبح البنك قبل المال رأس

 یمضیا قدًما في عملیة شراء لم نھمالك ،2014 في عام
 .األسھم

قد   البنك أو أن یكون خوري غاغلویف ینفي ذلك، ومع
 خوري أصبح شریًكا مع إنھ وقال. للنظام كممثلین صرفات

 یقوم مثلھ وكان سوریة، في صالت لھ أعمال كونھ رجل
 .لذلك متاحة كانت الفرصة ألن تجاریة بأعمال

 مصرف او االسد مصرف یكن لم" غاغلویف وقال
، العمولة على الخدمات... واتفقنا لھم النظام". "قدمنا

 الشروط".  علىو

 من المركزي سوریة حاكم مصرف میالة، أدیب كان
ً  بخوري، قدیمة صلةذا  ،2016 إلى 2005 . لغاغلویف وفقا

 المشتركة خلفیاتھما بفضل جیدة عالقة على االثنان كان
 میالة، مع وثیق بشكل تیمبانك مل. عسوریین كمسیحیین

 وفقا األحیان، من كثیر في موسكو إلى یسافر كان الذي
 .لغاغلویف

 لم والبنك أنھ على یصر الذي – غاغلویف سافر كما
االقتصاد ولتأمین  لدعم إنسانیة، ألغراض إال یشاركا

 إلى – المثال سبیل على للسوریین والغذاء الوقود  إمدادات
 میالة ومصرف مع للتفاوض مناسبات عدة في سوریة
 .المركزي سوریة

 ]الحرب[بدایة  في دمشق، في كنت عندما: "غاغلویف قال
 یسافر "تحت یحدث". كان كان ما رأیت خاص، بشكل

 كنا عندما: "قائالً  والرصاص". وتابع الرشاشة المدافع
 الطریق كان السیارة، في دمشق إلى بیروت من نسافر

ً  كیلومتراً، 80 طولھ یبلغ الذي بأكملھ،  بالالجئین ملیئا
 تماماً."
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 تیمبانك على عقوبات فرضت قد المتحدة الوالیات وكانت
 لصالح عملھما بسبب 2014 أیار/مایو في وغاغلویف

 السوریة الحكومیة النفط وشركة السوري المركزي البنك
 الرغم الذین سبق وفُرضت علیھم عقوبات أیًضا. وعلى

 سوریة. وقال مع العمل تیمبانك واصل لعقوبات،ا من
 في یتقلص كان الروسي المصرفي القطاع إن  غاغلویف

 . تجاریة فرصة السوري العمل وكان الوقت، ذلك

 البنك نقداً إلى الدوالرات توصیل مالیین تیمبانك رتب
 في فنوكوفو مطار من بالطائرة السوري المركزي
 ونفذ البنك ھذه. األمریكیة لتقریر العقوبات وفقا موسكو،
 ،2016و 2012 عامي بین مرات ست أو خمس العملیة

 .لغاغلویف وفقا

 ارسالھ، تم الذي النقدي المبلغ تحدید غاغلویف ورفض
 ورفض". وتثبیتھا العملة لتعزیز یكفي بقول: "ماواكتفى 

 الى االموال ترسل التي الجھة عن االفصاح غاغلویف
 الدولة من تكون ان نفى عبر تیمبانك، لكنھ سوریة

 .الروسیة

 الوقود  لشراء لسوریة مصرفیة خدمات تیمبانك قدم كما
 السنوي التقریر وذكر .غاغلویف بحسب والحبوب،

ً  یقوم البنك أن 2014 لعام لتیمبانك  حسابات بتسویة أیضا
 العمل على قادراً  كان أنھ كما لشركات أعمال سوریة،

 سوریة في بالحفر تقوم روسیة لشركة مالي كضامن
 .لعملھ الكبیر المركزي سوریة مصرف تقدیر بسبب

 التي للنتائج المقابلة على ملخص تم إطالعھ بعد عندما
 كان أنھ غاغلویف أكد ویتنس، غلوبال إلیھا توصلت

 ً یشترك مع  لم وأنھ البنك، في فقط خوري مدلل مع شریكا
 یكون أن أخرى. ونفى مخططات أو أعمال أي خوري في

 یعلم لم إنھ وقال. البنك في وجد، إن كبیر، تأثیر لخوري
وأن   مؤخراً، مركز البحوث العلمیة السوري إال بوجود

 باألسلحة یتعلق شيء ال:  المسألة بھذه لھ عالقة تیمبانك ال
مر من خالل تیمبانك.  البالیستیة الصواریخ أو الكیمیائیة

 الروسیة والقوانین الدولیة التزم بالمعاییر البنك ان وقال
 تورط بأي علم  على  یكن اإلرھاب. لم التي تمنع تسھیل

 تكن لم  وصّرح أنھ الفساد في مخلوف أو األسد لعائالت
ولذلك فإن   حرب تصنفھم كمجرمي قضائیة أحكام ھناك

 بأعمال مصرفیة. ال حصریًا مرتبًطا كان معھم "العمل
 باجھزة صالت وجود احتمال  عن سئل سیاسة". وعندما

 في  لھا تدخل يوجود أ نفى الروسیة االستخبارات
 . المصرف عملیات

 من المطاف نھایة في) Tempbankتیمبانك ( إغالق تم
في تشرین  الروسي المركزي المصرف قبل

سیئة. ال بسبب ممارساتھ المصرفیة 2017 األول/أكتوبر
ً  مصرفھ المركزي منح قد بوتین وكان ً  تفویضا  مطلقا
ً  ، 2014عام في الروبل انھیار بعد المالي القطاع لدعم  وفقا

 إلى تنتمي التي البنوك تایمز. وحتى فاینانشال لصحیفة
 قِبل من مؤخراً  أغلقت قد بوتین، عم ابن بوتین، إیغور

 اسباب احد ان غاغلویف ویعتقد. المصرف المركزي
 في تسببت امیركیة عقوبات فرض ھو تیمبانك زوال

 .لألموال تسرب كبیر

 

 لألسد آمن مالذ :  عقارات في موسكو  شراء

 أبناء بدأ یسقط، قد وكأنھ بدا األسد الرئیس نظام أن ومع
 من األموال نقل في مخلوف عائلةمن  خالھ وممولیھ

 والرئیس مخلوف رامي أن من الرغم سوریة. وعلى
 مصالح كانت فقد ،جداً  علني  بشكل تصادما اآلن قد األسد

 متشابكة عام، بشكل والنظام واألسد، مخلوف عائلتي
 السابقة. أظھر السنوات وفي الوقت ذلك في معقد بشكل
 مخلوف عائلة أن كیف ویتنس غلوبال أجرتھ سابق تحقیق

بقیمة  وشقق مكاتبلشراء  المال ھذا استخدمت جزء من
 سحابال منطقة ناطحات كي فيملیون دوالر أمری 40

 ھو خوري أن نكشف أن یمكننا موسكو. اآلن فاخرة فيال
 .مشتریاتھم خلوف فيمأبناء  من ساعد

 من عائلة مخلوف، بأسماء العقارات بعض شراء تم
  .روسیا في مسجلة شركات خالل من اآلخر والبعض

 علیھا حصلت التي الروسیة الشركات سجالت وتبین
 بھ" والوارد الموثوق الشخص"أن  ویتنس غلوبال شركة
 ممتلكات لشركات الخمس الوثائق من أربع في اسمھ

"الشخص   روسیا في سوزدوفا". "إ. أ.  كان مخلوف
 ترشیحھ الشركات لمدیري یمكن شخص بھ" ھو الموثوق

 لسجل وثائق أو لتقدیم الضریبیة،  السلطات للتواصل مع
 . عنھم نیابة روسیا في الشركات

 

 

 

 

 

 

 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2391.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2391.aspx
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1059307
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/02/upolnomochennyy-rossiyskiy-bank-po-iranu-i-sirii-lishen-licenzii-cb
https://www.ft.com/content/d432e668-95ea-11e6-a1dc-bdf38d484582
https://www.thetimes.co.uk/article/putin-s-unfavourite-cousin-igor-linked-to-web-of-money-laundering-schemes-l607tvkw2
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/syria-richest-man-inflames-rare-public-dispute-bashar-al-assad-rami-makhlouf
https://www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/corruption-and-money-laundering/assad-henchmens-russian-refuge/
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 وھي سوزدوفا، أندریفنا إلیزافیتا سوزدوفا" ھي"إ. أ. 
لألعمال   خوري مركز في مقرھا لدى خوري موظفة

 سفر شركة أدارت أن لھا سبق بالزا". وقد "بروغریس
 جانب إلى اشترت، ،2016 عام األعمال. في مركز من

 في 10 موظفیھ، وعدد من خوريمدلل  شركاء من اثنین
 وھي الروسیة، المالیة للجمعیة األم الشركة من المائة

 استخدم قد اسمھا یكون أن الممكن مالیة. من مؤسسة
 غلوبال إذنھا. وكتبت دون خوري شبكة قبل من مرتین
 على رد، أي تتلق لم لكنھاو إلیھا طالبةً تعلیقھا ویتنس
 .طلبنا قرأت أنھا تثبت التي األدلة من  الرغم

سوزدوفا   كان لدى التي العقارات شركات من اثنتان
 األسد خال ابن مخلوف، لحافظ توكیالت فیھا مملوكة

عقل   أنھ في یشتبھ سابق كبیر استخبارات وضابطمباشرة 
 جمیع في السلمیین المتظاھرین ضد القمع مدبر لحملة

عقارات بما قیمتھ  حافظ اشترى . 2011 عام سوریة أنحاء
 .دوالر أمریكي ملیون 20

 شبكة نفذتھا التي المعامالت ھي الوحیدة ھذه تكن لم
 المتحدة الیاتالو مخلوف. فرضت عائلة  عن نیابة خوري

ألن   لمدلل، األصغر الشقیق خوري، عطیة على عقوبات
الذي تم   مدلل خوري مع جنب إلى جنبا خوري، "عطیة

. مخلوف لعائلة مالیة بتسھیل صفقات قام تصنیفھ سابقا،
 تم كما. "مخلوف رامي أنشأھا لشركة مصالح أدار كما

 أموال تحویل بسبب عطیة على أمریكیة عقوبات فرض
 من الحكومیة النفط وشركة السوري المركزي للبنك
 للصرافة.  األموال، مونیتا لتحویل السوریة شركتھ خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لألعمال. المصدر:   بروغریس بالزا مركز  في سوزدوفا إلیزافیتا

 إینستاجرام. 

 بجمیع علم على كان عطیة  أن إلى یشیر ما ھناك ولیس
لمركز  بھ المشتبھ دعمھا مثل - خوري شبكة أنشطة

 .واجھة شركات توفیر خالل البحوث العلمیة السوري من

 

  

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/assad-henchmens-russian-refuge/
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 مع  صالت : الثاني  الجزء 
 الروسیة  االستخبارات 

الروسیة   الدولة من ضمنیة موافقة إلى  بحاجة خوري كان
 األموال نقل الممكن غیر فمن حتى یستطیع تسییر شبكتھ،

حیازة ھكذا  دون أجنبیة جھة فاعلة وأ لدولة روسیا في
قدیمة   صالت لھ أن یبدو خوري، حالة وفي. موافقة
 وأنھا تعززت الروسیة الخارجیة االستخبارات بأجھزة

 .الوقت مرور مع

 للمخابرات عمیل وھو بریبتكوف، بوریس أن كما یبدو
 خوري شبكة عملیات ساعد ، 2004 عام حتى الروسیة

 . األقل على  2016 عام حتى 1997 عام من

 في مدللاسم  جانب إلى مرة ألول بریبتكوف اسم یظھر
 عام في وبریبیتكوف خوري  ضد الشرطة  إلى شكوى
 التجاري الشریك أیلیا مانیك، مقدمة من قبل 1999

لغلوبال   علم لخوري. (ال السابق األوكراني-األسترالي
 قد قادت إلى فیما إذا كانت تلك الشكوى دلیل ویتنس بأي

 مجلس يبعد ذلك ف بریبتكوف جنائیة). یظھر تھم توجیھ
. 2006و 2005و 1999في أعوام  ونفیرسبنك ك إدارة
 جزئیًا مملوك روسي بنك في مساھمة لشركة مدیًرا وكان

 وكذلك ،(BTF)التمویل التجاري  لخوري، ھو بنك
 وري لخ كان الذي موسكو في الفضاء سفینة متحف

 . فیھ مالیة مصلحة

تاریخ   على مطلعان مستقالن درانمص وصف وقد
 عمیل بأنھ بریبتكوف عملیات خوري التجاریة

 ببعض االتھامات ھذه دعیمت ویمكن. الروسیة للمخابرات
 المسجل، بریبتكوف وعنوان. التوثیقیة الظرفیة األدلة
 مبنى ھو المسربة، المرور حركة بیانات لقواعد وفقا

 الخارجیة االستخبارات وكالة قامت موسكو في سكني
 الحادي في بدایة القرن لعمالئھا في ببنائھ الروسیة

حوالي   للشقة مسجل مالك ھو أول بریبتكوف. والعشرین
صرح  . الروسیة الممتلكات لسجالت وفقا ،2005 عام

 أندریھ المؤلف الروسیة، االستخبارات في الخبیر
 بریبتكوف أن إلى  األرجح على یشیر أن ھذا سولداتوف،

 تقاعد من الخدمة مؤخراً. قد

 اإللكتروني الموقع على المحفوظة الذاتیة السیرة وتظھر
 كبیًرا سوفیاتیًا مسؤوالً  كان بریبتكوف أن كونفیرس لبنك
.  الخارجیة المعنیة بقضایا التجارة والوزارة اللجنة في

 معروفة الذي ضم شخصیات القسم نفس في یعمل وكان
. بي جي الكي في األجنبیة االستخبارات فرع إلى تنتمي
ً  أنھ كان الذاتیة السیرة وتبین ً  مھندسا  في كبیراً  ومھندسا
 لالتحاد الخارجیة االقتصادیة للعالقات الحكومیة اللجنة

بین . 1988و 1972بأكملھ في الفترة بین  السوفیاتي
 العامة المدیریة رئیس نائب ، كان1991و 1988عامي 

 الرأسمالیة الدول مع الخارجیة االقتصادیة للعالقات
 تغطي والتي الخارجیة، التجارة لوزارة المتقدمة، التابعة

 .المتحدة والوالیات الغربیة أوروبا

 عن كتب ثالثة تألیف في  شارك الذي سولداتوف، وقال
 كان أنھ ویتنس وباللغل الروسیة، االستخبارات أجھزة
 العالقات لجنة في المھندسین من قلیل عدد ھناك

 وكأنھ یبدو منصب بریبتكوف وأن الخارجیة، االقتصادیة
 ھؤالء من العدید ھناك كان أنھ أعتقد غطاء: "ال
كالسیكي  DR وكأنھ یبدو" .سولداتوف قال ،"المھندسین

 )".طنشی احتیاطي (ضابط

 بعد فیما اصبحوا اآلخرین، الذین الروس من العدید عمل
الروسیة،   الخارجیة االستخبارات اجھزة ترأسوا او وزراء

 حین وفي. بریبتكوف عمل فیھا التي اإلدارات نفس في
أو   علم على بریبتكوف كان إذا ما نعرف أن نستطیع ال أننا

 تظھر الذاتیة السیرة فإن األفراد، ھؤالء مع اتصال على
 بریبتكوف بھا یقوم أن یمكن كان التي االتصاالت مستوى

 كان الذي النفوذ نوع وبالتالي –المعلنة  أثناء أداء أدواره
 مدلل ذلك في بما حلفائھ، عن نیابة ممارستھ على قادراً 

 .خوري

أولئك الذین من المحتمل أنھم كانوا في دوائر  بین ومن
 السكك قطب یاكونین، نشاط بریبتكوف ھو فالدیمیر

 كتب بوتین. وقد من المقربین أحد وھو الروسي، الحدیدیة
عاماً كان فیھا عمیالً  22كتاباً یشرح دوره خالل  یاكونین

 والذي بي، جي الكي في الخارجیة االستخبارات جھاز في
 للعالقات الدولة لجنة في كمھندسالعمل  مھمة تضمن

 األخرى المحتملة الروابط ومن. الخارجیة االقتصادیة
ً  كان الذي ،فرادكوف یخائیلم  الدولة للجنة رئیسا

 مما ـ الفترة تلك خالل الخارجیة االقتصادیة للعالقات
 وفي. المباشر غیر أو المباشر بریبتكوف رئیس جعلھی

ً  فرادكوف أصبح الحق، وقت  روسیا في للوزراء رئیسا
ً  وكان ، 2004 عام في  االستخبارات ألجھزة رئیسا

 نذ. م2016 عام حتى 2007 عام  من الروسیة الخارجیة
 لألبحاث الروسي المعھد فرادكوف یرأس ،2017 عام

 مقر لعمالء بأنھ یُعرف أبحاث مركز االستراتیجیة، وھو
 .الخارجیة المتقاعدین االستخبارات

 على 1997 عام من خوري مع عمل بریبتكوف أن ویبدو
حیث كان  الحق، وقت حتى أو ، 2016 عام حتى األقل

ً  كان. كما بنوكھ من اثنین مشاركاً في  في وعضواً  مساھما
 یبدو روسیة لشركة ومدیراً  كونفیرسبنك  إدارة مجلس

http://docs.cntd.ru/document/3626566
https://expert.ru/dossier/people/yakunin/
https://www.kommersant.ru/doc/356949
https://riss.ru/profile/fradkov/


 

GLOBAL WITNESS BRIEFING MONTH YEAR Title to be added here 13 

ً  تملك أنھا  عن نیابة BTFبنك التمویل التجاري  في أسھما
ً  صلة على عائلتھ وكانت. خوري . خوري بمصارك أیضا
 أنھا یبدو أخرى لشركة مدیرة بریبتكوف ابنة وكانت

 ً .  خوري عن نیابةالتمویل التجاري  بنك في امتلكت أسھما
للشركة   الروسي التمثیلي المكتب في زوجتھ عملتو

لشركة ھي القبرصیة القابضة التابعة لبنك كونفیرس، ا
Hudsotrade، في آخرین  أعضاء مع جنب إلى جنبا 

 .الشبكة

 ةالمؤسس االعتراف بخوري من قبل
 الروسیة

 
 خوري وشبكتھ وشركاؤه حصل ،2014 عام منذ

 المؤسسة من عام تقدیر على المقربون التجاریون
 األرثوذكسیة الكنیسة من جوائز شكل في الروسیة
 أرثوذكسیة غیر حكومیة. یدیر و من منظمات الروسیة

 الموالیة النخبة من نافذون أعضاء تلك المنظمات
ً  عملوا الذین للكرملین  االستخبارات أجھزة لصالح سابقا

 خوري شبكة أن إلى الجوائز ھذه الروسیة. تشیر
 الكرملین بخدماتھا. من ضمني باعتراف حظیت وخدماتھا

 
ألنفسھم مستَقَراً  بي جي في الكي سابقون عمالء وجد وقد

 انھیار منذ الروسیة األرثوذكسیة ھو الكنیسة غیر متوقع
 أنشأ العدید دخولھم الكنیسة، السوفیاتي. ومنذ االتحاد

 عدد أصبح الخاصة. وقد األرثوذكسیة منظماتھم منھم
 "القلة النافذة األرثوذكسیة" بسبب منھم معروفاً باسم قلیل

 أحد أن الذي یضخوه في منظماتھم. ویبدو حجم التمویل
 الحكومیة غیر المنظمات لھذه المشتركة األھداف

 والمؤمنین بالروسیة توحید كل الناطقین ھو األرثوذكسیة
 الخارجیة السیاسة أھداف  األرثوذكس وحشدھم لدعم

 الروسیة.
 

 الفلسطینیة الجمعیة منحت ،2017 أیار/مایو في
 لحمایة المكرسة )،IPPOاإلمبراطوریة ( األرثوذكسیة
خوري.   لمدلل جائزة األوسط، الشرق في األرثوذكسیة

السابق لـ   الرئیس ستیباشین، سیرغي الجمعیة ویدیر
FSKتم و خلفت الكي جي بي، استخبارات وكالة ، وھي 

 ازجھ لتشكیل أخرى ھیئات مع الحق وقت في دمجھا
 . FSBالفیدرالي  األمن

 
 للتدخل كذریعة الروابط األرثوذكسیة الكرملین استخدم

 األقلیة لحمایة: 2015 عام في  األسد جانب إلى سوریة في
 اإلسالمیین. وقد المتطرفین من سوریة في لمسیحیةا

 السوریة، ونظیرتھا الروسیة األرثوذكسیة الكنیسة لعبت
 في األرثوذكس المؤمنین معظم تمثل التي أنطاكیة، كنیسة
ً  دوراً  الشام، بالد أنحاء جمیع  ھذه استخدام في أساسیا

تقوم   الذي العسكري العمل على الشرعیة إلضفاء لرسالة ا
 .سوریة في بھ روسیا واألسد

  

https://www.ft.com/content/a41ed014-c38b-11e9-a8e9-296ca66511c9
https://www.ippo.ru/about/article/predsedatel-ippo-200311
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/217045866
http://vz.ru/politics/2015/4/6/738064.html
http://vz.ru/politics/2015/4/6/738064.html
http://vz.ru/politics/2015/4/6/738064.html
https://ria.ru/world/20150416/1058989211.html
http://www.bbc.com/russian/media-37705858
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 خوري  صالت  :ث الثال  الجزء 
 السوریة  باألسلحة 

 أنھا في یشتبھ شركات ثالث أن ویتنس غلوبال وجدت
 العلمیة والبحوث الدراسات لمركز كواجھات عملت

(SSRC)، المسؤولة السوریة العسكریة المؤسسة وھي 
–البالیستیة  والصواریخ الكیمیائیة األسلحة برامج عن

)، فرومینیتي Piruseti Enterprisesبیروسیتي للمشاریع (
)، وبشكل أبسط Frumineti Investmentsلالستثمارات (

 في تشكل –) Tredwell Marketingتریدویل للتسویق (
 الشركات استمر نشاط ھذه.  خوري شبكة من جزًءا الواقع
االعتداء على   في السوریة الحكومة بدأت أن بعد حتى

 . 2011 عام في مواطنیھا

 بشار والد األسد حافظ كان عندما السبعینیات، في
 مركز الدراسات والبحوث السوري النظام أسس رئیساً،
SSRC العلمي. الحقاً، بدأ المركز  لیكون مؤسسة للبحث

 كیمیائیة وأسلحة المدى بعیدة صواریخ تطویر في
 التكنولوجیا ھذه ولتطویر. السوري للجیش وبیولوجیة
 من متنوعة مجموعة المركز اشترى المتقدمة، العسكریة
 ومعدات بصریة، آالت دقیقة، : الخارج من المعدات

واأللواح،  وأنواع خاصة من البالستیك وإلكترونیات،
 الكیمیائیة مواد یمكن استخدامھا في األسلحة عن  فضالً 

 إال. بعض تلك السلع ال یمكن شراؤھا أخرى وألغراض
 .الغرب في

 على عقوبات المتحدة الوالیات فرضت ،2005 عام وفي
قدرتھ  كبیر بشكل أعاق مما مركز البحوث العلمیة، أنشطة

 .یحتاجھا التي المواد شراء على

 السوري،  النظام لجأ العقوبات، تلك فرض قبل حتى ولكن
 الوالیات قبل من لإلرھاب راعیة دولة یُصنف كان الذي

 واجھة شركات استخدام إلى ،  1979عام منذ المتحدة
. الغربیة االستخبارات من للتھرب ومواد معدات لشراء

أو  )،offshoreالخارج ( في مسجلة الشركات معظم ھذه
 .المتحدة العربیة اإلمارات لبنان أو في

 عن منشقون وصف ویتنس، غلوبال مع مقابالت وفي
 محاوالتھم بإخفاء قاموا البحوث العلمیة كیف مركز
الطرق  ھذه وشملت. لبرامجھم الزمة معدات لشراء

موظف ك تظاھرال أو مزیفة، تسلیم عناوین استخدام
 رجال  استخدام أو غربیة، شركات من الشراء جامعي عند

 . عمولة مقابل معدات لشراء سوریین أعمال

قام مركز البحوث العلمیة السوري  الحرب، بدء منذ
 المتفجرة والبرامیل الكیمیائیة األسلحة وتصنیع بتصمیم

 السوریین المدنیین ضد المستخدمة  الصواریخ  من والعدید
 جرائم فھو متواطئ في ولذلك. السوریة والمستشفیات

 .ارتكبھا النظام التي الحرب

 

 بمركز صلتھا في یشتبھ واجھة شركات ثالث
  العلمیة والبحوث الدراسات

 
 Tredwell Marketingالمحدودة  تریدویل للتسویق •

Ltdمن ونشطة البریطانیة فیرجن جزر في  ، مسجلة 
ُربُّز   فاضل قبل من ، ومملوكة2013إلى  2007

 لطوني صدیق نادرة. وكالھما ویدیرھا رودین
 نادرة رودینعمل  كما خوري، شبكة عضو خوري،

 . وینكر2009 إلى 2007 من خوري  لدى مدلل
 أن الممكن أنشطتھا. ومن أو بالشركة علم أي كالھما
موافقتھم.  أو علمھم دون استخدمت قد أسماؤھم تكون

بوجود صالت  القبرصي المركزي المصرف ویشتبھ
 تربطھا بمركز البحوث العلمیة السوري.

 Pirusetiللمشاریع  المحدودة بیروسیتي شركة •
Enterprises Ltd ،لالستثمارات فرومینیتيو 

 وكالھما ،Frumineti Investments Ltd المحدودة
، 2014وحتى  2012 من ونشط قبرص في مسجل

في  موظف الزیدي، عیسى قبل ومدارة من ومملوكة
 لمراقبة االمریكى المكتب اتھمھم خوري. وقد شبكة

واجھة  لمركز  شركات بانھم االجنبیة االصول
 . SSRCالبحوث العلمیة 

 

 أنھا المشتبھ في خوري شبكة شركة تریدویل،
 السوري  الجیش لصالح تعمل

 قبرص مسؤولو حكومات غربیة ومصرف یشتبھ
 المحدودة، للتسویق تریدویل شركة أن  المركزي في

لمركز  واجھة ھي البریطانیة، فرجن جزر في  المسجلة
 فیرجن جزر تتخصص. SSRCالبحوث العلمیة 

 ال فھي: الھویة تسجیل شركات مجھولة في البریطانیة
 مما مدیریھا، الشركات أو مالكي عن تكشف معلومات

 على والحفاظ لتسجیل الشركة مثالیة قضائیة والیة یجعلھا
 أن من  الرغم مالكیھا والمستفیدین منھا. على سریة

سنفصل  العقوبات، تحت قط توضع لم لتسویقتریدویل ل
 .الشكوك أدناه ھذه

 عام في . FBMEبنك  في حساب لتسویقلتریدویل ل وكان
 FBMEبنك  ألمریكیةا   FinCENشبكةمنحت  ،2014

 األقل  على واحدًا عمیًال  أن مدعیة أموال، غسیل شعارإ
لمركز البحوث واجھة  شركة كان FBME عمالء من

 ما مع برید صندوق عنوان شارك الكیان ھذا العلمیة وأن

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:018I:FULL&from=IT
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/ODG/uzumcu/United_Nations_Security_Council_Statement_by_the_Director-General_OPCW__Ambassador_Ahmet_Uzumcu.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/whwmdeo.pdf
https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224826.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0774&rid=1
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FBME_NOF.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FBME_NOF.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FBME_NOF.pdf
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 جزر فیرجن  في أخرى وھمیة شركة  111 عن یقل ال
 .البریطانیة

 تسریب خالل من جزئیًا األمریكي اإلشعار تأكید تم وقد
الفترة  في أنھ على یدل مما FBME لـ الداخلیة اإلیداعات

تریدویل للتسویق في  تسجیل تم 2013و  2007بین 
 التي األخرى خوري شركات مثل BVI عنوان نفس

 من التسریبات تغطیة ھذهتمت  . وقد FBMEمع  تتعامل
وقامت   ،BuzzFeed News و  القبرصي البرید قبل

BuzzFeed  األصلیة الوثائق بعضبنشر. 

 األمریكیة على العلن،  FinCENوضع إشعار شبكة قبل
 معلومات FBME تقدم أن القبرصي المركزي البنك طلب
وشركة  تریدویل ذلك في بما عمالئھا، من تسعة عن

 خوري. أخرى تتبع لشبكة

إلى   المركزي البنك قدمھا التي التسعة العمالء قائمة في
FBME ،بجانب الید بخط مكتوبة مالحظة في جاء 

في بنك  الداخلیة التصاالتتُظھر ا". ?SSRCتریدویل: "
FBME، موظفي أن الحق، وقت في تسریبھا تم التي 
FBME تعلیمات لھم صدرت الحسابات ومراجعي 
 .المركزي البنك شكوكتریدویل نتیجةً ل في للتحقیق

 غربي حكومي مسؤول قال ،2017 عام وبحلول
لـ  الشریكة الشركات" إن بریَور لألكادیمي جوناثان

[SSRC] للتسویق، تریدویل المثال  سبیل على شملت 
 تورتوال، رود، تشامبرز دریك ،3321 برید صندوق

.  "2007 عام في المسجلة  البریطانیة، فیرجن جزر
مركز  موظفي أن كیف بریَور عن صادر تقریر وأوضح
عدة  بتمثیل ،2011 عام قبل یتظاھرون، العلمیةالبحوث 
 من الدفع ثم یتم الطلبات، تقدیم أجل من سوریة شركات

 منھا) التي واحدة تریدویل أن یُعتقد( أخرى جھات قبل
و في  أ سوریة في مقرھا استئمانیة، صنادیق كانت "عادةً 

 المالیة والمراكز الضریبیة المالذات ذلك في بما الخارج،
 . "الخارجیة

شریكة".  شركة"أنھا ب تریدویل بریَور ورقة ووصفت
 لمركز البحوث العلمیة:  الشریكة الشركات وكتب، كانت

مركز البحوث  قبل من"ممولة عبر تحویالت 
 عبر أو سوریة من (مباشرة SSRCالعلمیة 

 إلى األموال لبنان) و عن طریق تحویل
 دولیة، في بنوك حسابات خالل من الموردین

 واحدة من الشركات التابعة حالة ذلك في بما
 إخفاء تم وقد. قبرص في روسي لمصرف
و عن   عن المصارف لألموال السوري المصدر

 من الشحنات إرسال یتم ما وعادة. الموردین
لبنان  أو سوریة في شركات إلى الموردین قبل

واجھة  شركات تكون ما عادة (الشركات،
 نقلت تقریباً). ثم أشھر 6 كل هللا، تتغیر حزبل

. سوریة إلى مباشرة الشحنات الشركات ھذه
 ً  العادیة، الممارسات التجاریة مع وتماشیا
 ذات الشحن وثائق األمامیة الشركات أرسلت
 والتخلیص المشتریات إدارة إلى الصلة

 تسھیل أجل من SSRC لـ التابعة الجمركي
 " السوریة. الجمارك خالل من التسلیم عملیات

 ً مدیر تریدویل من  كان المسربة، FBME لوثائق وفقا
 طالب وھو نادرة، رودین ھو 2013وحتى  2007
 من مدلل لدى وعمل موسكو في یعیش روسي-سوري

 أحد شقیق ابن ھو نادرة. 2009 عام  إلى 2007 عام
طوني  مع وشریك الجامعة في خوري مدلل أصدقاء
 .الشبكة مدیري وأحد خوري شقیق ابن خوري،

 فاضل باسم المسربة الملفات في تریدویل مالك إدراج تم
 القدم كرة یلعب روسي-سوري كباب طاھي وھو ُربُّز،

 في أیًضا یعمل خوريل آخر شقیق وابن خوري طوني مع
 .لألعمال موسكو مركز

 متواضعة ُربُّز حیاة وفاضل نادرة رودین من كل یعیش
 وفقا. تریدویل عبر المتدفقة الكبیرة المبالغ مع تتفق ال
 للتحقیقات شركة وھي كرول، شركة عن صادر تقریرل

 فإن المركزي، قبرص مصرف من بتكلیف المؤسسیة
 على شكل مدفوعات دوالر ملیون 52 سددت تریدویل
 .  صادرة

 یسمع لم ُربُّز إنھ قال ویتنس، غلوبال بھ اتصلت وعندما
 ناھیك قدمي، مضیفاً: "بالكاد لدي حذاء في بالشركة، قط
 . "شركات عن

 ،FBMEلدى بنك  تریدویل شركة حساب أُغلق وعندما
 الھویة مجھولة أخرى شركة إلى المتبقیة األموال أُرسلت
 Armasللتسویق  أرماس تسمى سیشیل، في مسجلة

Marketing، مملوكة المرة وھذه  ً نادرة.  لرودین ظاھریا
الدوالرات عبر  مالیین تدفقت تریدویل، مثل أرماس،

 . FBMEحسابھا المصرفي لدى 

 

 

 

 

https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
https://cyprus-mail.com/2017/06/16/fbme-assads-wmd-front-company-implicated-magnitsky-case/
https://www.buzzfeed.com/alexcampbell/kremlin-linked-slush-funds-exposed
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
https://www.kcl.ac.uk/alpha/assets/fop-13-october-2017-final.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/4165145-Kroll-Report-Project-Ritchie-2015.html#document/p7/a386523
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
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 اتصلت بھ غلوبال ویتنس إنھ عندما نادرة رودین قال
 حتى 2007 عام من جزئي بدوام لدى مدلل خوري عمل
 عبر الروسیة اللغة  لتعلیم مشروع في 2009 عام

 یكن ولم أخرى،  صفة بأي لدیھ یعمل لم وأنھ اإلنترنت،
 لم أنھ وذكر. 2009 عام  بعد معھ تواصل آخر أي لدیھ
 أو للتسویق وأرماستریدویل  عن معلومات أي لدیھ یكن

 .أنشطتھم

 

بھم  اتصلت خوري عندما طوني ُربُّز وال فاضل یرد لم
 التعلیقات، على من مزید على للحصول ویتنس غلوبال
 أن الممكن من. رسائلنا قرأوا أنھم على األدلة من  الرغم
 استخدمت دون ُربُّز قد وفاضل نادرة رودیناء اسم تكون

 .موافقتھما أو علمھما

 

نادرة،  ُربُّز، ورودین فاضل أن إلى یشیر ما ھناك لیسو
 على خوري عائلة أفراد من غیرھم أو خوري وطوني

 تفرض ولم. تریدویل أنشطة من أي في شاركوا أو علم
 على عقوبات األوروبي االتحاد أو المتحدة الوالیات

 . األفراد ھؤالء من أي  أو نادرة رودین ُربُّز أو فاضل

 

 

. 

 

 

 
. المصدر: فیسبوك.  رودین نادرة مع طوني خوري  

 
المصدر: فیسبوك.   .فضل ُربُّز  

 
المصدر: فیسبوك.   فضل ُربُّز مع طوني خوري.  
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 األسد؟ لحرب اإلمدادات شراء

 شبكة شركتي على عقوبات المتحدة الوالیات فرضت
 للمشاریع وفرومینیتي بیروسیتي األخریین، خوري

مشروع  غیر شراء عملھم كوكالء بسبب لالستثمارات،
 سوریة ومصرف لمركز البحوث العلمیة السوري

 2014تشرین األول/أكتوبر  حتى 2012 عام من المركزي
 . األقل على

في قبرص مملوكتین  المسجلتان الشركتان وكانت
 آنذاك العمر من البالغ الزیدي،  عیسى قبل ومدارتین من

 .خوري شبكة في عضو وھو اماً،ع 75

 القانوني المالك الزیدي، أن یبدو خوري، شبكة عن ونیابة
 عمل فرض عقوبات علیھما، قد اللذین تم للكیانین
األخرى في شبكة خوري.  شركاتال من للعدید كواجھة
 من شبكة أخرى لشركة المسربة FBME ملفات وتُظھر
 Balecویدیرھا الزیدي،ھي فنتشرز بالیك  خوري

Ventures، ملیون 500 تصرفت بما مجموعھ أنھا 
معامالت  بعض تحمل .2014و 2006 عامي بین دوالر
 .األموال لغسل الممیزة السماتبالیك  شركة

 إخطار إلیھا أشار التي المالیة  المبالغ من النقیض وعلى
 شقة في الزیدي یعیش بالیك، ومعامالت العقوبات،
 أوكتافیا سكودا ویملك مربعاً، متراً  73 مساحتھا متواضعة

عمل باستقاللیة في  ، وقد2013ألمیرا  نیسان و 2010
 تظھر ذلك، على وعالوة. 2017 عام في مجال الترجمة

 على اآلخرین خوري شبكة موظفو نشرھا التي الصور
ً  یعمل الزیدي أن اإلنترنت  خوري مركز في حالیا
 أعضاء جانب إلى بالزا، بروغریس موسكو في التجاري

 بعید الماضي العام واحتفل خوري، شبكة في آخرین
 .الشبكة وبقیة خوري مع الثمانین میالده

 

 

 كان شيء كل في نظر إنھ یقول الذي  الزیدي، واعترف
 ساعدت شركتھ بأن ویتنس غلوبال لمنظمة علیھ، یوقع

 قیامھ أنكر لكنھ السوري، المركزي البنك تمویل في
 إن وقاللحساب مركز البحوث العملیة.  شراء بعملیات
 النقدیة األوراق طباعة لغرض كوسیط عملت شركاتھ
 ذلك بعد أخرى مرة اتصلنا وعندما. موسكو في السوریة

 التي التفصیلیة النتائج على للتعلیق الزیدي عیسى ب
 األدلة من  الرغم على ذلك،  على یجب لم  إلیھا، توصلنا

 .التعلیق طلب قرأ أنھ تثبت التي

 
 عیسى الزیدي. المصدر فیسبوك.  

 

 الزیدي میالد  عید حفلة  في خوري ومدلل الزیدي عیسى
  .: إینستاجرامالمصدر  .الثمانین

 منظمة 2012 عام في عنھا كشفت التي الوثائق وتظھر
 ربحیة، استقصائیة غیر صحفیة منظمة وھي ،كایبلاب روب

ً  أن  إلى جواً  نقلت السوریة النقدیة األوراق من أطنانا
 العام.  ذلك في موسكو من سوریة

 

 

 ساعدت التي نفسھا ھي النقدیة األوراق ھذه أن ویبدو
 .شرائھا في خوري شبكة

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2666.aspx
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
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 غوزناك (مركز صك العملة مع رسمیا . فقط المال"
 كان شيء المركزي). كلروسیا ( ومصرف الروسي)

 ً ً  ویتنس غلوبال لمجلة الزیدي قال ،"رسمیا  واصفا
لیس [بزنس] بین  القبرصیة. "ھذا شركاتھ من الغرض

 ."فقط الدول بین ھذا أفراد عادیین،

 أوضح ،األمریكیة العقوبات مذكرة من جزء تأكید وفي
 الروسیة الدولتین بین كوسطاء خوري شبكة دور الزیدي

 .السوري الحربي للمجھود ودعمھما والسوریة

 تتھمو. أوسع نمط من واحد جزء مجرد ھذا وكان
 مالیة بمعامالت باالرتباط خوري مدلل المتحدة الوالیات

یصل  مبكر وقت في فیھا مصلحة السوریة للحكومة كانت
 المتحدة الوالیاتاتھمت  الحرب، . خالل1994لعام 

 النظام بمساعدة خوري شبكة  وشركات أخرى في عضاءأ
 ذلك في ھو بأمس الحاجة إلیھ، بما الذي النفط شراء على

 تتھمھا العقوبات لخرق منفصلة لشبكة مساعدةتقدیم 
 .الطائرات وقود بشراء المتحدة الوالیات

 ومتفجرات  سموم

 متھمین بأفراد توجد أدلة أخرى توثق عالقة خوري
 على كان خوري أن یبدو. صفقات أسلحة في بالتورط

 االتحاد في الشھیر الكیمیائي بلیونید رینك، ما صلة
 نوفیشوك، األعصاب غاز إنشاء في ساعد الذي السوفیتي

 سكریبال ویولیا سیرجي تسمیم في الحقًا استخدامھ تم و
 أرقام ثالثة إدراج تم. 2018 مارسآذار/ في إنجلترا في

وصف  مع رینك ھاتف دلیل في خوري لشركات ھواتف
 تملكھ كانت الذي األرمیني البنك اسم  –"بنك كونفیرس"

الشرطة على   حصلت وقد .الوقت ذلك في خوري شبكة
 اتھم رینك عندما السید دلیل أرقام ھاتف  من رقمیة نسخة

جریمة  مجموعة إلى  األعصاب غاز ببیع الكیمیائي
 موقع إلى الھاتف دلیل تسریب تم. 2002 عام في منظمة

، وھو أول من أبلغ عنھ،  TsUR االستقصائیة الصحافة
غلوبال ویتنس وتأكدت منھ بصورة  ومن ثم حصلت علیھ

 مستقلة.

 ویتنس غلوبال أسئلة على اإلجابة رینك السید رفض
 اتصل عندما ذلك، ومع .خوري مع عالقتھ طبیعة حول

 نرینك ع من موقع الصحافة االستقصائیة لیسأل صحفي
 خوري صرح بالتالي: "كان إنھ قیل بمدلل، عالقتھ
 ً األجنبیة،  االستخبارات وكالة ضباط  لزمالئي، صدیقا
SVR، صیدالنیة مشاریع تمویل یرید وكان". 

موظفة  نفسھ لعقوبات بسبب مساعدة خضع خوري وقد
 على رضا بتول المركزي تدعى سوریة مصرف في

 یمكن كیمیائیة مادة وھي األمونیوم، نترات شراء محاولة
 .سمدةاأل أو متفجراتال لصنع استخدامھا
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 یمكن  كیف  :الرابع  الجزء  
 قد  تكون  أن  خوري  شبكة ل 

 الشمالیة  كوریا  ساعدت 
 فعالیتھم كداعمین خوري وشبكتھ مدلل أثبت أن بعد

 التعامل غامروا في أنھم یبدو سوریة، في للمال وناقلین
 المالي القطاع استخدموا أخرى، ومرة .الشمالیة كوریا مع
 .بذلك ومعبر للقیام كقاعدة موسكو في

 بنك شراء

 "Sendy"تسمى التي الرقمیة المحفظة خدمة دعم أجل من
 أي وجود عدم من الرغم على(PayPal إلى  أقربوھي  ،

 تمت التي الكیانات أو األفراد من وأي  PayPalبین صلة
 إلى بحاجة خوري شبكة كانت التقریر)، ھذا في مناقشتھا

 المالیة الجمعیة علىخوري  شبكة سیطرت .أوالً  بنك
 على موسكو، مقرھا مالیة مؤسسة وھي ،RFS الروسیة

 .مراحل ثالث

 من خمسة شترى، ا2016 الثاني/نوفمبر تشرین في أوالً،
 لألعمال بالزا بروغریس مركز في خوري موظفي
 المئة في 70 من یقرب ما التجاریین شركائھ من واثنان

 األم، شركتھا اشتروا عندماالجمعیة المالیة الروسیة   من
 .روسیا في المسجلة أفتو،-شلیوز تسمى التي

 

-شلیوز ملكیة تعزیز تم ،2017 یونیو من اعتباراً  ثانیاً،
 بافل: األعمال شریكي أیدي في ،RFSوبالتالي  فتوأ

 عمل قد كالھما وكان. كلیوتشنیكوف وایغور أبراموف
 ً  بمدلل مرتبطة استثماریة وشركات بنوك في سابقا

 .خوري

 أبراموف بافل جانب إلى ،2020 آذار/مارس في وأخیرا،
 ایلیومجینوف، كیرسان اشترى كلیوتشنیكوف، وایغور

 المائة في 10 طویلة، فترة منذ آخر تجاري شریك وھو
 الرئیس ایلیومجینوف ھو كیرسان. أفتو-شلیوز من

 وھو. للشطرنج العالم في الحاكمة الھیئة ،FIDEلـ  السابق
 إلى لألعمال في موسكو بروغریس بالزا مركز في مقیم

 الوالیات علیھ فرضت وقد خوري، شبكة أعضاء جانب
على   فیھ  فرضت الذي الوقت نفس فيعقوبات  المتحدة

ً  - مدلل خوري السوري.   النظام مساعدتھ بسبب أیضا
 ملكیة يف  خوري ومدلل ایلیومجینوف تشارك كیرسان

ً  سنوات، لعدة روسي بنك  العقوبات إلشعار ووفقا
 مالیة بمعامالت الیومجینوف "مرتبط فإن األمریكیة،

یصل لعام  مبكر منذ وقت بخوري مرتبطة شركات تشمل
1997". 

   الروسیة المالیة الجمعیة شراء

 التالي األفراد منواحد  كل اشترى ،2016 نوفمبر في
 األم الشركة أفتو،-شلیوز أسھم من المائة في 10 أسماؤھم
 :الروسیة المالیة للجمعیة

 

 المالیة الجمعیة مدیر ھو أبراموف بافل •
 سابقا مدیرا  ابراموف بافل وكان .الروسیة
 ترید بنك في اسھما تملك التي الشركات الحدى
خوري   یملك مدلل بنك وھو (BTF) فاینانس

 استثماریة شركة في مدیراً  كان جزًءا منھ. كما
والحقاً أصبح طوني   خوري، عماد جانب إلى

 ً ً  خوري رئیسا  لـتلك الشركة. تنفیذیا
 مدیر ھو كلیوتشنیكوف فیكتوروفیتش إیغور •

 الخوریون" " كان عندما تیمبانك في سابق كبیر
 بافل جانب قلیلة. وإلى حصةیمتلكون 

 الدفع" مالكي أحد اآلن أصبح أبراموف،
 بـ مرتبطة روسیة شركة  وھي الرقمي"،

RFS، للمحفظة سیندي شركة تستضیف التي 
 ملفھ على خوري مدلل لھا روج والتي الرقمیة،
ً  وحیث الواتساب، على التجاري  تعمل حالیا

 . مدلل ابنة خوري، ساندرا
 في سابقة موظفة ھي یونسوفا فایسوفنا غالیا •

 القابضة الشركة وھي ،Hudsotradeشركة  
 مدلل وعماد یملكھا التي كونفیرس لبنك

 أخرى لشركة سابقة مدیرة أیضا وھي .خوري
 . BTFفي  أسھم لدیھا كانت

 سابقة مدیرة ھي سوفوروفا ألكسندروفنا أولغا •
 في BTF في أسھم لدیھا كانت أخرى لشركة
 األعمال مركز في  تعمل ھيو .المراحل إحدى

 حسابھا على تنشره لما وفقا بالزا، بروغریس
 .االجتماعي التواصل وسائل على

 في أیًضا سوسیدوفا أندریفا إلیزافیتا تعمل •
 السیدة تسمیة تمبروغریس بالزا.  أعمال مركز

 بھ" لشركات موثوق كـ"شخص سوسیدوفا
 في كما نوقش مخلوف لعائلة الروسیة العقارات

 في تعمل وھي. التقریر ھذا من األول الجزء
 لما وفقا بروغریس بالزا، األعمال مركز
 التواصل وسائل على حسابھا على تنشره

 .االجتماعي
 مدیر ھو كوتشیرجین فیكتوروفیتش سیرغي •

 الشخصي لملفھ وفقا الروسیة، المالیة الجمعیة
ً  وھو .فیسبوك على  شركة في مساھم أیضا

بروغریس  أعمال مركز  في مسجلة أخرى
 .بالزا

 موظف جوكوف، فالدیمیروفیتش دیمتري •
 Arrayومدیر  Hudsotrade في سابق

Invest، عماد یملكھا قابضة شركة وھي 
 بروغریس مركز تمتلك وھي التي خوري،

 .لألعمال بالزا
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طالبةً  األفراد ھؤالء جمیع إلى ویتنس غلوبال وكتبت
 األدلة من الرغم على ردود، أي نتلق لم ذلك ومع تعلیقھم،

 .التعلیق طلبات فتحوا بأنھم تفید التي

   RFSخوري الجمعیة المالیة الروسیة شبكة اشترت ربما
 المؤسسة في مشاكل بسبب ،2016 عام سیندي في لدعم

الذي  ،أي تیمبانك التي استضافت سندي، السابقة المالیة
 المركزي البنك قبل من المطاف نھایة في إغالقھ تم

 . 2017 عام في الروسي

 أضاف ،RFSالجمعیة المالیة الروسیة  على السیطرة بعد
 أنظمة إنشاء في واسعة بخبرة یتمتعون موظفین مالكوھا

  RFSمالكو ظھر إدارتھا. وقد مجلس إلى الرقمیة الدفع
وفي عدة مناسبات  عالم اإل وسائل إدارتھا في وفریق

 .للبنك أولویة ذو لسیندي كمشروع للترویج

 بافل حالیا: Sendyو RFS في لمساھمونیكاد یتطابق ا
 جزئیاً للشركة المالكین كلیوتشونیكوف، وایغور أبراموف

 من المائة في خمسین أیضا منھم یملك كل ،RFSلـ األم
الرقمي   لدفعوھي شركة ا ، Sendyاألم لـ  الروسیة الشركة

LLC . 

و  الشركة  موقع على لیس خوري أن من الرغم وعلى
 یخفي ال أنھ إال الشركة، سجالت في مباشرة اسمھ لیس

 عن فیدیو مقطعي نشر ،  2019عام . في Sendyبـ صلتھ
Sendy عن حالیًا یعلن وھو یوتیوب، على  حسابھ  على 

 ابنة. WhatsApp على التجاري حسابھ على الدفع نظام
 قدمت قد. وSendyفي  كبیرة مدیرة ھي ساندرا خوري

 ً وموسكو.  براغ في مؤتمرات في Sendy عن عروضا
 التواصل وسائل على حساباتھا على منشورات وفي

 عن نیابة الصین في اجتماعات في تظھر االجتماعي
 .الشركة

 

 سیرتھ على اإللكترونیة المواقع كأحد سینداي یدرج خوري مدلل
 .الواتساب على الذاتیة
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 الصفقات من العدید Sendy أبرمت خدمة الدفع وقد
  Sendyأصبحت  .الماضیة القلیلة السنوات في الھامة

 WeChat Pay الصینیین الدفع لعمالقة الروسي المضیف
 من العدید أصبحت خدماتھا متاحة في كما. Ali Payو

 السكك طریق وعلى بالتجزئة الروسیة للبیع المحالت
 وفي .وموسكو بطرسبرغ سانت بین الروسیة الحدیدیة

 المركزي البنك سجل في وضعھا تم ،2018 نیسان/أبریل
 .المھمة الدفع ألنظمة الروسي

 لدخول یخطط بخوري المرتبط الدفع نظام
 على ما یبدو  أوروبا

أوروبا.   في التوسع حاولت Sendyخدمة الدفع  أن یبدو
 التجارة غرفة  إلى Sendyبتقدیم  خوري ساندرا قامت

  .2019 في كانون األول/دیسمبر لنمساویةا

 فية ممثل"  Sendyأن التقدیمي العرض ھذا یوضح
التجاه "ا وأن" .s.r.oرقمي  مة دفعاألوروبي: خد االتحاد

 - ھو "التوسع في أوروبا Sendy استراتیجیة " من5
 الصینیین السیاح وخدمة TESLA Pay الدفع نظام إطالق

 إلى التشیك" وھي تخطط "لالنضمام جمھوریة في
EMPSA الھاتف   دفع نظمة(الرابطة األوروبیة أل

 .النقال)"

 

 

 

 

 إنستغرام  على Sendyلـ  تروج خوري ساندرا

 المصدر واتساب وأنستغرام.  

 

 

 من كل صاحبا كلیوتشنیكوف، وایغور أبراموف وبافل
 الشركة تلك یملكان ،Sendyلـ األم والشركة  RFSشركة

 نظرال وبصرف، .s.r.oالرقمي  الدفع :الشقیقة التشیكیة
 التشیكي، المركزي البنك من ترخیص على الحصول عن
 نفسھا بعد تؤسس لم  .s.r.oالرقمي الدفع  شركة أن یبدو

 .التشیكیة الجمھوریة في صحیح بشكل

 بیتر التشیكي األعمال رجل .s.r.o الرقمي الدفع یدیر
 الرئیس – إلیومجینوف لكیرسان شریك وھو ،ماتیجتشیك

والمفروض علیھ عقوبات  FIDE الشطرنج التحاد السابق
بالزا التابع لشبكة  مركز بروغریس في یعملوھو اآلن 

 خوري.

 إنھ ماتیجتشیك بیتر قال ویتنس، غلوبال بھ اتصلت عندما
 ،إلیومجینوف وكیرسان خوري  مدلل یعرف أنھ حین في
مسیطر  TESLA Pay األم الشركة وال الرقمي الدفع ال

 كیاناتھ من أي أو خوري قبل من علیھا بأي شكل سواء
 قال كما .خوري شبكة من جزءاً  یكون أن ونفىالملحقة. 

 یكن ولم روسیا، في الرقمي الدفع یملك من یعرف ال إنھ
 عقوبات، قائمة أي على كان خوري مدلل بأن علم على
 .خوري مدلل أنشطة من بأي علم على یكن لم أنھ كما

 أن دون 2018 عام في TESLA Pay شركة أنشأ إنھ وقال
 كلیوتشنیكوف إیغور وأن خوري مدلل وجود عن یعرف
عام   في TESLA Payفي  األسھم اشتریا أبراموف وبافل

 من الرقمي حصلت على الدفع TESLA Payأن، و2019
 أن وأود في أنشطتنا، TESLA Pay اسم استخدام أجل
 بأي لھا عالقة ال التشیكیة األنشطة أن كامل، بشكل أؤكد
 ".أجنبي كیان
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 مالك إلى للتعلیق حول سیندي طلبا ویتنس غلوبال وكتبت
 إلى وكذلك روسیا، في ،LLCالدفع الرقمي  سیندي،
 وبافل أفتو،-شلیوز األم وشركتھا الروسیة المالیة الجمعیة

 وكیرسان كلیوتشنیكوف، غوریوإ أبراموف،
 لم ولكن خوري، ومدلل خوري، وساندرا ،إلیومجینوف

 طلبات قرأوا بأنھم األدلة من الرغم على منھم، أي یرد
 .التعلیق

 نیابة محددة تمت مخالفات وجود غلوبال ویتنس تدعي ال
 الرقمي الدفع :بھا المرتبطة الشركات أو Sendy عن

LLC الرقمي الدفع أو روسیا في s.r.o. وTESLA Pay 
s.r.o  التشیكیة الجمھوریة في. 

 العقوبات على كوریا الشمالیة 

على الجمعیة المالیة   المتحدة عقوبات فرضت الوالیات 
 الشمالیة لمساعدتھا "كوریا 2019 في عام RFSالروسیة 

 المالي النظام إلى والوصول العقوبات من التھرب على
ً ". الدولي قدمت الجمعیة المالیة   األمریكیة، للسلطات ووفقا

 في األجنبي الصرف بنك إلى مالیة الروسیة خدمات
 ذاتھسو، وھو  جانغ ھان الشمالیة وممثلھ الرئیسي، كوریا

في   المتحدة األمم فرضتھا التي تحت العقوبات
منظمة  ترخیص على حصولھا . بعد2017آب/أغسطس 

 سمح ، مما2017تموز/یولیو  في غیر مصرفیة ائتمان
الجمعیة المالیة  فتحت متعددة، أجنبیة بالتعامل بعمالت لھا

 الشمالي،  الكوري للنظام الحسابات من العدیدالروسیة 
 .األمریكیة العقوبات مذكرة تنص كما

 المالیة الشؤون لتسھیل وشبكتھ خوري استعداد أن ویبدو
الجمعیة المالیة الروسیة.  ىعل یقتصر ال الشمالیة لكوریا
تمبانك  مصرف الروسي المركزي البنك أغلق عندما

Tempbank موقع أفاد ،2017 في تشرین األول/كتوبر 
 وثائق على حصل أنھ، Gazeta.ruغازیتا  روسي، أخبار
 خوري شبكة فیھا كانت التي الفترة خالل أنھ تبین داخلیة
 یستضیف حسابات البنك كان أسھماً في تمبانك، تملك
 لجمھوریة كوریا التابع المتحد للتنمیة كوریا لبنك

 .المتحدة ألمما وھو ذاتھ خاضع لعقوبات الدیمقراطیة،

 أبداً قرارات ینتھك لم تمبانك إن غاغلویف میخائیل یقول
 جمیع وأن الشمالیة، كوریا شأنب الدولي األمن مجلس

 . األمن قرار صدر عن مجلس أول بعد توقفت العملیات

 أصبح الذي  ــ كلیوتشنیكوف إیغور أن یبدوإضافةً لذلك، 
ً  اآلن ً  مساھما الجمعیة المالیة الروسیة  من كل في رئیسیا

RFS لخدمة  األم والشركةSendy حافل سجل لھ كان  ــ 
 كوریة یاناتك مع المالیة المعامالت على اإلشراف في

 لرئیس مستشاراً  مفروض علیھا عقوبات. وكان شمالیة
 إلى 2016 من الفترة في تمبانك في اإلدارة مجلس
یستضیف  البنك ذلك فیھا كان التي وھي الفترة ،2017

 سابق، وقت وفي. للتنمیة المتحد الكوري البنك حسابات
ً  كلیوتشنیكوف كان أغروسیوز  لمجلس إدارة رئیسا

Agrosoyuz، الفترة من  في موسكو، في آخر بنك وھو
 أصبح ،2018 . في آب/أغسطس2015وحتى  2012

 قبل من لعقوبات یخضع موسكو في بنك أغروسیوز أول
 عام من الشمالیة مساعدتھ كوریال المتحدة الوالیات

كانت  وكیانات ذلك أفراد في بما - 2018 عام إلى 2009
 .فرضت علیھم عقوبات المتحدة قداألمم 

 وبافل كلیوتشنیكوف بإیغور ویتنس غلوبال اتصلت
-شلیوز األم وشركتھا الروسیة المالیة والجمعیة أبراموف

 تقدیم دور الجمعیة المالیة الروسیة في على للتعلیق فتوأ
 لم لكنھم شمالیة، لكیانات كوریة المالیة الخدمات

 قرأوا بأنھم تفید التي األدلة من الرغم على یستجیبوا،
 .للتعلیق طلبنا
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خیوط قصة شبكة خوري للمرة األولى.  التقریر یربط ھذا
 في لھا مقراً  موسكو من تتخذ التي الشبكة دور فھو یُظھر

 أن األسد الوحشي. ویبدو بشار نظام إلى األموال نقل
 األسد لبرنامج سلع لشراء استُخدمت وھمیة قد شركات
مكونة   معقدة شبكات إن .والبالیستیة الكیمیائیة لألسلحة

 بشكل النھائي المشتري تقوم بحجب من شركات مجھولة
التي یشكل "الخوریون" فقط  األسد، وتتیح لشبكات دقیق

 .االستمرار بالعمل منھا، واحدة

 ارسال ھویة من كان یتم حول تساؤالت التقریر یثیر
بواسطة مصرف تیمبانك.  دمشق الى وموسك من اموالھ

أو  من أموال مخلوف كبیرة مبالغ یُظھر التقریر أن كما
 تزال ال إما وھي موسكو إلى جاءت نظام أو عائلة األسد

 في المالي النظام عبر آخر مكان إلى تحویلھا تم أو ھناك،
 .موسكو

 تتخذ التي المالیة المؤسسات دور حول تساؤالت نثیر كما
 على الشمالیة كوریا مساعدة في مقراً لھا موسكو من

 .المتحدة األمم تفرضھا العقوبات التي من التھرب

 عقوبات فرضت المتحدة الوالیات أن من الرغم وعلى
 العقوبات نظام أن إال خوري، شبكة أعضاء من عدد على

 على عقوبات فرضل یكفي بما تعزیزه یتم لم األوروبي
 یصلح أن األوروبي االتحاد على ویتعین .خوري شبكة
واتخاذ تدابیر  األصول بتجمید للسماح العقوبات إطار

 األموال غسل عملیات ارتكابھم في المشتبھ أخرى ضد
 مباشرة التصرفات المرتبطة فقط ولیس والفساد،

 .اإلنسان حقوق بانتھاكات

 الذي المحوري الدور التقریر ھذا یظھر ذلك، على عالوة
 وقد .خوري شبكة عمل تسھیل في شركات مجھولة تلعبھ

 حددتھا المجھولة، التي الشركات من العدید تسجیل تم
 خوري، في شبكة من جزء أنھا على ویتنس غلوبال
قضائیة  والیات في أو البحار وراء فیما البریطانیة األقالیم

 منذ ویتنس غلوبال دعت وقد .األوروبي تابعة لالتحاد
 إتاحة المجال للكشف عن المالكین إلى طویلة فترة

الغموض الذي یجتذب  ستار رفعو للشركات، الفعلیین
 السنوات في .األول المقام في المجرمین والفاسدین

 األوروبي واالتحاد المتحدة المملكة من كل سنت األخیرة،
ً  الكشف الشركات من تشریعات لتطلب  مالكیھا عن  علنا

 أقالیم على یتعین ،2020 عام نھایة وبحلول .المستفیدین
ً  تضم التي ــ المتحدة المملكة في البحار وراء ما  من بعضا

 فیرجن جزر مثل سمعةسیئة ال الضریبیة المالذات
ً  تحرز أن ــ كایمان وجزر البریطانیة  إنشاء في تقدما

 المتحدة المملكة حكومة على یتعینوإال  مماثلة، سجالت
 .بذلك القیام على جبرھای أمر إصدار

 ولكن الملكیة، في الشفافیة لصالح یتغیر العالمي المد إن
 غلوبال دعو. تبھ القیام یتعین مما الكثیر ھناك یزال ما

ً  الكشف إلى القضائیة الوالیات جمیع ویتنس  عن علنا
 التحقق ضمان فضالً عن المستفیدین، الشركات أصحاب

 وتأمین حراستھا، السجالت في الواردة المعلومات من
 وجھ كما یلزم. وعلى االنتھاكات على الجزاءات وفرض

 المملكة أقالیم تتابع أن بمكان األھمیة من الخصوص،
. فعالیتھا وضمان سجالتھا إنشاء البحار وراء فیما المتحدة

 یتخذ أن األوروبي االتحاد على یجب نفسھ، الوقت وفي
تسیر  تزال ال التي األعضاء بحق الدول إجراءات

لغلوبال  حدیث تحلیل خلص حیث - بخطوات متثاقلة
 في األعضاء الدول من  فقط دول خمس أن ویتنس إلى

ً  استكملت سجالتھا قد األوروبي االتحاد  على یجب. تماما
 عملیات إجراء خالل من ضبط سجلھا المتحدة المملكة

 .یتضمنھا التي المعلومات تحقق وتدقیق حول صحة

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/section/51/enacted
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/5amld-patchy-progress/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/5amld-patchy-progress/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/anonymous-company-owners/5amld-patchy-progress/

	ملخص تنفيذي
	الجزء الأول: مقر شبكة خوري في موسكو
	الجزء الأول: مقر شبكة خوري في موسكو
	الجزء الثاني: صلات مع الاستخبارات الروسية
	الجزء الثاني: صلات مع الاستخبارات الروسية
	الجزء الثالث: صلات خوري بالأسلحة السورية
	الجزء الثالث: صلات خوري بالأسلحة السورية
	الجزء الرابع: كيف يمكن لشبكة خوري أن تكون قد ساعدت كوريا الشمالية
	خاتمة

