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 تنفيذي ملخص  
 الرئيس خال مخلوف،  محمد وصل ،2012  عام منتصف  في

 أحد كان.  موسكو  إلى،  الرئيسيه  وممول  األسد  بشار السوري 

 مصرفي وهو – خوري مدلل هويقابلهم   أن أراد الذين الرجال

 الحقبة خالل موسكو إلى انتقل و"وسيط" روسي- سوري 

 . السوفيتية

من   شبكته خوري  استخدم  الحق،  وقت في نة    شركات المكوَّ

 تراوحت التقرير، هذا يظهر وكما .األسد نظام لدعم مجهولة

 واألوراق الوقود شراء في المساعدة بين خوري مساعدات

 برامج في  الستخدامها ربماواجهة   شركات  وتوفير النقدية،

حظيت أنشطة خوري    وقد.  السوريةبالستية  وال الكيميائية األسلحة

 ذلك ومنذ.  الروسية االستخبارات أجهزةبموافقة ضمنية من قبل  

 على الشمالية كوريا مساعدةقدماً نحو   خوري شبكةمضت   الحين

 . المتحدة األمم عقوبات تجنب

 الواليات فرضت األسد، اقترفها التي الحرب  جرائم تسارع بعد

 ،نظامه أعضاء كبار على  عقوبات  األوروبي واالتحاد المتحدة

 تفرض ،2014  عام ومنذ.  السفر وحظر األصول تجميد مثل

 .التجاريين وشركائه خوري موظفي على عقوبات واشنطن

 المحوري للدور ونظراً .  اإلجابة من جزء  سوى العقوبات    ليست

 شبكة عمل تسهيل في الهوية المجهولة الشركات تلعبه الذي

 البحار وراء ما وأقاليم األوروبي االتحاد في ذلك في بما – خوري

ً  الكشف  إلى الحكومات  دعوت  ويتنس غلوبال  فإن – البريطانية  علنا

 هذه من التحقق وضمان للشركات الفعليين المالكين عن

 كما يلزم.    االنتهاكات على عقوباتال وفرض  ،وحمايتها المعلومات

 في المتظاهرون هتفهكذا   ،"ما بدنا حرامية برا.    يطلعمخلوف  "

 ثالثة قبل.  2011ان  حزيريو/يون  في دمشق السورية العاصمة

 من بالعدالة للمطالبة الشوارع إلى نزلوا قد السوريون كان أشهر،

أصبحوا  و.  األسد بشار الرئيس عليه يشرف  الذي الوحشي النظام

، المغضوب عليه  األسد خال ابن مخلوف، رامي اآلن يهتفون ضد

 القمع عائلته جسدت  الذي ،ةسوري  في رجل وأغنىاآلن،  

 نقطة إلى السوري الشعبعوا  دفين  الذ والفساد  ة والمحسوبي 

 االنهيار.

 عالمية إدانة أثارمما   بالعنف المتظاهرين على السوري  النظام رد

 طائلة مبالغ وأنفق، دوليًا منبوذًا األسدأصبح  ما وسرعان. فورية

 المال إلى ماسة حاجة في نظامه وكان. متسارعة  أهلية حرب في

 دعم في المساعدة عن فضالً  حة،واألسل والمعدات والوقود

 النقدية. احتياطياته

 يلجأ أن يمكن التي القليلة الصديقة الدول من واحدة روسيا كانت

 مخلوف محمد ذهب االحتجاجات، بدء من عام بعد. فاألسد إليها

 .خوري  لل مد للقاء موسكو إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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
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 المصدر: واتساب 

 شبكته خوري بنى كيف

 والشركات البنوك من دةمعق شبكةتوجد   خوري شبكة قلب في

 أوائل منذ يبنيها كان التي الخارجية مصالح  وال الشرعية

 دائرة بمساعدة الكيانات، هذه خوري استخدم وقدت.  التسعينيا

 المدفوعات ودفع األموال لنقل األسرة، وأفراد الموظفين من قريبة

 وجماعات الروس األعمال ورجال القمعية األنظمة لمختلف

 . ةالمنظم  الجريمة

ً  هت وشبك خوري اشترى السنين، مر لىع  من  العديد في حصصا

 العديد وأنشأواي، السوفيات  التحادانهيار ا بعدالتي ظهرت  بنوكال

يُظهرالمجهول الشركات من  غلوبال"أعدته   منفصل مقال  ة. 

 كيفد"  الفسا عن واإلبالغ المنظمة الجريمة"  ومشروعس"  ويتن 

ما تيلا األموال نقل ة ي آل خوري شبكة بنت على   يبدو ترتبط 

ب عروفةم احتيال عملياتب   الضريبي  االحتيالة  ضي ق ذلك في ما: 

ماغنيتسكي"   "قضية   التي المشبوهة األسهم وصفقاتالمسماة 

  الروسي  الرئيس من مقرب صديق ،جينلد رو سيرجي منها استفاد

 . بوتين فالديمير

 رجيةالخا المالية الصناعة تقديم كيفية على الضوء عملياته تسلط

 العالم فيتعسفًا   األكثر األنظمة لبعضطويل األمد   أساسي دعم

 .وداعميها

 أوائل منذلصالحه   أو خوري مع خوري شبكة أعضاء بعض ملع

في   انضموا معظمهم لكن التسعينيات،  الحادي القرن أوائلله 

ق.  االنطال في والمالية  المصرفية  أعماله بدأت عندما والعشرين،

 الغالب في الشبكة مقر كان ،2012  عام إلى اتي التسعين  أواخر من

فيه   تم كتبيم- سكني مبنى وهو"،  موسكو غوبكينا، شارع  14"  في

 انتقلت الحق، في وقت  .خوري شبكة شركات من العديد تسجيل

 ،"بالزا  سي بروغرى "يسم موسكو  في تجاري مركز إلى الشبكة

 .خوري شبكة في  شركاتوهو ذاته مملوك من قبل 

 
في األعلى:   . فيها خوري شركات  تسجيل تم التي نيالمبا

في األسفل:   .موسكو غوبكينا، شارع 14 في السكنية المكاتب

  .بالزا يسبروغر بيزنس مركز

 : غلوبال ويتنس المصدر
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 على خوري شبكة أعضاءواحد من   كان التسعينيات، أوائل منذ

عال لهو الروسية  الخارجية للمخابرات عميالً  األقل  قات  شبكة 

  ارجية خ  تجارة حينما كان يعمل كموظف   من يبدو على ما جيدة

ً العميل   وكان.  سوفياتي ب ب  متورطا  مصرفين أولأعمال  شدة 

 لخوري. 

 خوري قام  الحرب، خالل  السوري  النظام  مساعدة خالل  ومن

  "القديم الحرس"ن  م العليا المستويات فيفعالة   باتصاالت

 له شكرها  عن صراحة  أعربت  التي الروسية،  لمخابراتل

تعمل كصلة   الشبكة تكون أن المعقول  ومنهم.  خدمات  على ولشبكته

 يحظون ال الذين السوريين لفائها بح الروسية لدولةوصل تربط ا

 بشعبية.

لغلوبال    خوري، شبكة في عضو وهو الزيدي، عيسى قال كما

عام   في  ع  2019ويتنس  حديثه  :  مالتع  طباعة عملية نأثناء 

  ."فقط  الدول بين هذا اديين،اد عبين أفر]بزنس[  ليس هذا"

 األفراد من العديد على  عقوبات المتحدة  الواليات  فرضت  وقد

 شبكة من جزء مأنه على  ويتنس غلوبال  حددتهم الذين والشركات 

 استخدموا قد  خوري شبكة أعضاء أن من الرغم وعلى.  خوري

 والمملكة قبرص  في  شركات وأنشأوا القبرصية، المصارف 

  تلقوا  إنهم ويقال البحار،  وراء فيما البريطانية األقاليم  وفي  المتحدة

تعاملوا  أنه يبدوو  مجرية،"  ذهبية  تأشيرات"  في حسابات  معم 

 التابعين األعمال شركاء أنو ،والسويدية الليتوانية المصارف 

 الجمهورية في  األوروبي المالي النظام  دخول  حاولوا  لخوري

 لسياساتا صانعي انتباه  لفتلم ت    لشبكةنه يبدو أن افإ التشيكية،

كبيرة.  األوروب  االتحاد في بصورة   االتحاد يكون أننبغي  ي ي 

 محاوالت ألي االستعداد أهبة على األعضاء والدول األوروبي

 .األوروبي االتحاد  فيتأسيس موطئ قدم  ل ه ت وشبك خوري  قبل من

 خوري؟  شبكة إلى ينتمي من

 

 خوري مدلل  عائلة من معينين أفراد  من  خوري شبكة تتكون 

طويلة   وموظفين  أعضاء  .التجاريين كاءشرال وبعضبعقود 

 . خوري عنموكلين بالنيابة  مدراء أو كمديرين يعملون الشبكة

 

وة  األخ وأبناء اإلخوة من العديد خوري لدى أن ويبدو

 سورية في اآلخر والبعض موسكو في بعضهم ،واألخوات

 ليس.  تشاركه اسم العائلةو لديه تعمل ابنة إلى باإلضافة ولبنان،

 من الشبكة أفراد معظم. والشبكة في ءضاأع العائلة أفراد كل

 عن فضالً  ،يونوروسسيون  رو- نوسوري هم   األسرة  أفراد غير

 . واللبنانيين السوريين المواطنين من قليل عدد

 

 :هم الشبكة أعضاء

 األصول مراقبة مكتب عليه  فرض الذي خوري، مدلل •

 ،2015عام  في  (OFAC)األمريكي األجنبية

 عليه عقوبات فرض الذي تم ،مدلل شقيق خوري، مادع •

  ،2016عام  في

 في عليه  عقوبات فرض  تم ،للمد قريب خوري، طيةع •

 ،2016عام 

إ  •  مقيم وموظف لدلم شقيق ابن خوري، ليشطوني 

 بالزا، يس بروغر في

 ،"سيندي" في مديرة خوري، ابنة - خوري ساندرا  •

 الرقمية، المحفظة خدمة

 في  مقرها ظفة و م وفا، دسوسي  أندريفنا إليزافيتا  •

 بالزا، سي بروغر

 بالزا،  سي بروغر في مقرها موظفة سورفوفا، أولغا  •

 ، بالزايس  روغرب  في  مقره موظف،  ماكاروف يرجيس •

  ،بروغريس بالزامقره في  موظف ميخائيل، يريلك •

 بالزا، سي بروغر في مقره   موظف الزيدي، يسىع •

 لشركتين كمدير 2014 عام فيفُرضت عليه عقوبات 

 امراقبة األصول األجنبية، أنهممكتب   زعم قبرصيتين،

 والبحوث الدراسات لمركز مشروع غير شراء وكيال

 أن من الرغم وعلى.  السوري المركزي والبنك العلمية

مكتب  ه  عقد الذي  الصحفي  البيان في  يوضح  لم هذا

التصريح بفرض   رافق  الذي مراقبة األصول األجنبية

 أنه إال الالحقة، اإلعالمية التغطية في وال ،العقوبات

 . خوري مدلللدى  موظف

 

 علم على كانوا الشبكة أعضاء جميع أن ويتنس غلوبال تزعم ال

 تفاصيل أدناه. نذكر  التقرير هذايناقشها   التي  خوري  عامالتت ب 

 بجوانب يتعلق فيما الشبكة في عضو لكل المحددة  اتاإلجراء

 شركاء أن ندعي ال نحن .  التجاريةخوري    مبراطورية إل مختلفة

 خوري، بتصرفات معرفة   على كانوا العائلة أفراد  أو األعمال

 . ذلك خالفذكر  تمي لم  ما

 المذكورين األفراد كل أو بعض أسماء تكون أن الممكن ومن

 أو خوري شبكة ممتلكات في ملكية لحيازة تاستخدم قد أعاله

 . موافقتهم أو علمهم دون خوري شبكة معامالتللقيام ب 

 

 في آخرين وأعضاء  خوري  مدللب  ويتنس غلوبال اتصلت  وقد

 في أسماؤهم وردت آخرين وأفراد  شركاتباإلضافة ل الشبكة،

 توصلنا التي النتائج على ردودهم على للحصول التقرير، هذا

 بأنهم تفيد األدلةأن    من الرغم على معظمهم،يتجاوب   لم.  إليها

وعندما  التعلي  طلب تلقوا  الردود بتلخيص قمنا فعلوا،ق. 

 . لتقريرفي هذا ا  المناسبالمكان  فيوأوردناها 

 

https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/MijHdvGl9pwmmJcP-pZqhPtM3D4/appointments
https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/MijHdvGl9pwmmJcP-pZqhPtM3D4/appointments
https://beta.companieshouse.gov.uk/officers/MijHdvGl9pwmmJcP-pZqhPtM3D4/appointments
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
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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 األموال  تدفق على حافظت التي البنوك

 خوري كان،  1991  معا في  السوفيتي االتحاد  نهيارمباشرةً بعد ا 

  أوائل  في.  األرمنية الحكومة  مع الناجحة العقود  بعض في طرفاً  

بنك  شراء قررا    حينها  العمل في  وشريكه هو  التسعينيات،  

 عام في.  يريفان األرمينية، العاصمة في  ومقره رس،كونفي 

 من األمريكية، والسلطاتالمركزي    أرمينيا بنك  زعم ،2000

 لغسلالمنظومة   هذه يستخدم كان خوري أن الكواليس، وراء

ً  األموال ً  ذهابا   ويتنس  لوبال غل المصادر  أحد وقال لبنان، من وإيابا

 ويُزعم.  هللا بحزب مرتبطة كانت األقل على المدفوعات  بعضأن  

تم    ثم اإلرهاب، بتمويل كونفيرس بنك اتهمت المتحدة الواليات أن

. نيي األرم المركزي  البنك قبل من كونفيرس من خوري دطر

 ليةحاال اإلدارة أو الحاليين المالكين أن إلى يشير ما هناك وليس

 . األحداث هذه في  مشاركة أو علم أي لديهم كان كونفيرس لبنك

 وهو صعب، فاديب   خوري التقى المهنية، حياته من مبكر وقت في

 االتحادي البنك  وهو ناجح، ولكنه صغير بنكلديه   لبناني مصرفي

مقره    ولكن تنزانيا في  مسجل البنك   ،(FBME)ط  األوس للشرق 

ف   FBME  اجتذب األمريكية، طات للسل اً  ووفق.  قبرص يغالباً 

 غسل مكافحة  في   إخفاقاته  بسبب المخاطر  عالية  وهمية ركات ش

ا خوريقام   ثم، ومن.  األموال  الشركات من لعديدبتسجيل 

ً  بعضها  قبرص، في المجهولة . FBME مع بنك  تتعامل مصرفيا

نحو    خوري مدللو صعب فاديتابع   أي  موسكو، بنك شراءمعاً 

 . (BTF) التجاري التمويل بنك

  أصدرت  أن بعد الدولي االنتباه  FBMEبنك    لفت ،2014 عام في

 تبين  مذكرة  (FinCEN)المالية الجرائم نفاذاألمريكية إل  بكةالش

ب  قلقتثير    مالية سسة"مؤ  البنك أن متعلق  ل"  األموا غسيلكبير 

 حساباتويستضيف   اإلرهاب تمويل مع يتسامح أنه وتزعم

واجهة  ب  مشتبه لشركة  الكيميائية األسلحة رنامجب لكونها 

 . سوريال الباليستية والصواريخ

 ألول وتحليلها الداخلية FBME وثائق تسريب تم ،2017 عام في

 شفك  مما ،BuzzFeed Newsو القبرصي البريد قبل من مرة

 من العديد ويرتبط.  بسورية صلة  ذات  فيها مشكوك حسابات عن

 . هت وشبك بخوري الحسابات هذه

تواصلت به  ومع ذلك، عندما  .  2020 عام  في صعب  فادي توفي

بأن  ( FBME  المالك المشارك لبنك) قه قي غلوبال ويتنس علّق ش

فادي صعب و  بين  التجارية  انتهت في عام   مدللالعالقة  خوري 

آخر  2006 فرد  يكن ألي  لم  وأنه  أي عالقة  ،  عائلة صعب  من 

 األوقات جميع في"   أنه وذكر.  خوري  مدللتجارية أو شخصية مع  

ً   FBME مصرف تصرف  االتحاد توجيهات لجميع  وفقا

 أكدت كما األموال، غسل مكافحة  صصوبخ وقبرص األوروبي

 في"   وأنه"  ثالث طرف من متعددة حسابات مراجعة عمليات ذلك

 أي في يظهروا لم حساباتهم األفراد هؤالء فيه فتح الذي الوقت

 من أي تأكيد يتم لم أنه إلى اإلشارة  تجدرأنه  و ،للعقوبات قوائم

 ." FBME ضد FinCEN ادعاءات

 المجهولة الشركات من شبكةة، ومع وجود  المصرفي  خبرتهل  نظراً 

 إلى مخلوف محمد فيه  وصل الذي  الوقت  بحلول تصرفه،  تحت

 نظام لمساعدة جيد وضع في خوري كان ،2012 عام في موسكو

 . اليائس األسد

 مصرف في المساهمين ن ضمن قلة منمشبكته   خوري أصبح

ً وف.  Tempbank  هو الثانية، الدرجة من روسي  للواليات قا

 عام يف  Tempbankبنك   على  عقوبات فرضت التي المتحدة،

 السورية العملة  احتياطيات لدعم البنك استُخدم  فقد  ،2014

 . السوريةالحكومية  النفط شركة ومساعدة

المدقق   األمريكية العقوبات بين الجمع أدى  المصرفيوحماس 

 . 2017عام  في Tempbank بنك إغالق إلى الروسي

 ميخائيل،  Tempbankس بنك  رئي  ويتنس، غلوبال قابلته عندما

 لتقديمه عقوبات المتحدة الواليات عليه فرضت الذي) غاغلويف

 

 خوري؟  شبكة ثراء مدى ما

 

 خوري شبكة اشترتها التي الممتلكات قيمة إجمالي أن ونقدر

 تبلغ والسيارات،  والمصانع الشقق  ذلك في  بما،  2012م  عا منذ

 :أمريكي دوالر ليونم 40 حوالي

  – (  المساحة  يمة)ق  أمريكي دوالر مليون  19 •

 موسكو؛  في  لألعمال بالزا سي بروغر مركز

 صرق  –  أمريكي  ردوال مليون 20 لىإ  15 •

 قبل دوالر مليون 20 بقيمة موسكو، خارج

 15 اآلن قيمته  وتبلغ الروبل، قيمةانخفاض  

 دوالر؛ مليون

 تستخدمها شقة – أمريكي دوالر  ليونم  2.4 •

 لندن؛ ،فيرماي  في خوري ساندرا

 مصنع – أمريكي دوالر ماليين   4 لىإ  3 •

 . روسيا في واأللومنيوم للزجاج

 

 التي العمولة يمثل(  دوالر مليون  40)  المبلغ هذا كان وإذا

 خوري وتقاضى خدماتها، مقابل خوري شبكة عليها حصلت

 أن الممكن فمن المعامالت، على  المائة في  1  بنسبة عمولة

  دوالر  مليارات  4موعه  بما مجتصرفت   قد خوري شبكة تكون

.  األسد  نظام  ذلك  في بما العمالء، من متنوعة لمجموعة عائدة  

ولوضع   ذلك، ومعتقديرية.   بالضرورة هي الحسابات هذه

 خوري شركات إحدى أن  التقارير أفادت ،هاسياقاألمور في  

 فرجن جزر  في  المسجلة و ،Balec Ventures،  المجهولة

 المعامالت من دوالر مليون 500 مع تعاملت قد البريطانية،

 . 2014و 2006بين 

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.courthousenews.com/wp-content/uploads/2017/04/FBME.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2017/04/FBME.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2017/04/FBME.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.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2391.aspx
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 ً ً  دعما  شريكين، كانا وخوري بأنه عترف ( االسوري للنظام ماديا

 أن وذكر.  البنك على تأثير أي  خوري ل  لمدل  يكون أن ىفن  لكنه

 والوقود األغذية بشراء ترتبط سوريةب  تتعلق معامالت أي

 يتعلق شيء ال وأن،  روسيا في المختلفة الزراعية  والمعدات

 لقىأو.  Tempbankبنك    عبرمر   والباليستية الكيميائية باألسلحة

 .االمريكية العقوبات على البنك زوال فى باللوم

 السوري  الحربي المجهود مساعدة :العسكرية الصلة

 السورية للدولةفيها مصالح   مالية عامالتت ب  خوري مدلليرتبط  

 اندالع وبمجرد. االميركية الخزانة وزارةل تبعًا، 1994 العام منذ

 لنظام النقدية األوراق توفير في خوري شبكة ساعدت الحرب،

ساعدت  كما   النفط، وشراء  مالية، ضائقة من يعاني الذي األسد

 . الطائرات وقود بشراء متهمين آخرين

 مركز إلى الشبكة تقدمه الذي الدعمهو   القلق يثير ما أكثر

 العسكري للتطوير مركز وهو  العلمية، والبحوث  الدراسات 

 .والباليستية الكيميائية لألسلحة األسد نظام برنامج عن مسؤول

مركز  لواجهات  تعمل ك أنها في  يشتبه شركات ثالث قمنا بتحديد

ً  منهم كل ان. كSSRC  البحوث ً  مملوكا  عائلة ألصدقاء ظاهريا

جميعهم   أن المرجح  من أنهكما توصلنا   ،يهموظفأحد م  أو  خوري

توجيهات واحدة من   سستأُ  وقد  .خوري مدلل يتصرفون حسب 

 فرجن جزرب  البريطاني البحار وراء ما إقليم فيات  الشرك

 . قبرص في أدرجتا فقد األخرتان الشركتان أما البريطانية،

العلمية    مركز يشتري  من السلع من متنوعة مجموعةالبحوث 

 والبالستيك؛ المتخصصة البالط و  الثقيلة؛ المعدات:  الخارج 

 ألسلحةممكن استخدامها في اومواد   البصريات؛ االلكترونيات؛

)الكيميائي  والمتفجرات   ألغراض أيضا يستخدم قد بعضهاة 

لغايات   أو يةزراع  بكيميائي صالت لخوري كان(.  أخرى أو 

 بالشركات صالت  وله أعصاب، غازتحضير   في  شارك روسي

 جدت  لم ويتنس غلوبال لكن الكيميائية،  للمواد  المصنعة الروسية

  سلحة لأل مواد الزمة شراء في خوري طتور  على مباشر دليل أي

 .األسد نظامحساب ل كيميائيةال

 خوري على عقوبات المتحدة ياتالوال فرضت ذلك، ومع

يمكن   كيميائي مركب وهو األمونيوم، نترات شراء لمحاولته

 . األسد نظام لصالح األسمدة، أو المتفجرات فياستخدامه  

ب   شركاتال ظهرتُ  العلمية   ملهاعالمشتبه  البحوث  مركز    لصالح 

SSRC  الخارجية بالصناعة يسمى بما خوري صالت أهمية مدى 

 في المشتبه الشركات من واحدة.  األسد الحصل  ملهلع قبرص في

بنك   SSRCل واجهة أنها مع  مصرفيًا   في FBME تعاملت 

 كوكالء استخدمتا أنهما يُزعم أخريان، شركتان وهناك.  قبرص

العلمية، ه لصالحشرعيين   غير شراء البحوث   كيانان مامركز 

 . 2012م عا في أُنشئا قبرصيان

 اليةشمال  كوريا إلى مالية دماتخ  تقديم 

أن شركاء خوري التجاريين قد    حين في  نه إلى أ  تحقيقناتوّصل   

ً إنهم  ف لألسد، وسطاءأثبتوا فعاليتهم ك  مالية دماتيقدمون خ  أيضا

تستخدم    خوري شبكةتكون   أن المحتمل من.  الشمالية لكوريا

ممر لتأمين وصول  ك أخرى مرة موسكو في  المتطور  المالي النظام

بانتهاكاته معروفة  اإلنسان  دول  لحقوق   المالية  األسواق إلىا 

 .العالمية

 من واثنين خوري موظفي من خمسة اشترى،  2016 عام في

 المالية الجمعية" في المائة يف  70 حصة  التجاريين شركائه

 للشراء الرئيسي السبب أن يبدو .  مالية مؤسسة وهي ،"الروسية 

 ،ديدةة" جرقمي  محفظة خدمة" حساباتتفريغ   إلى  الحاجة كان

 الروسي الشريك أصبحت  والتي ،(Sendy)ٍ  نديي س تسمى

 هذه.  Alipay  و WeChat Pay الصينيين الدفع لعمالقة الرسمي

 مقربينتحّكم   احتمال تثير كهذا رقمي دفع نظام  إلنشاء الخطوة

بمنظومة   السوري النظامتمويل  و أموالالمشتبه بغسيلهم    أحد من

 المطاف نهاية فيتصبح  ؛ قد تنمو تلك المنظومة واألموال لنقل

 . المثال سبيل على PayPal لـ المالية والقوة الحجم في مكافئة

 الجمعية على عقوبات المتحدة الواليات فرضت ،2019 عام في

ل خدمة الدفع  زات  ال. و الشمالية كورياتها  لمساعد الروسية المالية

طالبةً    ويتنس غلوبالت  كتب .  اآلن حتى العقوبات عن بمنأى يدين س

 والجمعية دي،ن سي  مالكة،  LLCي  الرقم الدفع شركة من  تعليق  ال

 د. ر أي تتلق لم لكنها وأصحابها، الروسية  المالية

*** 

 الحكومات أكثر من لواحدة خوري مدلل فعله ما قصة هو يلي ما

 ً ً  تعسفا    .في العالم وعنفا

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


 

GLOBAL WITNESS JULY 2020 سد في موسكو ألرجال أموال ا  

 

6 

   خوري  شبكة : مقر  األول  الجزء 
 
 موسكو  ف

 سورية في الوضع تصاعد ،2012 عام من الثاني النصف بحلول

شاملة   حرب  إلى مظاهرات بحق ال  النظام  يمارسه وحشي قمع من

 الرئيس نظام كان.  المتمردة والجماعات الحكومية القوات بين

 ينفق وكان  الدولي الصعيد على متزايد بشكل معزوالً  األسد  بشار

 المال، إلى ماسة  بحاجة  األسد كان. الحرب لخوض ضخمة مبالغ

 يلجأ أن يمكن الذين األصدقاء  من قليل عدد سوى لديه يكن لم لكن

 إليهم.

ً  هي التي روسيا، هو سورية ل  الرئيسي الحليف  لمركزمقر   أيضا

أمواله  وم األسدخال   مخلوف، محمد سافر .  متطور مالي دير 

ً  2012 عام منتصف في  موسكو  إلى الفعلي،   على  للحصول  سعيا

 انهيار حال في األسد ئلةاع ألموال آمن الذلتأمين م  و للدولة مويلت 

 .النظام

.  الكرملين على المطل أوكرانيا، فندق في له مقًرا  مخلوف اتخذ

 في للنظام القديم والممولالداعم  خوري، مدللجعل  ما وسرعان

ً  لمخلوف،اليد اليمنى   نفسهمن   موسكو،  المصادر من للعديد وفقا

 . ات االطالعذ

 للبنك حسابات  بفتح رىالكب  الروسية  البنوك قامت  البداية، في

 كانت ،2013 عام بحلول ولكن.  بارتياح  السوري  المركزي

 الروسية البنوك بأن التقارير وتفيد.  تتحول موسكو فياألوضاع  

 للدولة، المملوكة VTB وشركة"  جازبرومبنك" مثل الكبرى،

 عقوبات بفرض المتحدة الواليات قيام احتمال بشأنقلقة   كانت

لتعامل عليها  التداول من منعها  بالتاليو  –  األسد معها  جزاًءا 

 .األمريكي بالدوالر

األثناء   تلك    يدعى  موسكو في الثانية الدرجة من بنك كانفي 

ً ( Tempbankتيمبانك )  .المساعدة على وقادراً  راغبا

. غاغلويف ميخائيل تيمبانك،التنفيذي ل رئيسمع ال خوري تواصل 

 ً  ،2020 عام في ويتنس غلوبال إلى تحدث الذي لغاغلويف، ووفقا

.  السوري  الشعب لمساعدة كوسيلة تمويلطريقة   خوري اقترح

 مكتب إلى النقد لتسليم عملية كانت ":  المقابلة في غاغلويفصّرح  

 الصراع، لتمويل األموال هذه تستخدم لم .المركزي البنك في النقد

 ." العملةقوية لت  تستخدم كانت بل

ً  خوريامتلك   ً  ،2012 عام من اً باراعت  تيمبانك في أسهما  وفقا

 إيداعات من مفقودة Tempbank في  المساهمة  وثائق .  لغاغلويف

 ذلك، ومع.  2015و  2012بين عامي   الروسي المركزي البنك

 ً  من واثنان عماد وشقيقه خوري مدلل كان امة،ع  لوثائق ووفقا

 البنك من المائة  في  20و المائة في 14.7 بين نويملك موظفيهما

 . 2017 عام إلى 2015 عام من

ما  ل  مبانكي ت ي بنك  ف حصتهامتلك   قد خوري يكون أن الممكن من

 الفاصل الخطعائلة مخلوف ) و/أو السوري لنظامخدمة للذلك من  

ً  يكن لم العائلية والمصالح النظاممصلحة   بين على  واضحا

 في ثرواتهم بعضوضعوا   قد أفراد عائلة مخلوف كان(.  اإلطالق 

من   تيمبانك ً  ،2012 معابدًءا  لغ.  لغاغلويف وفقا ف  اغلوي ووفقًا 

 أجهزة في  بارز عضو  وهو حافظ، ونجله  محمد إنأيًضا،  

 األسد ستشاريوواحد من م لألسد  التابعة الوحشية  االستخبارات

 قبل المال رأس ويضخان مساهمينفكرا بأن يصبحا   الرئيسيين، 

 انهملك ،2014 عامخاضعًا لعقوبات أمريكية في  البنكأن يصبح 

 .األسهم شراءيمضيا قدًما في عملية  لم

ت  البنك أو خورييكون    أن غاغلويف ينفي ذلك، ومع  صرفاقد 

شريًكا   إنه  وقال.  للنظام كممثلين  رجلونه  ك  خوري معأصبح 

 ألن تجارية بأعمال يقوم مثله وكان ،سورية في صالت له أعمال

 .لذلك متاحة كانت الفرصة

".  النظام  مصرف  او سداال مصرف  يكن لم " غاغلويف  وقال 

 ". الشروط على، والعمولة على واتفقنات... الخدما  لهم قدمنا"

 إلى 2005 من المركزي سورية مصرفحاكم   ميالة، أديب كان

ً  ،يبخور  قديمة  صلة ذا   ،2016  على االثنان كان.  لغاغلويف وفقا

 مل. عسوريين كمسيحيين المشتركة خلفياتهما بفضل جيدة عالقة

 في موسكو إلى يسافر  كان الذي  ، ميالة مع وثيق بشكل تيمبانك

 .لغاغلويف وفقا األحيان، من كثير

 إال يشاركا لم والبنك أنه على يصر الذي – غاغلويف سافر كما

 والغذاء الوقود إمداداتولتأمين    االقتصاد لدعم إنسانية، ألغراض

 مناسبات عدة  في سورية إلى – المثال سبيل على للسوريين

 . المركزي سورية  ومصرفميالة  مع للتفاوض

 بشكل  ]الحرب[  بداية في  دمشق، في كنت عندما: "غاغلويف قال

 الرشاشة المدافع تحتر "يساف كان".  يحدث كان ما رأيت خاص،

"قائالً  وتابعاص".  والرص  إلى بيروت  من نسافر  كنا عندما: 

 80 طوله يبلغ الذي  بأكمله، الطريق كان السيارة، في دمشق

ً  كيلومتراً، ً  بالالجئين مليئا  ."تماما

 مبانكي ت  على عقوبات فرضت قد المتحدة الواليات وكانت

 البنك لصالح  عملهما بسبب 2014 أيار/مايو  في وغاغلويف

سبق  ال ةالسوري  الحكومية النفط وشركة السوري المركزي ذين 

 واصل العقوبات،  من الرغم وعلى .  أيًضا  قوباتوفُرضت عليهم ع

 المصرفي القطاع إن غاغلويف وقال.  سورية مع العمل مبانكي ت 

 فرصة السوري العمل وكان الوقت،  ذلك في  يتقلص كان الروسي

 . تجارية

 المركزي البنك إلى  نقداً  الدوالرات ماليينتوصيل   مبانكي ت  رتب

لتقرير   وفقا موسكو، في فنوكوفو مطار من ئرةبالطا السوري 

 مرات ست أو  خمس  العملية هذهالبنك    ونفذ.  األمريكية العقوبات

 . لغاغلويف وفقا ،2016و 2012 عامي بين

واكتفى   ارساله، تم الذي النقدي المبلغ تحديد غاغلويف ورفض

"قوب   غاغلويف ورفض".  وتثبيتها العملة لتعزيز يكفي مال: 

تيمبانك،   عبر سورية الى  االموال ترسل التي الجهة عن االفصاح 

 . الروسية الدولة من تكون ان نفى لكنه

 والحبوب، الوقود لشراء  سوريةل  مصرفية خدمات نكاتيمب  قدم كما

 أن 2014 لعام كيمبان ت ل سنويلا التقرير وذكر .غاغلويف بحسب

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
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ً  يقوم البنك  أنه كما سورية، ت أعمال  لشركا حسابات بتسوية  أيضا

 بالحفر تقوم روسية لشركة مالي كضامن العمل على قادراً  كان

 . لعمله الكبير يركزالم سورية مصرف تقدير بسبب سورية في

 تتوصل التي للنتائج ملخصالمقابلة على   تم إطالعه بعد عندما

ً  كان أنه  غاغلويف أكد  ويتنس، غلوبال إليها  مدلل مع شريكا

 أعمال أي فيمع خوري    ركت يش لم وأنه البنك، في فقط خوري

 وجد، إن كبير، تأثير لخوري يكون أن ونفىى.  أخر  مخططات أو

مركز البحوث العلمية السوري   بوجود يعلم لم هإن  وقال.  البنك في

 يتعلق شيء ال: المسألة بهذه له عالقة التيمبانك  وأن مؤخراً، إال

مر من خالل تيمبانك.   الباليستية الصواريخ أو الكيميائية باألسلحة

التي تمنع  الروسية  والقوانين الدولية بالمعاييرالتزم   البنك ان وقال 

 أو األسد  لعائالت تورط بأي علم على يكن لمب.  رهااإل تسهيل

تصنفهم   قضائية أحكام هناك تكن لم أنهصّرح  و  الفساد في مخلوف

 حصريًا مرتبًطا كان معهم العمل "  فإنلذلك  و حرب  كمجرمي

 وجود احتمال عن سئل وعندماة".  سياس الة.  مصرفي   بأعمال

 في لها تدخل يوجود أ نفى الروسية االستخبارات باجهزة صالت

 . المصرف ياتعمل

)  إغالق تم  قبل من المطاف نهاية في(  Tempbankتيمبانك 

األول/  في الروسي المركزي المصرف  2017 أكتوبرتشرين 

مصرفه   منح قد بوتين وكان.  السيئة ة المصرفي ته  مارسام  بسبب

ً  المركزي ً  تفويضا  الروبل انهيار بعد المالي القطاع لدعم مطلقا

ً  ، 2014عام في  التي البنوك وحتى.  تايمز نشالافاين  لصحيفة  وفقا

 قِبل  من مؤخراً  أغلقت قد ن،يبوت  عم ابن ن،ي بوت إيغور إلى تنتمي

 زوال اسباب  احد  ان  غاغلويف ويعتقد.  المركزي المصرف  

 كبيرسرب  ت  في بتتسب  اميركية عقوبات فرض هو مبانكي ت 

 .لألموال

 لألسد  آمن مالذ: في موسكو عقارات شراء

خاله   أبناء بدأ يسقط، قد وكأنه بدا األسد الرئيس نظام أن ومع

 وعلى.  سورية من األموال نقل  في مخلوف عائلةمن   ومموليه

 بشكل اآلنتصادما   قد األسد والرئيس  مخلوف رامي أن من الرغم

 والنظام واألسد، مخلوف عائلتي مصالح كانت فقد ،جداً  علني

 السنوات وفي الوقت ذلك في معقد بشكل متشابكة عام، بشكل

 عائلة أن كيف ويتنس غلوبال أجرته سابق تحقيق أظهرسابقة.  ال

  بقيمة  وشقق مكاتبلشراء   المال هذا منستخدمت جزء  ا  مخلوف

 فيفاخرة  ال سحابال  ناطحاتمنطقة   فيمليون دوالر أمريكي    40

أبناء   ساعدمن   هو خوري أن  نكشف أن يمكننا اآلنو.  موسك

 .مشترياتهم فينخلوف  

عائلة   بأسماء  العقارات  بعض  شراء تم  والبعض مخلوف، من 

 سجالت وتبين  .روسيا في مسجلة شركات خالل من اآلخر

  أن  ويتنس غلوبال  شركة  عليها حصلت التي الروسية الشركات

 الخمس الوثائق من أربع في مه اس لوارد" وابه الموثوق  الشخص"

أ.  إ " كان مخلوف ممتلكات لشركات   روسيا  في".  سوزدوفا. 

 الشركات لمديري يمكن شخص هو"  به الموثوق"الشخص  

 سجلل وثائق تقديمل أو الضريبية، السلطات معللتواصل  ترشيحه

 .عنهم نيابة روسيا في الشركات

لدى    موظفة وهي ،وفازدسو أندريفنا إليزافيتا يسوزدوفا" ه"إ. أ.  

 وقد".  بالزا سي بروغر"  لألعمال خوري مركز  في مقرها خوري

 عام في ال.  األعم مركز من سفر شركة أدارت  أن  لها سبق

وعدد   خوريمدلل   شركاء من اثنين جانب إلى اشترت، ،2016

 المالية للجمعية  األم الشركة من المائة في 10 موظفيه، من

 قد  اسمها يكون أن ممكنلا من.  مالية مؤسسة وهي الروسية،

 غلوبال وكتبت.  إذنها دون خوري شبكة قبل من مرتين استخدم

 من الرغم على رد،  أي تتلق لم لكنهاو تعليقها  إليها طالبةً  ويتنس

 .طلبنا قرأت أنها تثبت التي األدلة

 

ل. المصدر:  لألعما بالزابروغريس   مركز في سوزدوفا إليزافيتا

 .إينستاجرام

 

فيها   توكيالتسوزدوفا   لدى  كان التي العقارات تكاشر من اثنتان

 وضابطمباشرة   األسد خال ابن مخلوف، لحافظ مملوكة

 ضد القمع حملةعقل مدبر ل أنه  في يشتبه سابق كبير استخبارات

 اشترى.  2011 عام سورية أنحاء جميع في السلميين المتظاهرين

 . دوالر أمريكي مليون 20عقارات بما قيمته  حافظ

 نيابة خوري شبكة نفذتها التي لوحيدةهي ا المعامالت هذه تكن لم

 عطية على عقوبات المتحدة الواليات  رضت. فمخلوف عائلة عن

 إلى جنبا خوري، طية"ع  ألن ،للمدل األصغر الشقيق خوري،

 صفقاتبتسهيل   قام سابقا،ه  صنيف م ت ت لذي  ا خوريمدلل   مع جنب

 رامي أنشأها لشركة  مصالح أدار كما.  مخلوف لعائلة مالية

 بسبب عطية على أمريكية عقوبات فرض تم كما.  "مخلوف 

 من الحكومية النفط وشركة السوري المركزي للبنك أموال تحويل

 وليس.  للصرافة ونيتام  األموال، لتحويل ريةسوال شركته خالل

 شبكة أنشطة بجميع علم على كان عطية أن إلى يشير ما هناك

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.theguardian.com/world/2020/may/03/syria-richest-man-inflames-rare-public-dispute-bashar-al-assad-rami-makhlouf
https://www.theguardian.com/world/2020/may/03/syria-richest-man-inflames-rare-public-dispute-bashar-al-assad-rami-makhlouf
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/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/assad-henchmens-russian-refuge/
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مركز البحوث العلمية السوري  ل به المشتبه دعمها مثل  - خوري

 .واجهة شركات توفير خالل من
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   الجزء 
 االستخبارات  مع  صالت :  الثان 
 الروسية 

حتى    الروسية الدولة من ضمنية موافقة إلى بحاجة خوري كان

 روسيا في األموال نقل الممكن غير منف ،يستطيع تسيير شبكته

 حالة وفي.  موافقةحيازة هكذا   دون أجنبية فاعلةة  جه وأ لدولة 

 الخارجية االستخبارات بأجهزةقديمة   صالت له أن يبدو خوري،

 . الوقت مرور مع عززتوأنها ت  الروسية

 الروسية للمخابرات عميل وهو بريبتكوف، بوريس  أن بدوكما ي 

 1997 عام من خوري  شبكة عمليات  ساعد ، 2004 عام حتى

 . األقل على 2016 عام حتى

 شكوى في مدللاسم   جانب إلى  مرة ألول بريبتكوف اسم يظهر

مقدمة من   1999 عام في وبريبيتكوف خوري ضد الشرطة إلى

 سابقل ا األوكراني- األسترالي التجاري الشريك يك،ن مايا  أيل بلق

)لخو ويتنس   علم الري.  تلك   دليل بأيلغلوبال  كانت  إذا  فيما 

بعد ذلك   بريبتكوف يظهر(.  جنائية تهم توجيه لىقد قادت إ لشكوىا

.  2006و  2005و   1999أعوام    في  ونفيرس بنك ك  إدارة مجلس  يف

  لخوري،  جزئيًا مملوك روسي بنك في مساهمة لشركة مديًرا كانو

 الفضاء سفينة متحف  وكذلك ، (BTF)التمويل التجاري   نكهو ب 

 . فيه مالية مصلحة وري لخ  كان الذي موسكو  في

خوري    ملياتع  تاريخ على مطلعان مستقالن مصدران وصف وقد

 مي دعت  ويمكن.  الروسية للمخابرات عميل بأنه بريبتكوف لتجاريةا

 بريبتكوف وعنوان.  الظرفيةالتوثيقية   األدلة ببعض االتهامات هذه

 مبنى هو المسربة، المرور  حركة  بيانات لقواعد وفقا  المسجل،

 الروسية الخارجية االستخبارات وكالة قامت موسكو في سكني

 بريبتكوف.  والعشرين الحادي لقرنفي بداية ا فيلعمالئها    بنائهب 

ع للشقة  مسجل مالك أول   هو  تجال لس وفقا ،2005 امحوالي 

 الروسية، االستخبارات في الخبيرصرح  .  الروسية الممتلكات

 أن إلى األرجح على يشير هذاأن   سولداتوف، أندريه المؤلف

 .مؤخراً من الخدمة  تقاعد قد بريبتكوف

 لبنك اإللكتروني الموقع على المحفوظة  الذاتية السيرة وتظهر

 اللجنة يف كبيًرا سوفياتيًا مسؤوالً  كان  بريبتكوف أن كونفيرس

 نفس في  يعمل  وكان.  الخارجية لتجارةالمعنية بقضايا ا والوزارة 

 االستخبارات فرع إلى تنتمي معروفة خصياتالذي ضم ش القسم

ً  كان  أنه الذاتية السيرة وتبين.  بي جي الكي في األجنبية  مهندسا

 ً  الخارجية االقتصادية  للعالقات الحكومية  اللجنة في كبيراً  ومهندسا

بين عامي  .  1988و  1972في الفترة بين    بأكمله سوفياتيلا لالتحاد

 للعالقات العامة المديرية رئيس  نائب كان،  1991و  1988

 التابعة،  المتقدمة الرأسمالية الدول مع الخارجية االقتصادية

 والواليات الغربية أوروبا تغطي والتي الخارجية، التجارة لوزارة

 .المتحدة

 أجهزة عن كتب ثالثة تأليف يف شارك الذي سولداتوف، وقال

 قليل عدد هناك كان أنه  ويتنس غلوبالل الروسية، االستخبارات

 وأن الخارجية، االقتصادية العالقات لجنة في المهندسين من

"غطاء وكأنه يبدو بريبتكوفمنصب    هناك كان أنه أعتقد ال: 

 DR وكأنه يبدو" .سولداتوف قال ،"المهندسين هؤالء من العديد

 (". طنشي  احتياطي ضابط) يكالسيك

 وزراء  بعد فيما اصبحوا الذين،  اآلخرين الروس  من العديد عمل

 نفس في،  الروسية الخارجية  االستخبارات  اجهزة ترأسوا او

 أن نستطيع ال أننا حين وفي.  تكوفب بري  يهاعمل ف التي داراتاإل

 هؤالء مع اتصال لىع  أو علم على بريبتكوف كان إذا ما نعرف

 كان التي االتصاالت مستوى تظهر الذاتية السيرة فإن األفراد،

 وبالتالي  –  المعلنة  دوارهأثناء أداء أ بريبتكوف بها يقوم أن يمكن

 بما حلفائه، عن نيابة ممارسته على قادراً  كان الذي النفوذ نوع

 .خوري مدلل ذلك في

أنهم   بين ومن المحتمل  من  الذين  نشاط  أولئك  دوائر  في  كانوا 

 الروسي، الحديدية السكك قطب ياكونين، فالديميرهو    بريبتكوف

  دوره اً يشرح  كتاب  ياكونين كتب وقد.  ني بوت  من المقربين أحد  وهو

ً ع 22خالل   الخارجية االستخبارات  جهاز في ميالً كان فيها ع اما

 لجنة في كمهندس العمل    مهمة تضمن والذي  بي، جي  الكي في

 المحتملة الروابط ومن.  الخارجية االقتصادية  للعالقات  الدولة

ً  كان الذي  ،فرادكوف ميخائيل األخرى  الدولة للجنة رئيسا

 رئيس جعلهي  مماـ  الفترة تلك خالل رجيةخاال  االقتصادية للعالقات

 أصبح الحق، وقت وفي.  المباشر غير أو المباشر بريبتكوف

ً  فرادكوف ً  وكان ،2004 عام في روسيا في للوزراء رئيسا  رئيسا

 عام حتى 2007 عام من الروسية الخارجية االستخبارات ألجهزة

م2016  الروسي المعهد  فرادكوف يرأس  ، 2017 عام  نذ. 

 لعمالءمقر   بأنه يُعرف أبحاث مركز وهو،  االستراتيجية حاثلألب 

 .المتقاعدينالخارجية  االستخبارات

 األقل على 1997 عام من خوري مع عمل بريبتكوف أن ويبدو

 اثنين في اً  شارككان م   حيث الحق، وقت  حتى أو ، 2016 عام حتى

كما  بنوكه من ً  كان.  بنك  إدارة مجلس في وعضواً  مساهما

ً  تملك  أنها يبدو روسية لشركة ديراً مو كونفيرس بنك   في أسهما

 صلة على عائلته وكانت.  خوري عن نيابة  BTFالتمويل التجاري  

 ً  لشركة مديرة بريبتكوف ابنة وكانت.  خوري  بمصارك أيضا

ً امتلكت أ أنها يبدو أخرى  عن نيابةالتمويل التجاري   بنك في سهما

  شركة لل الروسي التمثيلي المكتب في زوجته عملت و.  خوري

لبنك   التابعة  القابضة  اكونفيرسالقبرصية  هي  ،  لشركة 

Hudsotrade، الشبكة في آخرين أعضاء مع جنب إلى جنبا. 

 خوريتقدير المؤسسات الروسية لدور 

 

و خور حصل ،2014 عام منذ  التجاريون هؤوشركا  شبكتهي 

 جوائز شكل في الروسية  المؤسسة من عام تقدير على المقربون

  غير أرثوذكسية  منظماتمن   و الروسية األرثوذكسية  كنيسةال من

 الموالية النخبة من نافذون أعضاء المنظماتتلك   دير. ي كوميةح

ً  عملوا الذين للكرملين .  الروسية االستخبارات أجهزة لصالح سابقا

 باعتراف حظيت وخدماتها خوري شبكة أن إلى الجوائز هذه تشير

 . بخدماتها الكرملين من ضمني

 

الكي سابقون عمالء وجد قدو غير  راً  ألنفسهم مستَقَ  بي جي في 

 االتحاد انهيار منذ الروسية األرثوذكسية الكنيسةهو    متوقع

http://docs.cntd.ru/document/3626566
https://expert.ru/dossier/people/yakunin/
https://www.kommersant.ru/doc/356949
https://riss.ru/profile/fradkov/
https://www.ft.com/content/a41ed014-c38b-11e9-a8e9-296ca66511c9
https://www.ft.com/content/a41ed014-c38b-11e9-a8e9-296ca66511c9
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 منظماتهم منهم العديدأنشأ   الكنيسة،هم  دخول ومنذ.  السوفياتي

 باسماً  معروفنهم  م قليل عدد أصبح وقد.  الخاصة ذكسيةاألرثو

الذي يضخوه في   التمويلحجم   بسبب"  األرثوذكسيةالنافذة    القلة"

 غير المنظمات لهذه المشتركة األهداف أحد أن ويبدو.  منظماتهم

كل   هو األرثوذكسية الحكومية  بالروسية الناطقينتوحيد 

 الخارجية السياسة أهداف دعموحشدهم ل  األرثوذكس والمؤمنين

 الروسية. 

 

 األرثوذكسية الفلسطينية الجمعية منحت ،2017 أيار/مايو في

 في األرثوذكسية لحماية المكرسة  ،(IPPO)  اإلمبراطورية

 غيسير الجمعية ويدير.  خوري مدللل جائزة األوسط، الشرق

خلفت   استخبارات  وكالة وهي،  FSKق لـ  الساب  الرئيس ستيباشين،

 لتشكيل أخرى  هيئات مع الحق  وقت  في  دمجها  تم و  ،الكي جي بي

 .FSB الفيدرالي األمن جهاز

 

 سورية في للتدخل كذريعة األرثوذكسيةالروابط   الكرملين استخدم

 في المسيحية  األقلية  لحماية:  2015 عام في األسد  جانب  إلى

 األرثوذكسية الكنيسة  لعبت وقد.  اإلسالميين المتطرفين من سورية 

 معظم تمثل التي أنطاكية، كنيسة  السورية، يرتهاونظ الروسية

ً  دوراً  الشام، بالد أنحاء  جميع في األرثوذكس المؤمنين  في أساسيا

 الذي العسكري العمل على الشرعية إلضفاء الرسالة هذه استخدام

 .سورية في  األسدروسيا وتقوم به 

  

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
https://ria.ru/world/20150416/1058989211.html
http://www.bbc.com/russian/media-37705858
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باألسلحة   خوري  صالت  :الثالث  الجزء 
 ة السوري 

 عملت أنها في يشتبه شركات ثالث أن ويتنس غلوبال وجدت

 وهي ،(SSRC)  العلمية  والبحوث الدراسات  لمركز كواجهات 

 األسلحة برامج عن المسؤولة  السورية العسكرية المؤسسة

 للمشاريع   تيبيروسي –  الباليستية والصواريخ الكيميائية

(Piruseti Enterprisesفرومينيتي   لالستثمارات  (، 

(Frumineti Investments  ،)تريدويل للتسويق    أبسط  وبشكل

(Tredwell Marketing)  –  شبكة من جزًءا الواقع في تشكل 

 الحكومة بدأت  أن بعد حتى الشركات  هذه استمر نشاط  .  خوري

 . 2011 عام في مواطنيهااالعتداء على  في السورية

 أسس رئيساً، بشار والد  األسد حافظ كان عندما السبعينيات، في

يكون مؤسسة  ل  SSRC  البحوثالدراسات و  مركز السوري النظام

 المدى بعيدة صواريخ تطوير في. الحقاً، بدأ المركز  العلمي بحثلل

 هذه ر وي ولتط.  السوري للجيش وبيولوجية كيميائية وأسلحة

 متنوعة مجموعة المركز اشترى ،مةالمتقد العسكرية التكنولوجيا

 صرية،ب   ومعدات دقيقة،  آالت :  الخارج من المعدات من

 عن فضالً لواح،  واأل بالستيكأنواع خاصة من الو وإلكترونيات،

ا في  استخدامها  يمكن  .  أخرى  وألغراض الكيميائية ألسلحةمواد 

 . الغرب في إالبعض تلك السلع ال يمكن شراؤها 

 أنشطة على عقوبات المتحدة والياتال فرضت ،2005 عام وفي

 شراء علىقدرته   كبير بشكل أعاق مما ،مركز البحوث العلمية

 .حتاجهاي  التي المواد

 الذي السوري، النظام  لجأ العقوبات، تلك فرض قبل حتى ولكن

 منذ المتحدة الواليات قبل من لإلرهاب  راعية دولة يُصنف كان

 ومواد معدات  لشراء  واجهة  شركات  استخدام إلى  ، 1979عام

 في مسجلة الشركات هذهمعظم  .  الغربية االستخبارات من للتهرب

 .المتحدة العربية اإلمارات أو لبنان في  أو ،(offshore)  الخارج

 مركز عن منشقون  وصف ويتنس، غلوبال مع مقابالت وفي

 الزمة معدات لشراء محاوالتهم بإخفاء قاموا كيفالبحوث العلمية  

 أو مزيفة، تسليم عناوين استخدامالطرق   هذه وشملت.  لبرامجهم

 أو غربية، شركات من الشراء عند  جامعي  موظفك تظاهرال

 . عمولة مقابل معدات لشراء سوريين أعمال رجال تخداماس

السوري    قام الحرب، بدء منذ العلمية  البحوث   بتصميممركز 

 من والعديد المتفجرة والبراميل الكيميائية األسلحة وتصنيع

 والمستشفيات السوريين المدنيين ضد  المستخدمة واريخالص

ارتكبها  التي الحرب جرائم في  متواطئو  فه  ولذلك.  السورية

 .النظام

 الدراسات كزبمر صلتها في يشتبه واجهة شركات ثالث

  العلمية والبحوث

 

،  Tredwell Marketing Ltd  المحدودة للتسويق تريدويل   •

إلى  2007 من ونشطة البريطانية فيرجن جزر في سجلةم

. نادرة رودينديرها  ي ُربُّز و فاضل قبل من مملوكة، و2013

 كما خوري، شبكة عضو خوري،  ونيط ل صديق  وكالهما

.  2009 إلى 2007 نم خوري  مدلللدى  نادرة رودين عمل

 أن الممكن ومن.  أنشطتها أو بالشركة علم أي كالهما  وينكر

 ويشتبه.  موافقتهم أو علمهم دون استخدمت قد أسماؤهم تكون

بوجود صالت تربطها بمركز   القبرصي المركزي المصرف

 . البحوث العلمية السوري

 Piruseti  للمشاريع المحدودة بيروسيتي ركةش •

Enterprises Ltd  ، المحدودة لالستثمارات ومينيتيوفر 

Frumineti Investments Ltd، في مسجل وكالهما 

و2014وحتى    2012 من ونشط  قبرص ومدارة   مملوكة، 

 اتهمهم وقد.  خوري شبكةفي   موظف الزيدي، عيسى قبل من

 شركات بانهم االجنبية االصول لمراقبة االمريكى المكتب

 .SSRCواجهة  لمركز البحوث العلمية 

 

 تعمل أنها فيالمشتبه  خوري شبكة شركة دويل،تري

 السوري  الجيش لصالح

 فيالمركزي   قبرص حكومات غربية ومصرف و  مسؤول يشتبه

 فرجن جزر  في  المسجلة المحدودة، للتسويق تريدويل شركة أن

العلمية   واجهة  هي البريطانية، البحوث  .  SSRCلمركز 

 ولة مجهات  شركتسجيل   في البريطانية فيرجن جزر تتخصص

 مديريها، أوات  الشرك مالكي عن معلوماتتكشف   ال فهي:  الهوية

 على والحفاظ الشركةلتسجيل   مثالية قضائية والية يجعلها مما

ع  مالكيها سرية منها.  تريدويل  أن من الرغم لىوالمستفيدين 

 . الشكوك هذهسنفصل أدناه   العقوبات، تحت قط  توضع لم  لتسويقل

 ،2014 عام في.  FBME  بنك في حساب لتسويقلتريدويل ل وكان

 غسيل  شعارإ  FBMEبنك   ألمريكيةا  ENFinC شبكة  منحت

 FBME عمالء من األقل على واحدًا عمياًل  أن مدعية أموال،

 شارك نالكيا هذا وأنمركز البحوث العلمية  لواجهة   شركة كان

 أخرى وهمية شركة  111 عن يقل ال ما مع بريد صندوق عنوان

 . البريطانية فيرجنر جز في

 اإليداعات تسريب خالل من جزئيًا األمريكي اإلشعار تأكيد تم وقد

بين   في  أنه على يدل مما FBME لـ الداخلية و   2007الفترة 

للتسويق في   تسجيل  تم  2013  مثل  BVIعنوان  نفستريدويل 

تمت   وقد.  FBME  مع تتعامل التي األخرى خوري شركات

BuzzFeed و القبرصي البريد قبل من التسريبات هذهتغطية  

 News،  وقامتBuzzFeed  األصلية الوثائق بعضبنشر . 

 طلب ،ة على العلناألمريكي    FinCENشبكة  إشعاروضع   قبل

 تسعة عن معلومات FBME تقدم أن  القبرصي المركزي كالبن 

ل  وشركة تريدويل ذلك في بما عمالئها، من تتبع   شبكةأخرى 

 . خوري

،  FBME  إلى المركزي البنك هاقدم التي التسعة  العمالء قائمة  في

".  ?SSRC: "تريدويل بجانب اليد بخط مكتوبة مالحظة في جاء

 في تسريبها تم التي ،FBMEبنك في  الداخلية التصاالتتُظهر ا

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.opcw.org/sites/default/files/documents/ODG/uzumcu/United_Nations_Security_Council_Statement_by_the_Director-General_OPCW__Ambassador_Ahmet_Uzumcu.pdf
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.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.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
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.buzzfeed.com/alexcampbell/kremlin-linked-slush-funds-exposed
https://www.documentcloud.org/documents/4116165-Ernst-amp-Young-Report.html#document/p30/a386786
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 صدرت الحسابات ومراجعي FBME موظفي أن الحق، وقت

 . المركزي البنك شكوكتريدويل نتيجةً ل  في للتحقيق تعليمات لهم

  لألكاديمي  غربي حكومي مسؤول  قال ،1720 عام وبحلول 

 على شملت   [SSRC]لـ    الشريكة الشركات" إن روَ ي بر جوناثان

 دريك ،3321 بريد صندوق للتسويق، تريدويل المثال سبيل

 في المسجلة ريطانية،الب  فيرجن جزر تورتوال، رود، تشامبرز

 موظفي أن كيف روَ ي بر عن صادر تقرير وأوضح.  "2007 عام

العلمية البحوث  عدة  بتمثيل ،2011 عام قبل يتظاهرون، مركز 

 جهات قبل من  الدفع تمي  ثم الطلبات، تقديم أجل من سورية  شركات

 صناديق عادةً "  كانت التيا( منه واحدة تريدويل أن يُعتقد)  أخرى

 المالذات ذلك في  بما الخارج،في    وأ سورية  في مقرها استئمانية،

 . "الخارجية  المالية والمراكز الضريبية

كتب،  و".  شريكة  شركة"ها  أن ب  تريدويل روَ ي بر ورقة ووصفت

 لمركز البحوث العلمية:   الشريكة الشركات كانت

مركز البحوث العلمية   قبل من"ممولة عبر تحويالت  

SSRC  عن طريق    و(  لبنان عبر أو سورية من باشرة)م

 بنوكفي   حسابات خالل من الموردين إلى األموال تحويل

ال  واحدة حالة ذلك في بما دولية، الشركات   تابعةمن 

 السوري المصدر  إخفاء تم وقد.  قبرص في روسي  لمصرف

ا لألموال  يتم ما وعادة.  الموردينعن    و لمصارفعن 

 يةسور في شركات إلى الموردين قبل من الشحنات إرسال

 حزبواجهة ل  شركات تكون ما عادة لشركات،)ا  لبنان أو

ً  أشهر  6 كل تتغير،  هللا  الشركات هذه نقلت ثم(.  تقريبا

ً .  سورية إلى مباشرة الشحنات ات الممارس مع وتماشيا

 الشحن وثائق األمامية الشركات أرسلت العادية، التجارية

 الجمركي  والتخليص المشتريات  إدارة إلى  الصلة ذات

 خالل من التسليم عمليات تسهيل أجل من SSRC لـ بعةالتا

 " .السورية الجمارك

 ً من    مدير كان المسربة، FBME لوثائق وفقا   2007تريدويل 

 يعيش روسي- سوري  طالب وهو  نادرة، رودين هو  2013وحتى  

 نادرة.  2009 عام إلى 2007 عام من مدلل  لدى وعمل موسكو  في

 مع وشريك الجامعة في خوري مدلل أصدقاء أحد شقيق ابن هو

 . الشبكة  مديري وأحد خوري شقيق ابن خوري،طوني 

 ز،بُّ رُ  فاضل باسم المسربة الملفات في تريدويل مالك إدراج تم

 ونيط مع القدم كرة يلعب روسي- سوري  كباب طاهي وهو

 موسكو مركز في أيًضا يعمل خوريل  آخر شقيق وابن خوري

 .لألعمال

 تتفق ال متواضعة حياةُربُّز   لوفاض نادرة رودين من كل يعيش

 عن صادر لتقرير وفقا.  تريدويل عبر المتدفقة الكبيرة المبالغ مع

 من بتكليف ةالمؤسسي  للتحقيقات شركة  وهي كرول، شركة

 دوالر مليون 52 سددت تريدويل فإن المركزي، قبرص مصرف

 ويتنس، غلوبال به اتصلت وعندما.  صادرة مدفوعاتعلى شكل 

ً  بالشركة، قط يسمع لم إنهُربُّز   قال  لدي حذاء في  بالكاد: "مضيفا

 . "شركات عن ناهيك قدمي،

 رسلتأُ  ،FBMEلدى بنك   تريدويل  شركة حساب غلقأُ  وعندما

 في مسجلة الهوية مجهولة أخرى  شركة إلى المتبقية موالاأل

 وهذه ،Armas Marketing  للتسويق أرماس تسمى سيشيل،

ً  مملوكة المرة  تريدويل، مثل اس،أرمة.  نادر لرودين ظاهريا

 . FBMEعبر حسابها المصرفي لدى  الدوالرات ماليين تدفقت

لدى   عمل إنهصلت به غلوبال ويتنس  ات  عندما نادرة رودين قال

 في 2009 عام حتى 2007 عام من جزئي بدوام خوريمدلل  

 لديه يعمل لم وأنه اإلنترنت، عبر الروسية اللغة لتعليم مشروع

 عام بعد معه آخرتواصل   أي  ديهل يكن ولم أخرى، صفة بأي

 وأرماستريدويل   عن معلومات أي لديه يكن لم أنه وذكر.  2009

 .أنشطتهم أو للتسويق

 

 

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
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: فضل  الصورة الثانية: رودين نادرة مع طوني خوري. الصورة األولى

 : فيسبوك. المصدر ي.مع طوني خورُربُّز : فضل الصورة الثالثةُربُّز. 

 

 بهم غلوبال اتصلت عندما  خوري ونيط  وال   ُربُّز  فاضل  يرد لم

 األدلة من الرغم علىالتعليقات،   من مزيد على للحصول ويتنس

 نادرة رودين اء  اسم كونت  أن الممكن  من.  رسائلنا قرأوا أنهم على

 .موافقتهما أو علمهما دونت استخدم  قدُربُّز  وفاضل

 ونيطو  نادرة، رودينُربُّز، و فاضل أن إلى يشير ما هناك ليسو

 في شاركوا أو  علم على  خوري عائلة  أفراد من غيرهم أو  خوري

 االتحاد أو  المتحدة الواليات تفرض  ولم .  تريدويل  أنشطة من أي

 من أي أو ةنادر رودين أوُربُّز   فاضل على عقوبات األوروبي

 .األفراد هؤالء

 األسد؟  لحرب اإلمدادات شراء

 خوري شبكة شركتي على  عقوبات المتحدة الواليات فرضت

 بسبب لالستثمارات، فرومينيتيللمشاريع و بيروسيتي األخريين،

العلمية  ل  مشروع غير شراء  كوكالءعملهم   البحوث  مركز 

تشرين  حتى  2012 عام من المركزي  ية سور ومصرف السوري 

 . األقل على 2014أكتوبر /األول 

 منتين ومدارتين  مملوكفي قبرص   المسجلتان الشركتان وكانت

 عضو وهو اماً،ع  75 آنذاك العمر من البالغ الزيدي، عيسى قبل

 .خوري شبكة في

 

 . فيسبوك: المصدر . الزيدي عيسى

 للكيانين  القانوني المالك الزيدي، أن يبدو خوري، شبكة عن ونيابة

تم عليهما،  فرض   اللذين   من للعديد كواجهة عمل قدعقوبات 

خ  شركاتال شبكة  في   FBME ملفات ظهر وتُ .  ورياألخرى 

هي  الزيدي،ويديرها   خوري شبكةمن   أخرى لشركة المسربة

باليك   مجموعه  أنها ،Balec Venturesفنتشرز  بما    تصرفت 

 بعض تحمل .2014و 2006 عامي بين دوالر ليونم  500

 . األموال لغسل المميزة السماتباليك  شركة معامالت

 العقوبات، إخطار إليها أشار التي  المالية المبالغ من النقيض وعلى

 73 مساحتها متواضعة شقة في الزيدي يعيش ،كبالي  ومعامالت

، 2013ا  ألمير نيسان و  2010 أوكتافيا  سكودا ويملك مربعاً،  متراً 

 وعالوة.  2017 عام في  الترجمةعمل باستقاللية في مجال   وقد

 خوري شبكة موظفو نشرها التي الصور تظهر ذلك، على

ً  يعمل الزيدي أن اإلنترنت على اآلخرين  خوري مركز في حاليا

 آخرين أعضاء  جانب لىإ بالزا، سي بروغر موسكو  في  التجاري

 مع الثمانين ميالده بعيد الماضي العام  واحتفل خوري، شبكة في

 .الشبكة وبقية خوري

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
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  .الثمانين الزيدي ميالد عيد حفلة في خوري مدللو الزيدي عيسى

  .إينستاجرام: المصدر

 يوقع كان شيء كل في نظر إنه يقول الذي الزيدي، واعترف

 البنك تمويل في ساعدت شركته بأن ويتنس غلوبال لمنظمة عليه،

لحساب مركز   شراء بعمليات قيامه أنكر لكنه السوري، المركزي

 طباعة لغرض كوسيط عملت شركاته إن وقالالبحوث العملية.  

 أخرى مرة اتصلنا وعندما.  موسكو  في السورية النقدية األوراق

 التي التفصيلية النتائج على للتعليق الزيدي عيسى ب ذلك بعد

 تثبت التي األدلة من الرغم على ذلك، على يجب لم إليها، وصلنات 

 .التعليق طلب قرأ أنه

 برو منظمة  2012عام في عنها كشفت التي الوثائق وتظهر

ً  أن ربحية، غيرية  استقصائ  صحفية ةمنظم وهي ،كا ي بلاب   أطنانا

 في موسكو من سورية  إلى جواً  نقلت السورية  النقدية األوراق من

 ساعدت التي  نفسها هي النقدية األوراق هذه أن يبدو . والعام ذلك

 . شرائها في خوري شبكة

 ي(الروس ك )مركز صك العملةغوزنا مع رسميا .  فقط المال"

ً  كان شيء لك(.  المركزيروسيا )  ومصرف  الزيدي قال ،"رسميا

ً  ويتنس غلوبال لمجلة  "هذاة.  القبرصي  شركاته من الغرض  واصفا

 ."فقط  الدول بين هذا  ليس ]بزنس[ بين أفراد عاديين،

 الزيدي أوضح ،ألمريكيةا العقوبات مذكرة من جزء تأكيد وفي

 والسورية الروسية الدولتين بين كوسطاء خوري شبكة  دور

 . السوري الحربي للمجهود ودعمهما

 المتحدة الواليات وتتهم.  أوسع نمط من  واحد جزء مجرد  هذا وكان

 السورية للحكومة كانت مالية بمعامالت باالرتباط خوري  مدلل

لعام   مبكر وقت في فيها مصلحة  الحرب، الل. خ1994يصل 

 خوري شبكة  في وشركات أخرى   أعضاء المتحدة  الواليات اتهمت  

 بماهو بأمس الحاجة إليه،  الذي النفط شراء على النظام بمساعدة

 تتهمها العقوبات لخرق منفصلة شبكةل  مساعدةتقديم   ذلك في

 .الطائرات وقود بشراء  المتحدة الواليات

 ومتفجرات سموم

 في  بالتورط متهمين بأفراد  خوريوثق عالقة  توجد أدلة أخرى ت 

 رينك،بليونيد   ما صلة على كان  خوري أن يبدو.  أسلحةصفقات  

 غاز إنشاء في  ساعد الذي السوفيتي االتحاد في الشهير الكيميائي

 سيرجي تسميم في  الحقًا استخدامه تم و نوفيشوك، األعصاب

 ثالثة إدراج تم  .2018 مارسآذار/ في إنجلترا في سكريبال ويوليا

  وصف  مع رينك هاتف دليل في خوري لشركات هواتف أرقام

 شبكة تملكه كانت الذي نيي األرم  البنك اسم   –س"ونفير"بنك ك

 رقمية نسخة على    الشرطة  حصلت  وقد . الوقت ذلك  في خوري

رينك   من هاتف  أرقام   غاز ببيع  الكيميائي اتهم عندمادليل 

 تسريب تم.  2002 عام في منظمةة  جريم مجموعة إلى األعصاب

  وهو أول   ،TsUR  االستقصائية الصحافة موقع إلى الهاتف دليل

ثم   أبلغ عنه، ومن  غلوبال ويتنس وتأكدت منه   عليه لت  حصمن 

 بصورة مستقلة. 

 عالقته طبيعة حول ويتنس  غلوبال أسئلة على اإلجابة  رينك رفض

الصحافة  ممن    صحفي  اتصل  عندما ذلك، ومع .خوري مع وقع 

صرح بالتالي:   إنه  قيل ،مدللب  عالقته نرينك ع سأللي االستقصائية  

ً  خوري كان"  االستخبارات وكالةضباط   لزمالئي، صديقا

 . "صيدالنية مشاريع تمويل يريد وكان ،SVR األجنبية،

بسبب    نفسه خوريخضع   وقد  فية  موظف مساعدةلعقوبات 

 شراء  محاولة على رضا بتول دعىت   المركزي سورية مصرف

 لصنع استخدامها يمكن كيميائية مادة وهي م،األمونيو نترات

  .سمدةاأل  أو متفجراتال

https://www.propublica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-of-cash-to-syria
https://www.propublica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-of-cash-to-syria
https://www.propublica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-of-cash-to-syria
https://www.propublica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-of-cash-to-syria
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/jl2666.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0526.aspx
https://novayagazeta.ru/articles/2018/03/22/75896-rezhim-novichka
https://medium.com/@tzurrealism/rink-d47d9e53b16f?source=---------8------------------
https://medium.com/@tzurrealism/rink-d47d9e53b16f?source=---------8------------------
https://medium.com/@tzurrealism/rink-d47d9e53b16f
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 شبكة أن تكون    يمكن  كيف  :الرابع  الجزء 
 الشمالية  كوريا ت  ساعد  خوري 

 للمال وناقلين م كداعمينفعاليته شبكتهو   خوري مدلل  أثبت أن بعد

 .الشمالية كوريا مع التعامل فيوا  غامر أنهم يبدو ،سورية في

ومعبر   كقاعدة موسكو في المالي القطاع ستخدمواا أخرى، ومرة

 . بذلك للقيام

 بنك  شراء

وهي   ، "Sendy"تسمى التي الرقمية  المحفظة خدمة دعم أجل من

 صلة أي وجود عدم  من الرغم  على)PayPal   إلى أقرب

 في مناقشتها تمت التي الكيانات أو األفراد من وأي  PayPalبين

 سيطرت  .أوالً  بنك إلى حاجةب  خوري شبكة كانت ،(التقرير هذا

 مؤسسة  وهي ،RFS  الروسية المالية الجمعية علىخوري   شبكة

 . مراحل ثالث على موسكو، مقرها مالية

 موظفي من خمسة  شترى، ا2016 الثاني/نوفمبر تشرين في أوالً،

 شركائه من واثنان لألعمال بالزا سي بروغر مركز في خوري

الجمعية المالية الروسية   نم المئة في 70 من يقرب ما التجاريين

 في المسجلة أفتو،- شليوز تسمى التي األم، شركتها اشتروا عندما

 .روسيا

 

 

 أفتو- شليوز ملكية تعزيز تم ،2017 يونيو من اعتباراً  ثانياً،

 وايغور أبراموف بافل:  األعمال شريكي أيدي في ،RFS  وبالتالي

 الروسية  المالية الجمعية  شراء

 التالي األفراد منواحد   كل اشترى ،2016 نوفمبر في

 األم الشركة  أفتو،- شليوز أسهم من المائة في 10 أسماؤهم

 :الروسية  المالية للجمعية

 .الروسية  المالية الجمعية مدير هو راموفأب  بافل •

 الشركات الحدى سابقا مديرا ابراموف بافل وكان

 (BTF) فاينانس تريد بنك في اسهما تملك التي

 كان كماي جزًءا منه.  خور مدلل  يملك بنك وهو

 عماد جانب إلى  استثمارية شركة  في مديراً 

ً والحقاً أصبح طوني خوري   خوري، ً  رئيسا  تنفيذيا

 الشركة.  تلكلـ

 كبير مدير هو كليوتشنيكوف فيكتوروفيتش  يغورإ •

يمتلكون  "الخوريون" كان عندما تيمبانك في سابق

 أصبح أبراموف، بافل جانب وإلى قليلة.   حصة 

 شركة وهي ،"الرقمي  الدفع" مالكي أحد اآلن

 شركة تستضيف التي ،RFS بـ مرتبطة  روسية 

 مدلل لها  روج والتي  الرقمية، للمحفظة  سيندي

 وحيث الواتساب، على التجاري ملفه على خوري

ً  تعمل  . مدلل ابنة خوري، ساندرا حاليا

  شركة  في سابقة موظفة هي يونسوفا فايسوفنا الياغ •

Hudsotrade، لبنك القابضة الشركة وهي 

 وهي .خوري وعمادمدلل   يملكها التي كونفيرس

 أسهم لديها كانت أخرى لشركة سابقة مديرة أيضا

 . BTF في

 سابقة مديرة هي سوفوروفا ألكسندروفنا غاولأ •

 في BTF في أسهم لديها كانت أخرى لشركة

 األعمال مركز في تعمل هيو .المراحل  إحدى

 على حسابها على تنشره لما وفقا  بالزا، غريسبرو

 .االجتماعي التواصل وسائل

 مركز في أيًضا وفادسوسي  أندريفا إليزافيتا عملت  •

بالزا.   أعمال  السيدة سميةت تمبروغريس 

 لشركات"  به موثوق  شخص"كـ  سوسيدوفا

 في نوقشكما   مخلوف لعائلة الروسية العقارات

 مركز في تعمل وهي.  التقرير هذا من األول الجزء

 على تنشره لما  وفقا بالزا،غريس  برو األعمال

 .االجتماعي التواصل وسائل على حسابها

 مدير هو كوتشيرجين فيكتوروفيتش يرغيس •

 على الشخصي لملفه وفقا الروسية، ماليةال الجمعية

ً  وهو .فيسبوك  أخرى شركة في مساهم أيضا

 .بالزايس  بروغر أعمال  مركز في مسجلة

 سابق موظف جوكوف، فالديميروفيتش يمتريد •

 وهي ،Array Invest  ومدير Hudsotrade في

 التيهي  و خوري، عماد يملكها قابضة شركة 

 .لألعمال بالزا سي بروغر مركز تمتلك
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ً  عمل قد كالهما وكان.  كليوتشنيكوف  وشركات بنوك في سابقا

 . خوري مدللب  مرتبطة استثمارية

 روايغو أبراموف بافل  جانب إلى ،2020 آذار/مارس في وأخيرا،

 شريك وهو ايليومجينوف، كيرسان اشترى كليوتشنيكوف،

.  أفتو- زشليو من المائة في 10 طويلة، فترة منذ آخر تجاري

 الهيئة ،FIDEـ  ل السابق الرئيس هوايليومجينوف   كيرسان

 بالزايس  بروغر مركز في مقيم وهو.  للشطرنج العالم في الحاكمة

 فرضت وقد خوري، شبكة أعضاء جانب إلى موسكولألعمال في  

 فيه فرضت الذي الوقت نفس في عقوبات   المتحدة الواليات  عليه

ً  - خوريعلى مدلل   . تشارك  السوري النظام مساعدته بسبب أيضا

 لعدة روسي بنك ملكية في خوري مدللو ايليومجينوف كيرسان

ً  سنوات،  اليومجينوف  فإن األمريكية، العقوبات إلشعار ووفقا

 وقتمنذ   بخوري مرتبطة شركات تشمل مالية بمعامالت رتبط"م

 . "1997 عاميصل ل مبكر

 ،همتعليقطالبةً   األفراد هؤالء جميع إلى ويتنس غلوبال وكتبت

 بأنهم تفيد التي األدلة  من الرغم على  ردود، أي  نتلق  لم ذلك ومع

 . التعليق طلبات فتحوا

 دعمل   RFSالجمعية المالية الروسية  خوري شبكة اشترت ربما

 السابقة المالية  سسةمؤ ال في مشاكل بسبب ، 2016 عام في سيندي  

استضافت   تيمبانك  سندي،التي   نهاية في إغالقه تمالذي   ،أي 

 . 2017 عام في الروسي المركزي البنك قبل من المطاف

 مالكوها أضاف ،RFSالجمعية المالية الروسية   على السيطرة بعد

 إلى الرقمية  الدفع أنظمة إنشاء في واسعة بخبرة يتمتعون موظفين

 وسائل فيإدارتها   وفريق  RFSمالكو ظهر قدتها. وإدار مجلس

 أولوية ذو  كمشروع سيندي  ل للترويجوفي عدة مناسبات   اإلعالم

 .للبنك

 أبراموف بافل حاليا:  Sendyو  RFS في  لمساهمونيكاد يتطابق ا

ً  المالكين كليوتشونيكوف، وايغور  كل ،RFSلـ األم لشركةل  جزئيا

يملك لـ    األم الروسية الشركة من المائة في خمسين أيضا منهم 

Sendy، الرقمي لدفعوهي شركة ا  LLC. 

 ليس سمهو ا  الشركة موقع على ليس خوري أن من الرغم وعلى

 في.  Sendyبـ صلته يخفي ال أنه إال الشركة، سجالت في مباشرة

 على حسابه على Sendy عن فيديو مقطعي نشر ، 2019عام

 التجاري حسابه على الدفع نظام  عن ليًاحا يعلن وهو يوتيوب،

  في  كبيرة مديرة هي ساندرا خوري ابنة .  WhatsApp على

Sendy قدمت قد. و  ً  براغ في مؤتمرات في Sendy عن عروضا

 التواصل وسائل على حساباتها على منشورات وفي.  وموسكو

 .الشركة عن نيابة الصين في اجتماعات في تظهر االجتماعي

 

 

 

 اإللكترونية المواقع كأحد سينداي يدرج خوري مدلل:  األولى الصورة

 تروج خوري ساندرا :الثانية الصورة .الواتساب على الذاتية سيرته على

 . Instagramو WhatsApp: المصدر . إنستغرام على Sendyلـ 

 في الهامة  الصفقات من العديد Sendy خدمة الدفع  أبرمت  وقد

 الروسي المضيف  Sendyحت  أصب  .الماضية  لةالقلي  السنوات

أصبحت   كما.  Ali Payو WeChat Pay الصينيين الدفع لعمالقة

في  خدماتها للبي  حالتالم من العديد متاحة   بالتجزئة عالروسية 

 بطرسبرغ سانت بين الروسية الحديدية السكك طريق وعلى

 البنك سجل في وضعها تم ،2018 نيسان/أبريل وفي .وموسكو

 . المهمة الدفع ألنظمة الروسي المركزي

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl0287.aspx
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/02/upolnomochennyy-rossiyskiy-bank-po-iranu-i-sirii-lishen-licenzii-cb
http://www.interfax-russia.ru/exclusives.asp?id=957241
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/407539-2/
https://sendy.land/
https://www.youtube.com/watch?v=Va3lY8bYgLc
https://www.youtube.com/watch?v=4udOIJ9qrqQ
https://www.moscow.regnews.info/za-pitanie-v-sapsane-teper-mozhno-rasplatitsya-cherez-sendy
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10364671
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على ما   أوروبا لدخول يخطط بخوري المرتبط الدفع نظام

 يبدو 

 قامت.  أوروبا في التوسع حاولت   Sendy  الدفع  خدمة  أن يبدو

  في  النمساوية التجارة غرفة إلى  Sendyبتقديم   خوري ساندرا

  .2019 ديسمبركانون األول/

 االتحاد فية  ممثل"  Sendyأن التقديمي العرض هذا يوضح

خدمة  األوروب   من"  5  التجاه"ا وأن"  .s.r.o  رقمي دفعي: 

 الدفع نظام إطالق  - أوروبا"التوسع في   هو Sendy استراتيجية

TESLA Pay ك" التشي  جمهورية في الصينيين السياح وخدمة

ت و األوروبية   EMPSA إلى  النضمام"ل  خططهي  )الرابطة 

 . "( هاتف النقالال دفع نظمةأل

 شركة من كل صاحبا كليوتشنيكوف، وايغور أبراموف وبافل

RFS  لـ األم والشركةSendy، التشيكية الشركة تلك يملكان 

 على الحصول عن النظر وبصرف،  .s.r.o  الرقمي الدفع :الشقيقة

 الدفع شركة أن يبدو التشيكي، المركزي البنك من ترخيص

 الجمهورية يف صحيح بشكل بعد نفسها تؤسس لم  .s.r.oالرقمي

 .التشيكية

 ،يك تشماتيج بيتر التشيكي األعمال رجل  .s.r.o الرقمي الدفع يدير

 التحاد السابق الرئيس  – إليومجينوف   لكيرسان شريك وهو

  في  يعملن  والمفروض عليه عقوبات وهو اآل  FIDEالشطرنج

 التابع لشبكة خوري.  بالزا مركز بروغريس

 حين في إنه ماتيجتشيك بيتر قال  ويتنس، غلوبال به  اتصلت عندما

 الرقمي الدفع ال  ،إليومجينوف وكيرسان خوري  مدلل  يعرف  أنه

 سواء مسيطر عليها بأي شكل   TESLA Pay األم الشركة وال

 جزءاً  يكون أن ونفىالملحقة.    كياناته من أي أو خوري قبل من

 في الرقمي الدفع يملك من يعرف ال إنه قال كما .خوري شبكة من

 قائمة أي على كان ري خو  مدلل  بأن علم على يكن ولم  روسيا،

 .خوري مدلل أنشطة من بأي علم على يكن لم أنه كما عقوبات،

 أن دون 2018 عام في TESLA Pay شركة أنشأ إنه وقال

 وبافل كليوتشنيكوف إيغور وأن  خوري مدلل وجود عن يعرف

، 2019  عام في  TESLA Pay  في األسهم ياراشت  أبراموف

 استخدام أجل من الرقمي الدفعحصلت على  TESLA Payأنو

 أن كامل، بشكل أؤكد أن وأود نا،ت أنشطفي   TESLA Pay اسم

 ".أجنبي كيان بأي  لها عالقة ال التشيكية األنشطة 

 دي،ن سي  مالك إلى دين سي للتعليق حول   طلبا ويتنس غلوبال وكتبت

الرقمي    المالية الجمعية إلى وكذلك روسيا، في ،LLCالدفع 

 غوري وإ أبراموف، وبافل فتو،أ - شليوز األم وشركتها الروسية

 مدللو خوري، وساندرا ،إليومجينوف وكيرسان كليوتشنيكوف،

 واقرأ بأنهم األدلة من الرغم على منهم، أي يرد لم ولكن خوري،

 . التعليق طلبات

ويتنس تدعي ال  عن نيابة تمت  محددة مخالفات وجود غلوبال 

Sendy  الرقمي الدفع :بها المرتبطة الشركات أو LLC يف 

 في   TESLA Pay s.r.oو  .s.r.o الرقمي الدفع أو  روسيا

 .التشيكية الجمهورية

 الشماليةا كوريعلى  العقوبات

الجمعية المالية الروسية    على تعقوبا  المتحدة الوالياتفرضت   

RFS    التهرب على الشمالية كورياا "عدتهلمسا 2019 عامفي 

ً ".  الدولي  المالي النظام إلى لوصولوا العقوبات من  ووفقا

 مالية دماتالجمعية المالية الروسية خ  قدمت األمريكية، للسلطات

 الرئيسي،  ممثلهو  الشمالية كوريا في األجنبي الصرف بنك  إلى

 األمم فرضتها التي العقوباتتحت    ذاتهوهو    سو، جانغ هان

آب/أغسطس  ف المتحدة  ترخيص على حصولها بعد.  2017ي 

 لها سمح مما،  2017تموز/يوليو   في مصرفية  غير ئتمانا  منظمة

الروسية   فتحت  متعددة، أجنبية بعمالتبالتعامل   المالية  الجمعية 

 مذكرة تنص كما ،الشمالي كوري ال نظام لل الحسابات  من العديد

 . األمريكية العقوبات

 لكوريا المالية الشؤون لتسهيل هت وشبك خوري  استعداد أن ويبدو

الروسية.  ال  على يقتصر ال  الشمالية المالية   أغلق عندماجمعية 

تشرين   في  Tempbank  تمبانك مصرف الروسي المركزي البنك

غازيتا  روسي، أخبار موقع أفاد ،2017 كتوبراألول/

Gazeta.ru  ،الفترة خالل أنه تبين داخلية  وثائق  على  حصل أنه 

ً  تملك خوري شبكة فيها كانت التي  البنك كان ،بانك تم  في  أسهما

جمهورية  ل التابع للتنمية  المتحد كوريا لبنك حساباتيستضيف  

 . حدةالمت  ألمما لعقوباتوهو ذاته خاضع  الديمقراطية، كوريا

 مجلس قرارات  أبداً  ينتهك لم تمبانك إن غاغلويف ميخائيل يقول

 توقفت العمليات جميع وأن الشمالية، كوريا بشأن  الدولي األمن

 .األمن مجلسصدر عن  قرار أول بعد

لذلك،    اآلن أصبح الذي ــ كليوتشنيكوف إيغور أن يبدوإضافةً 

 ً ً  مساهما الروسية   من كل في رئيسيا المالية    RFSالجمعية 

 اإلشراف في حافل سجل له كان   ــ  Sendyخدمة  ل األم والشركة

مفروض عليها  شمالية  كورية  ياناتك مع  المالية المعامالت على

 في تمبانك  في اإلدارة مجلس لرئيس مستشاراً  وكان.  قوباتع

 البنك ذلك  فيها كان التي الفترةوهي   ،2017 إلى 2016 من الفترة

 سابق، وقت وفي.  للتنمية المتحد الكوري البنك حساباتيستضيف  

ً  كليوتشنيكوف كان   وز ي أغروس إدارة  لمجلس رئيسا

Agrosoyuz، 2012الفترة من   في موسكو، في آخر بنك وهو  

 أولأغروسيوز   أصبح ،2018 أغسطسآب/  ي. ف2015وحتى  

 المتحدة الواليات  قبل من لعقوبات  يخضع موسكو  في بنك

 في بما - 2018 عام لىإ 2009 عام من الشمالية ريامساعدته كول

 . عقوباتت عليهم  فرض قد األمم المتحدة    كانت  وكيانات فراد أ  ذلك

 أبراموف وبافل كليوتشنيكوف بإيغور ويتنس غلوبال اتصلت

 على للتعليق أفتو- شليوز األم وشركتها الروسية المالية والجمعية

  رية كو  لكيانات مالية   خدمات  تقديم في الجمعية المالية الروسية    دور

 بأنهم تفيد التي األدلة  من الرغم على يستجيبوا، لم لكنهم شمالية،

.للتعليق طلبنا قرأوا

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/programm-stadt-moskau.pdf
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/khuri.pdf
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=955769&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1009728&typ=UPLNY
https://web.archive.org/web/20171220082054/http:/smartgold.so/
http://www.spark-interfax.ru/moskva-yuzhnoportovy/ooo-kirsan-kapital-inn-7717785108-ogrn-1147746591310-2e5fbaaddc8349f38de1e50fa425cc88
https://home.treasury.gov/index.php/news/press-releases/sm712
https://www.un.org/press/en/2017/sc12945.doc.htm
https://home.treasury.gov/index.php/news/press-releases/sm712
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/29/10697225.shtml
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/dprk.xsl
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/407/50/PDF/N1640750.pdf?OpenElement
https://rusfo.ru/o-nas/informacii-ob-organah-upravlenija/52/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm454
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 خاتمة 

 

فهو   التقرير هذايربط   األولى.  للمرة  خوري  شبكة  قصة  خيوط 

 األموال نقل في لها مقراً  موسكو من تتخذ التي الشبكة دور يُظهر

 قدهمية  و شركات أن ويبدوالوحشي.    األسد  بشار  نظام إلى

 الكيميائية لألسلحة األسد لبرنامج سلع لشراء استُخدمت

ش معقدة  شبكات إن .والباليستية من  قوم  ت  مجهولة  ركاتمكونة 

ل دقيق بشكل النهائي المشتري  حجب ب  ي  الت  األسد، شبكاتوتتيح 

 . العملاالستمرار ب  منها، واحدة" فقط الخوريون يشكل "

 من امواله  ارسال يتمان  هوية من ك حول تساؤالت التقرير يثير

التقرير   يُظهر كما.  تيمبانكبواسطة مصرف   دمشق  الى موسكو

 جاءت األسدنظام أو عائلة    أو  مخلوفأموال    من كبيرة مبالغ أن

 آخر مكان إلى تحويلها تم أو هناك، تزال ال إما وهي موسكو إلى

 . موسكو في المالي النظام عبر

 من تتخذ التي المالية المؤسسات دور حول تساؤالت نثير كما

 من التهرب على الشمالية كوريا مساعدة في لهااً  مقر موسكو

 .المتحدة  األمم تفرضها لتيالعقوبات ا

 عدد على عقوبات فرضت المتحدة الواليات أن من الرغم وعلى

 يتم لم األوروبي العقوبات نظام أن إال خوري، شبكة أعضاء من

 على ويتعين . خوري بكةش على عقوبات فرضل يكفي بما تعزيزه

 بتجميد للسماح العقوبات إطار يصلح أن األوروبي االتحاد

 عمليات ارتكابهم في  المشتبه ضدواتخاذ تدابير أخرى   األصول

 مباشرة المرتبطةالتصرفات   فقط وليس والفساد، األموال غسل

 . اإلنسان حقوق بانتهاكات

  تلعبه  لذيا المحوري الدور التقرير هذا يظهر  ذلك، على الوةع

 تسجيل تم وقد  .خوري شبكة عمل  تسهيل في  مجهولة  شركات

 على ويتنس غلوبال حددتها التي،  المجهولة الشركات من العديد

 وراء فيما البريطانية األقاليم في،  خوري شبكة من جزء أنها

 دعت وقد .األوروبي لالتحادتابعة    قضائية واليات في أو البحار

عن   إلى يلةطو فترة منذ ويتنس غلوبال للكشف  المجال  إتاحة 

يجتذب   ستار رفعو للشركات، الفعليين المالكين الذي  الغموض 

 سنت األخيرة، السنوات  في .األول  المقام في  والفاسدينين  لمجرما

 من لتطلب  تشريعات األوروبي واالتحاد  المتحدة المملكة من كل

ً  الكشف الشركات  عام ةنهاي  وبحلول .المستفيدين مالكيها عن علنا

 ــ  المتحدة المملكة في البحار وراء ما أقاليم على يتعين ،2020

ً  تضم التي  جزر مثل سمعةسيئة ال الضريبية المالذات من بعضا

ً  تحرز أن ــ كايمان وجزر البريطانية فيرجن  إنشاء في تقدما

 إصدار المتحدة المملكة حكومة على يتعينوإال   مماثلة، سجالت

 . بذلك القيام على جبرهاي  أمر

 يزال ما ولكن الملكية، في الشفافية لصالح يتغير العالمي  المد إن

ت به القيام يتعين مما الكثير هناك  جميع ويتنس غلوبال دعو. 

ً  الكشف إلى القضائية الواليات  الشركات أصحاب عن علنا

 في الواردة المعلومات من التحقق ضمان عن  فضالً  لمستفيدين، ا

 االنتهاكات على الجزاءات وفرض  ،تأمين حراستهاو السجالت

يلزم.    تتابع أن بمكان األهمية من الخصوص، وجه وعلىكما 

 وضمان سجالتها إنشاء البحار وراء فيما المتحدة المملكة أقاليم

 يتخذ أن األوروبي االتحاد على يجب  نفسه،  الوقت وفي.  فعاليتها

بخطوات   تزال ال التي األعضاء الدولبحق   إجراءات تسير 

 خمس  أن إلىغلوبال ويتنس  ل  حديث تحليل خلص حيث - متثاقلة

  استكملت  قد األوروبي االتحاد في األعضاء الدول من فقط دول

ً  سجالتها  خالل من سجلهاضبط   المتحدة المملكة  على يجب.  تماما

حول   عمليات إجراء وتدقيق   التي المعلومات  صحة تحقق 

 .يتضمنها

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/section/51/enacted
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