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بيان صحفى
 ٢١فبراير ،٢٠٢٢

عالء و جمال مبارك يعلقان على التقرير االستقصائي الخاص بتسريبات بنك كريديسويس

 .١كممثلين قانونيين لعالء وجمال مبارك نود التعليق بإيجاز على التقارير
الصادرة يوم األحد  ٢٠فبراير  ٢٠٢٢من قبل الصحفيين االستقصائيين
 Süddeutsche Zeitungو ،OCCRPوالتي نشرتها وسائل اإلعالم
المختلفة بما في ذلك صحيفة الجارديان والنيويورك تايمز فيما يتعلق بتسريبات
لمعلومات يشار أنها من أحد البنوك السويسرية الكبرى.
 .٢وقبل نشر هذه التقارير وعلى مدار العشرة أيام الماضية تواصلنا بشكل
تفصيلي مع وسائل اإلعالم المذكورة أعاله .ولقد أطلعناهم على أدلة مفصلة
وموضوعية تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع عالء وجمال
مبارك على مدار ما يقرب من عقد من الزمان من قبل مختلف الجهات القضائية،
بما في ذلك في سويسرا.
 .٣وفي حين أننا لن نعلق على أي ادعاءات تتعلق بأي حسابات مصرفية
لموكلينا ،فمن المهم أن نؤكد أن جميع ممتلكاتهم في مصر وخارجها قد تم
اإلفصاح عنها بشكل كامل وشفاف وفقا للقوانين المعمول بها وهو ما أكدته
التحقيقات القضائية التي امتدت معهم لما يزيد عن عشر سنوات .وكما أكدت
بعض التقارير المنشورة يوم االحد الماضى فإن ممتلكات موكلينا مستمدة من
أنشتطهم المهنية المشروعة.
 .٤بعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية
ي من أعضاء أسرة الرئيس
في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أ ً
مبارك فيما يتعلق باألموال و/أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها ،وعلى
األخص فيما هو متعلق بعالء وجمال مبارك.
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 .٥نحث وسائل اإلعالم على أن تكون التغطية اإلعالمية في هذا الصدد مبنية
على الوقائع الموضوعية بدال من االدعاءات التي ال أساس لها من الصحة والتي
تحركها في معظمها اعتبارات سياسية وافتراضات كاذبة .إن أي تغطية إعالمية
تؤكد صراحة أو ضمنا أن أي أموال و  /أو حسابات مصرفية لموكلينا كانت غير
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مفصح عنها أو تشوبها عدم المشروعية أو المحاباة أو استخدام النفوذ أو أي ادعاء
آخر ذي صلة ستعتبر تشهيرا بموكلينا .وفي هذا اإلطار لن يتردد موكلينا في اتخاذ
اإلجراءات المناسبة ضد أي من هذه التقارير.
 .٦كما نوجه وسائل اإلعالم إلى بياناتنا الصحفية المفصلة التي صدرت سابقا
نيابة عن أسرة الرئيس مبارك والتي توثق االحكام والقرارات الصادرة بحقهم
وفي صالحهم أمام المحاكم والهيئات اإلدارية الدولية (انظر هنا:
https://www.carter-ruck.com/news/eu-court-of-justiceannuls-sanctions-imposed-on-former-egyptian .)/president-hosni-mubarak-and-familyوفي كل حالة من هذه
الحاالت أتت هذه االحكام والقرارات نتيجة دراسة متأنية ومفصلة لألدلة والحقائق
الموضوعية ذات الصلة.

يجب توجيه جميع االستفسارات إلى غاى مارتن أو تشارلز إندربى سميث على
+ 442073535005
و على
 guy.martin@carter-ruck.comو charles.enderbysmith@carter-ruck.com
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