
 

  

 

 روجا إغناتوفا 
؛ احتيال الكتروني؛ احتيال الكتروني؛ التآمر الرتكاب جريمة غسل األموال؛ التآمر الرتكاب االحتيال في السندات المالية رتكابالالتآمر

 االحتيال في السندات المالية

 األوصاف
 روجا بالمينوفا إغناتوفا؛ روجا بـ. إغناتوفا؛ "كريبتو كوين"الدكتورة روجا إغناتوفا؛  :الُمستخدمة المستعارةاألسماء  

 بلغاريا مكان الميالد: 1980مايو/أيّار،  30 تاريخ الميالد الُمستخدم:

 بُنّي لون العينين:  بُنّي داكن إلى أسود لون الشعر:

 أبيض العرق: أُنثى الجنس:

 اإلنجليزية؛ األلمانية؛ البلغارية اللغات الُمستخدمة:
 

لمكافأةا  

 ألف دوالر أمريكي ُمقابل معلومات تُؤّدي إلى إلقاء القبض على روجا إغناتوفا. 100( مكافأة تصُل إلى FBIيُقّدُم مكتب التحقيقات الفيدرالي )

 مالحظات
 ة تجميلية أو أنّها غيّرت مظهرها.حقد تكون إغناتوفا خضعت لجرايُعتقدُ بأّن إغناتوفا تُسافُر برفقة ُحّراس و/أو شركاء ُمسلّحين. 

 تحذير
وآخرين قاموا باالحتيال واالستحواذ على تقريبا، يُزعُم بأّن إغناتوفا  2014. بداية من عام إغناتوفا مطلوبة للعدالة لُمشاركتها المزعومة في ُمخطط احتيال واسع النطاق روجا

ها في بلغاريا وتقوم بتسويق عملة ُمشفّرة مزعومة. .OneCoin Ltdقامت إغناتوفا بتأسيس  مليارات من الدوالرات من ُمستثمرين في جميع أرجاء العالم.  ، وهي شركة مقرُّ

يُزعُم بأنّها أعطت تعليمات للضحايا . OneCoinإقرارات ألشخاص بغرض التماس استثمارات في الشركة يُزعُم بأّن إغناتوفا أدلت ببيانات كاذبة وومن أجل تنفيذ الُمخطط، 

يُعتقدُ أّن وإرسال تحويالت برقية تُمثُّل تلك االستثمارات. الشركة، مّما أدّى بالضحايا إلى  منتجات من أجل شراء حزم OneCoinبتحويل أموال االستثمار إلى حسابات 

OneCoin  خالل هذا المخطط األمريكية مليارات من الدوالرات 4احتالت على الضحايا بأكثر من  قد. 

سافرت إغناتوفا من صوفيا، بلغاريا إلى أثينا في اليونان، وقد  2017أكتوبر  25في و. 2017إلى غاية أكتوبر/تشرين األول،  OneCoinشغلت إغناتوفا منصب القائد األعلى لـ

 ألمانيا؛ روسيا؛ اليونان؛ و/أو أوروبا الشرقية.خر بعد ذلك. قد تُسافُر إلى البلدان التالية ُمستخدمة جواز سفر ألماني: اإلمارات العربية المتحدة؛ بلغاريا؛ تكون سافرت إلى مكان آ

تّم  2018فبراير/شباط  6باعتقالها. في وصدر أمر فيدرالي  ،الواليات المتحدة، مقاطعة نيويورك الجنوبية تّم توجيه االتهام إلى إغناتوفا في محكمة مقاطعة 2017أكتوبر  12في 

احتيال الكتروني؛ احتيال الكتروني؛ التآمر الرتكاب جريمة غسل األموال؛ التآمر الرتكاب  التآمرالرتكابإصدار الئحة اتّهام جديدة ضدّ إغناتوفا تتّهمها بارتكاب الجرائم التالية: 

  االحتيال في السندات المالية.االحتيال في السندات المالية؛ 

 

 المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية. FBI، الرجاء االتصال بمكتب الـالسيدة الُمشار إليها أعالهإذا كان لديك أيُّ معلومات عن 

 نيويورك المكتب الميداني:

شخص على قائمة العشرة الهاربين 

  FBIاألكثر طلبا للـ


