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  כתב אישום

  

   :העובדות  . א

הינה חברה , )נאשמתה: להלן( מ"ניקוב פרוייקטים בינלאומיים בע. פי.אי.אןחברת  .1

 החברה בפיתוח עוסקת, בין היתר. במדינות שונותאלקטרוניות העוסקת בפיתוח תשתיות 

 .ם שונים בתחום מרשם אוכלוסין והנפקת תעודות חכמותפרויקטי

 . נאשמתהר "הינו הבעלים ויו עמנואל ענתבי .2

 . 1999נאשמת החל משנת הל "משנה למנכמכהן כ אמנון פאר .3

פיתוח  בנושא נאשמתיועץ חיצוני של הבתקופה הרלוונטית לאישום כשימש  ראובן כנפי .4

 . עסקי

לשם לסוטו מדינת במול גופי ממשל שונים  פעלה הנאשמת 2012-2010השנים במהלך  .5

מרשם והטמעת מערכת פיתוח לביצוע פרויקט וחתימה על הסכמים מכרז בקידום זכייתה 

  הקשורות במרשם האוכלוסיןותקטרוניפיתוח תעודות אלביקורת גבולות ו, אוכלוסין

 .במדינת לסוטו

סיקה הנאשמת הע,  וחתימה על הסכמים עם ממשלת לסוטולשם קידום הזכייה במכרז .6

שלה הכלכליים האינטרסים את ענייניה ואת דמו יקש סוכנים מקומיים 2012-2010במהלך 

  .מקומייםמול גורמי ממשל 

 



 

פיתוח והטמעת מערכת על הסכם עם ממשלת לסוטו לחתמה הנאשמת  28.2.12יום ב .7

ת  חתמה הנאשמת על הסכם עם ממשל9.3.12ביום . ביקורת גבולות ודרכונים אלקטרוניים

 . לסוטו לפיתוח והטמעת מערכת מרשם אוכלוסין

 מיליון דולר 30-פחת מ אהתמורה לה זכאית הנאשמת על פי ההסכמים עומדת על סך של .8

 ).אמריקאי(

שכרה הנאשמת את , את האינטרסים הכלכליים אותם קידמה בלסוטועל מנת להבטיח  .9

מקורב למי שכיהן ה) מקואה: להלן ( Motsotuoa Makoaשירותיו של סוכן מקומי בשם

 .  בעת הרלוונטית)קהטסי: להלן (Retsilisitsoe Khetsi , של לסוטול משרד הפנים"מנככ

או להפליה משוא פנים את קהטסי לניע כדי שימקואה שירותיו של הנאשמת שכרה את  .10

  . כספיותבתמורה לטובות הנאה, בין היתר, לקידום האינטרסים של הנאשמת

לפיו קהטסי יקדם , וקהטסי מקואהעם לסיכום הנאשמת הגיעה , 2012ראשית ב .11

שיועברו אליו באמצעות מהנאשמת טובות הנאה כספיות יקבל בתמורה ו, האינטרסים שלה

 . מקואה

על מנת , )אמריקאי(דולר  507,893 סך של הנאשמת למקואה העבירה ,בהתאם לסיכום זה .12

ניע אותו על מנת שי וכן יבלמתוך הסכום שקסכום משמעותי שאינו ידוע  לקהטסיעביר שי

לבחון את מוצרי החברה שפעלה במדינות אחרות באפריקה ולאפשר לה הזדמנות לזכות 

 .במכרז

, ייעוץשנחזו להיות חשבוניות  כנגד חשבוניות ,הנאשמת העבירה את הסכום האמור .13

מקואה במדינת נה בבנק פיבי בשוויץ לחשבון בנק על שם בהעברות בנקאיות מחשבו

 : כמפורט להלן, וסיצאורימ

 ). אמריקאי( דולר 144,327 העבירה הנאשמת למקואה סך של 25.6.12ביום   .א

 ).אמריקאי( דולר 144,327 העבירה הנאשמת למקואה סך של 23.7.12ביום   .ב

 ).אמריקאי( דולר 139,239 העבירה הנאשמת למקואה סך של 24.9.12ביום   .ג

 ).אמריקאי( דולר 80,000 העבירה הנאשמת למקואה סך של 7.11.12ביום   .ד

 רכשה הנאשמת עבור קהטסי טלפון ,ינו ידוע למאשימהבמועד מדויק שא, בנוסף לאמור .14

 ).אמריקאי( דולר 2,000-סלולרי בשווי של כ

לקידום האינטרסים קהטסי פעל , בתמורה להסכמה על מתן טובות הנאה כמפורט מעלה .15

 . הנאשמתשל 

 מנת שיעביר טובות הנאה כספיות על, בעשותה כאמור נתנה הנאשמת שוחד למקואה .16

לקידום סי טשיניע את קהוכן על מנת לקהטסי בעד פעולות הקשורות בתפקידו 

 . הנאשמת במדינת לסוטושל הכלכליים האינטרסים 

  

  

  



 

   : לפיהן מואשמת הנאשמתראות החיקוקהו  . ב

 םסעיפית בנסיבו) ג(295סעיף א ביחד עם 291סעיף לפי  העביר -מתן שוחד לעובד ציבור זר  .1
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