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 الموجودة في البطاقة متعددة االستعمال مونیكورتي  موال ما زال التحقیق جاریًا بشأن األ

الموجودة في بطاقة مونیكورتي لطالبي اللجوء، لكن   موالمسألة إعادة األفي حققت إدارة الھجرة الفنلندیة على نطاق واسع 
 . تواصل إدارة الھجرة الفنلندیة التحقیق بالمسألة. األموال لم یُعثر حتى اآلن على حل إلعادة

 نود ھنا أن نعرب عن أسفنا عن ھذه الحالة والضرر الناجم عنھا. 

 حل المسألةلتسھیل ما زلنا نسعى 

المتبقیة في بطاقة مونیكورتي، لكن مصلحة شرطة   موالبالغ تحقیق حول األ 2020 لقد قدمنا للشرطة في تموز/یولیو
بقضیة ، بل رأت أن األمر یتعلق قضیةتشتبھ بحدوث جریمة في ھذه ال مھلسنكي اتخذت قراًرا بعدم التحقیق ألن الشرطة ل

مكتب  ، وھو ما یعني أن الشرطة ال تحقق في ھذه القضیة. سوف تلتمس إدارة الھجرة من تعویض أضرار تعاقد قانوني
 النیابة العامة تقییم القضیة.

الخاصة ببطاقات مونیكورتي. لذلك ال   البنكیةالكشوف ال یمكن إلدارة الھجرة الفنلندیة أو مركز االستقبال الوصول إلى 
لیست في حوزة إدارة الھجرة الفنلندیة، كما ال یمكن لمركز استقبالك   موالأن األالناقصة، حیث  موالیمكننا أن ندفع لك األ
 . موالالتأثیر على إعادة األ

أو ) Moni Nordic(شركة موني نوردیك  يھ تھاإعاداألموال وعن  عن   ةالمسؤول الجھة إدارة الھجرة الفنلندیة أنرى ت
إدارة األموال. لقد كان لشركة موني نوردیك عدید من الشركاء في الخارج،  وتولوا مھمة  البطاقات  صدرواھا الذین أؤشركا

 .لسلطات األجنبیة أیًضالتحقیق ونحن نحقق في إمكانیة تقدیم بالغ 

 غ حاملي البطاقات عن الوضع سوف نبلّ 

قوم بإبالغ  نسوف . وasiakastiedotteitamme نشراتنا اإلعالمیةإذا كنت تنتظر إعادة األموال، فیُرجى منك متابعة 
 حاملي البطاقات ومراكز االستقبال عن مجرى التحقیق. 

بطاقات مونیكورتي الخاصة بالزبائن، لذلك ال یمكننا إعطاء لبنكیة لاالكشوف ال یمكن إلدارة الھجرة الفنلندیة الوصول إلى 
 الموجودة في البطاقة.  كمعلومات عن أموال

 یتولى مكتب خزینة الدولة النظر بمطالب التعویض ذات الصلة بإدارة الھجرة الفنلندیة  

یتولى مكتب خزینة الدولة النظر بتلك المطالب. یجب على رة الھجرة الفنلندیة، فادإل ةھمطالب تعویض موجّ ذا كانت لك إ
 .الضرر الناجم ا عنبیانً مقدم طلب التعویض أن یقدم 

مع معلومات االتصال من صفحات موقع   لذلكتجد المزید من المعلومات عن تقدیم طلب التعویض والبیانات المطلوبة 
vahinkopalvelut/valtion-ja-https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-خزینة الدولة:  

 .vahingonkorvaus/-perustuva-vastuuseen   .كما یمكنك طلب تعلیمات إضافیة من مركز استقبالك 
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