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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�ضادرة عن اجلهة ذات ال�ضلة 

يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حتت الف�ضل ال�ضابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�ضاأن مْنع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف 

انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن  ل�شنة 2001   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني العمل بالتعديل على قائمة اجلزاءات 

املرافق، وال�شادر عن اجلهة ذات ال�شلة يف جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة حتت الف�شل 

ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة 

ِوْفـقًا لالآليات والإجراءات والقواعد املحددة  تاأخري، وذلك  ال�شامل ومتويلها فورًا دون  الدمار 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )12( ل�شنة 2021.
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  األمـــــــم
 

 المتحدة 

H E A D Q U A RT E R S  •  S I E G E       N E W  Y O R K ,  N Y 1 0 0 1 7
T E L . :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3  2 0 2 1  •  FA X :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3  0 3 6 0

SCA/12/21 (02): المرجع 
  

إلى الممثلين الدائمين  تحي ته   (2003)  1518ُيقّدم رئيس لجنة مجلس األمن المنشأأأأأأأبا قما   لق ار  
:يلي   م غاباإل ويودالمتحدا والم اقبين لدى األمم 

ق ئمة الجزاءات الخ صأأأأة ب    منة أدن ه  المبّينالقيودات  اللجنة    تحذف،  2021  نيسأأأأ  /أب يل  15في  
 .التي تضم أسم ء األف اد والكي ن ت

 
األخرى والجماعات الكيانات  -باء  

 

 

 

GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS : االسم IQe.038 
  GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS :ُيع ف أيض    سم 

ك   في السأأأ بُ ُيع ف أيضأأأ   
   سم: 

 غي  متوف   
 

)ج(  Milla, Iraq)ب(    Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad )أ(    : العنوا 
)ح(  الموصل، الع اق)ز(  النجف، الع اق)و(  الديوانية، الع اق  )هأأأأأأأأأأأأأ( ك باء، الع اق)د(  البص ا، الع اق

)م(   عقوبة، الع اق)ل(  السأأأأأأأأم وا، الع اق)ك(  الن صأأأأأأأأ ية، الع اق)ي(  ك كوك، الع اق)ط(  إربيل، الع اق
 دهوك، الع اق)س(  السليم نية، الع اق) (  العم را، الع اق

 2004نيس  /أب يل    26 أدرج في الق ئمة بت ريخ:
 معلوم ت أخ ى: 

 
 

IQe.040 االسم: المنشأة العامة للمطاحن 
:االسم )باللغة األصلية( المنشأة العامة للمطاحن 

STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS كنية:  a العنوان: غير متوفر كنية سابقة:  ) P.O. Box 170, entrance 
to Hurriyah City, Baghdad b العراق , ) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad أدرج في   العراق ,

Apr. 2004 26 يخ: القائمة بتار    معلومات أخرى:  
 

IQe.063 االسم: المؤسسة العراقية العامة للتصدير 
:االسم )باللغة األصلية( المؤسسة العراقية العامة للتصدير 

P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad العنوان:  غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر كنية:  أدرج في القائمة   العراق ,
Apr. 2004 26 بتاريخ:    معلومات أخرى:  
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IQe.064 االسم: المؤسسة العراقية العامة لالستيراد
:االسم )باللغة األصلية( المؤسسة العراقية العامة لالستيراد

IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS كنية:   P.O. Box 5642, Al العنوان:  غير متوفر كنية سابقة:  
Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad  .Apr 26 أدرج في القائمة بتاريخ:  العراق ,

2004   معلومات أخرى: 
 

IQe.188 االسم: المنشأة العامة للتسويق الزراعي 
a العنوان:  غير متوفر كنية سابقة: غير متوفر كنية:  b العراق بغداد,, 414شارع خالد بن الوليد، ص.ب.  ( كامب سارة, شارع  ( 

Apr. 2004 26 أدرج في القائمة بتاريخ:  العراق بغداد الجديدة, بغداد, أدرجت المنشأة العامة للتسويق الزراعي  معلومات أخرى: 
تبارها ''أموال (، باع2003) 1483)أ( من القرار  23، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة 2004نيسان/أبريل  26في القائمة في 

هيئات الحكومية أو المؤسسات أو الوكاالت التابعة لها، أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة أو ال
  الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار...''

 
IQe.189 االسم: الشركة العامة لتجارة المكائن 

 .Apr 26 أدرج في القائمة بتاريخ: العراق , كمب سارة, بغداد, 2218ص.ب.  العنوان:  غير متوفر كنية سابقة: متوفرغير  كنية: 
2004   معلومات أخرى: 

 

 

 

  الخ صة  جزاءاتالق ئمة   ُتدخل قلى  يالتات الصحفية المتعلقة   لتغيي ات  ش  يمكن االطاع قلى الن 
  الت لي:  اإللكت وني  قلى العنوا   للجنة ”النشأ ات الصأحفيةم من الموقا الشأبكي للجنة في الجزء الخ ص بأأأأأأأأأأأأأأأ  

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases 

في    مت حةال  ،محّدثة من ق ئمة الجزاءات الخ صأأأأأأأأة   للجنةالنسأأأأأأأأخة  ال ويمكن االطاع قلى 
فأأأأأأأأيXMLو    PDFو    HTMLشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأل     الأأأأأأأأتأأأأأأأأ لأأأأأأأأي:   اإللأأأأأأأأكأأأأأأأأتأأأأأأأأ ونأأأأأأأأي  الأأأأأأأأعأأأأأأأأنأأأأأأأأوا   ، 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1518/materials 
لجميا التغيي ات الُمدخلة  تبع   دا لمجلس األمن الت  ا لألمم المتحدا  تحديث الق ئمة الموحّ   أيضأ     تموي 
/https://www.un.org  العنوا  اإللكت وني الت لي: في  مت حة  وهي   ،الخ صأأأأة   للجنة  تالجزاءا قلى ق ئمة

securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 
2021 نيس  /أب يل 15


