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تعديل على قائمة اجلزاءات ال�صادرة عن اجلهة ذات ال�صلة 

يف جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل ال�صابع من 

ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن منع وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع 

وقْمع ووْقف انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويلها

الأموال  غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   ٢٠٠١ ل�شنة   )٤( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

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

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

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

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

بقرار جمل�ص الوزراء رقم )١٢( ل�شنة ٢٠٢١.
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SCA/12/22 (02): المرجع

  
تحيدةتهدة ىلا بل  يميق   1518 (2003) تهدي  ئادة دددددددددددددد  لمند   ممال با ق بل ن دددددددددددددد        دةل  بئ

 :بليبا يق/بل  ي ت بليبا ةت وبل  بقبيق/بل  بقبةت ليى با م بل تحي  وتود بإلب غ   ة يمي

بلممن  بل يودبت بل بّين  أدنةه  ق قةا   بلمزبءبت بلخةصدددد  بهة بلتي  حذفت،  2022 نيسااا    18في 
.تضم أ  ةء باف بد وبلكيةنةت

 
 األفراد-ألف  

 
IQi.075 1  ةضدي طبد ه :4 ح ي:3 ة دي: 2أصيل::االسم:

أصيل  ة دي  ح ي  ةضدي طبد ه : االسم )باللغة األصلية(
  مك   غي   توف  :ت ريخ الوالدة  توف غي    :الصفة غي   توف  :اللقب
  كنية غير ك فية لتحديد Asil Tabra :كنية ك فية لتحديد الهوية  بلع بق :الوالدة
  رقم الهوية غي   توف  :رقم جواز السفر بلع بق :الجنسية غي   توف  :الهوية
 حزي بن 2 :أدرج في الق ئمة بت ريخ غي   توف   : العنوا  غي   توف  :الوطنية
 : معلوم ت أخرى  2004

 
  IQi.078 1 غير متوفر :4حمـودة:3مصطفــى :2مكــي::االسم:

مكــي مصطفــى حمـودة االسم )باللغة األصلية(
كنية  غير متوفر  مكان الوالدة: 1934 تقريبا   تاريخ الوالدة: غير متوفر  الصفة: غير متوفر  :اللقب

a) Maki Hamudat b) Mackie Hmodat c) General Maki كافية لتحديد الهوية: Al-

Hamadat d) Macki Hamoudat Mustafa :غير  كنية غير كافية لتحديد الهوية 
  غير  رقم الهوية الوطنية: غير متوفر  رقم جواز السفر: العراق الجنسية: متوفر 
معلومات أخرى:  Jun. 2004 2 أدرج في القائمة بتاريخ: الموصل العراق العنوان: متوفر 
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 الكي ن ت والجم ع ت األخرى -ب ء    
  

IQe.004 بنك الرشيد : االسم
الرشيد  بنك: االسم )باللغة األصلية

 غير  كنية سابقة: a) Al-Rashid Bank b) Al-Rasheed Bank :كنية 
  ،بغداد ،شارع المصارف (b العراق ،بغداد ،، شارع حيفا7177ص.ب.  (a العنوان: متوفر 
  مصرف يخدمالنشاط:  معلومات أخرى: Nov. 2003 21 أدرج في القائمة بتاريخ: العراق

.أغراضا  عامة

 
ي كق بالط ع  ما بلن  بت بلصحفي  بل تعم    ةلتغيي بت بلتي ُتيخل  ما قةا   بلمزبءبت بلخةص  

لممن   ما بلعنوبن بإللكت وني بلتةلي:  بل بكي ةلممن  في بلمزء بلخةص بدددددددددددد صبلن  بت بلصحفي    ق بل وق  
releases-https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press. 

ن ، بل تةح  في شدددددددددكل  وي كق بالط ع  ما بلنسدددددددددخ  بل حّيم   ق قةا   بلمزبءبت بلخةصددددددددد   ةلمم 
HTML  وPDF  وXML:في بلعنوبن بإللكت وني بلتةلي ، 

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1518/materials. 

ي  ل ممال با   ق بلتددة   لم م بل تحددي  تبعددة  لم ي  بلتغيي بت ويتم أيضدددددددددددددددة  تحددييددل بل ددةا دد  بل وحددّ
يخمددددد  بلتدددددةلي:  بل دددددُ بإللكت وني  بلعنوبن  في  و ي  تدددددةحددددد    بلخدددددةصددددددددددددددددددد   دددددةلممنددددد ،  بلمزبءبت  قدددددةا ددددد    ما 

tlis-consolidated-sc-ntent/unhttps://www.un.org/securitycouncil/ar/co.
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