
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

                                محتويات
  العدد                                   

                               ٤٤٨٨    
  د

  

  

  
 

  ١٢٦ ( الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم٢٠١٨لسنة ) ٢(نظام آلية الحرب رقم (

 . ٢٠١٨لسنة 

  و ) ٨(و ) ٧(و ) ٦(و ) ٥(قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال االرهابيين المرقمة

 .  ٢٠١٨لسنة ) ١٥(و ) ١٤(و ) ١٣(و ) ١٢(و ) ١١(و ) ١٠(و ) ٩(

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

   والخمســـــونةـالتاسعة السنــــ       م ٢٠١٨  نيسان ٢٣ / هـ١٤٣٩ شعبان ٦         ٤٤٨٨ العدد                          
٤٤٨٨٦١٤٣٩/٢٣٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  

  

 الصفحة الموضوع الرقم

    ةـأنظم 

)           ١٢٦(صادر بقرار مجلس الوزراء رقم النظام آلية الحرب  ٢

 ٢٠١٨لسنة 

١ 

   

 قـرارات
 

 ٩ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  ات صادرة عنقرار ٥

 ١٠  اإلرهابيينتجميد أمواللجنة  ات صادرة عنقرار ٦

 ١١ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  ات صادرة عنقرار ٧

 ١٥ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  ات صادرة عنقرار ٨

 ١٧  تجميد أموال اإلرهابيين لجنةات صادرة عنقرار ٩

 ١٩  تجميد أموال اإلرهابيين لجنةات صادرة عنقرار ١٠

 ٢٥ رهابيين تجميد أموال اإل لجنةات صادرة عنقرار ١١

 ٢٨  تجميد أموال اإلرهابيين لجنةات صادرة عنقرار ١٢

 ٣٢  تجميد أموال اإلرهابيين لجنةات صادرة عنقرار ١٣

 ٣٤ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  ات صادرة عنقرار ١٤

 ٣٧ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  ات صادرة عنقرار ١٥

 



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٨لسنة ) ١٢٦(رقم 
  

 ،  ١٣/٣/٢٠١٨   قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتأريخ 

  : ما يأتي 
  

 ، نظام آلية الحرب ، الذي دققه ٢٠١٨لسنة ) ٢(دار النظام رقم    الموافقة على اص

) ١٤(من الدستور ، والمادتين ) البند ثالثًا / ٨٠(مجلس الدولة ، استنادًا إلى أحكام المادة 

   . ٢٠١٦لسنة ) ٤(من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم ) ٢٦(و 

  
  

  مهدي محسن العالق . د                                             

  األمين العام لمجلس الوزراء وآالة                                              

                                              ٤/٤/٢٠١٨   

















  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٥(رقم 
  

وآالة الوزارة لشؤون االستخبارات والتحقيقات /بناًء على ما عرضته وزارة الداخلية    

 والمؤرخين في ٨٤١٢/م. وج٨٠٠٨/م.ج: آتابيهم المرقمين بالعددين االتحادية بموجب 

أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب استناداًُ الى و ، ٢٤/١/٢٠١٨ و ٢٣/١

 ، ووفقًا ٢٠١٦لسنة ) ٥( ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم ٢٠١٥ لسنة ٣٩رقم 

  . للصالحيات المخولة إلى اللجنة 
  

  : تجميد أموال اإلرهابيين بجلستها االعتيادية االولى مايأتي قررت لجنة 

تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية العائدة الى االشخاص : أوًال

  :المدرجة اسماؤهم في ادناه 

  .فاطمة عطية : اسم االم /حسين عباس اسماعيل خضير الجبوري  -١

المذآور ضمن ) عفيف رزوقي صعب(ال من االسم  بد،عفيف صعب رزوقي رشيد  -٢

 ، ٢٠١٨لسنة ) ٣(من قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم ) ١١(التسلسل رقم 

 ٨٤١٢/م.ج: بحسب التصحيح المبين في آتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد 

  .٢٤/١/٢٠١٨والمؤرخ في 
  

  . ه ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصدار: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  . ا اإلجراءات المحددة بشأن المشار إليهم
  

وقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والم: رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
               

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                             

                                  ٣٠/١/٢٠١٨ 



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

 

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٦(رقم 
  

احكام قانون  ، و٢٠١٤ لسنة ٢١٤٦استنادًا الى قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم 

 ونظام تجميد اموال االرهابيين ٢٠١٥ لسنة ٣٩افحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم مك

  .فقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(رقم 

  : ما يأتي نـوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن 

زر التي تحمل علم سانت فنسنت وج) Lynn S(.ادخال التعديالت على السفينة : اوًال

ل بشأن تمديد سريان حظر التحمي ) LYE. ٠٠٥( غرينادين ، والرقم المرجعي لها هو 

 بـدًال مـن ٢٠١٨/ ٤ /٢٨خ ل إلى الموانئ لغـاية تاريواو النقل او التفريغ وحظر الدخ

٢٠١٨/ ٢٩/١.   

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا

وزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات اعمام هذا القرار على ال: ثالثًا

ذ والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخ

  .ًا إليها آنفار اإلجراءات المحددة بشأن السفينة المش

ل ة غسينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مكافح: رابعًا

   .اإلرهابل األموال وتموي
  

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                        ٣١/١/٢٠١٨  
  
  
  

  

  

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٧(رقم 
  

احكام  ، و٢٠١٧ لسنة ٢٣٦٨جلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم    استنادًا الى قرار م

 ونظام تجميد اموال ٢٠١٥ لسنة ٣٩قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم 

  .فقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

  :ن مايأتي ـوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن    

، )جوهرة بروح(واسم امه ) جمال عبد القادر لونيسي(ادخال التعديالت على المدعو : أوًال

المرافقة  )QDI . ١٥٥(الذي يحمل الجنسية الجزائرية ، والرقم المرجعي له هو 

  .ربطًا 

  .ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصداره : ثانيًا

ات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات اعمام هذا القرار على الوزارات والجه: ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  . آنفًا إليهاالجراءات المحددة بشأن المشار 

ينشر هذا القرار مع مرافقه فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب : رابعًا

  . وتمويل االرهـاب الاألمومكافحة غسل 
  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                               ١٩/٢/٢٠١٨  

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

 بيان صحافي صادر عن مجلس األمن 

  htm.doc.13210sc/2018/en/press/org.un.www://https: الرابط االلكتروني
  

١٣٢١٠/SC                  

  ٢٠١٨ شباط ١٤
  

  وتنظيم القاعدة تجري تعديًال ضمن قائمة الجزاءات" داعش"لجنة الجزاءات المعنية بـ 

) ١٩٨٩(و ) ١٢٦٧( نة مجلس األمن الُمشكلة وفقًا للقرارات لج قامت ٢٠١٨ شباط ١٤بتأريخ 

، وما "داعش" على التوالي المعنية بتنظيم القاعدة و٢٠١٥ و٢٠١١ و١٩٩٩للسنوات ) ٢٢٥٣(و

الجزاءات المفروضة  باصدار تعديل محدد على قائمة يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وآيانات

 تجميد األموال واألصول والمشمولين بعقوبات" داعش"و  لتنظيم القاعدةعلى االفراد والكيانات المنتمية

لسنة ) ٢٣٦٨(من قرار مجلس األمن رقم ) ١(في الفقرة المالية أو الموارد االقتصادية األخرى الواردة 

  . الذي جرى اقراره بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة٢٠١٧
  

 "داعش"نظيم القاعدة والفرد المتورط بانتمائه الى ت  - أ

 QDi.155 الرقم المرجعي
االسم المتعارف ( اللقب لونيسي: ٢  جمال  :١ االسم

 )عليه
 جمال لونيسي

 / الكنية جمال لونيسي )الصريح(االسم 
 ١٩٦٢شباط  تأريخ الوالدة الجزائر محل الوالدة
 / رقم الهوية الوطنية / رقم الجواز
 ئرالجزا العنوان جزائري الجنسية

، ٢٠٠٨ آانون االول ٢، و٢٠٠٨نيسان  ٧في  والمعدلة( ٢٠٠٤ آانون الثاني ١٦ المعلومات آما في
 )٢٠١٨شباط  ١٤ واخرها في ٢٠١١ايار ١٦، و٢٠٠٩ آانون الثاني ٣٠و

 جوهرة بروح اسم األم عبد القادر اسم االب
 عاد من فرنسا الى الجزائر :ه باآلتيجرى تعديل معلومات حول تأريخ عودته من الخارج والبلد الذي آان في -
   ٢٠٠٨  أيلول فيها منذ ويقيم 
 تموز ٢٧ مراجعتها بتأريخ ٢٠٠٨لسنة ) ١٨٢٢(اختتمت اللجنة المشكلة وفقًا لقرار مجلس االمن رقم  -

٢٠١٠   
  :االنتربول على الرابط االلكترونيلمزيد من المعلومات باالمكان االطالع على صفحة  -

 4525545/un/search/notice/en/int.interpol.www://https  
وفقًا ألي معلومات تقدم " داعش"يجري بانتظام تحديث قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و  -

وباالمكان االطالع على القائمة المستحدثة الصادرة عن . ليميةمن الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلق
  :  على الرابط االلكترونيوتنظيم القاعدة" داعش"لجنة الجزاءات المعنية بـ

list-sanctions-aq/1267/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www://https   
ويجري أيضا استحداث قائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في أعقاب 

وباالمكان " داعش"جميع التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و
  : االطالع على النسخة المحدثة عنها على الرابط االلكتروني

list-consolidated-sc-un/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www://https  
  

   - انتهى-
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)١٣( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  )منشورة سابقًا(معلومات عن الفرد موضوع البحث على صفحة االنتربول 

4525545/un/search/notice/en/int.interpol.www://https  
    

 معلوماته ضمن بطاقة التعريف

 لونيسي اللقب

 جمال االسم

 لونيسي )األصلي(اللقب

 جمال االسم الصريح

 ذآر الجنس

 ١٩٦٢\٢\١ تأريخ الوالدة

 الجزائر العاصمة \الجزائر   وبلد الوالدةمحل
 جزائري الجنسية  

 التفاصيل

 لونيسي لقب االب

 عبد القادر أسم االب

 ٍبروح أسم والد األم

 جوهرة أسم األم  

  

  ملخص موجز ألسباب إدراج في القائمة

        ١٦/١/٢٠٠٤ :تاريخ اإلدراج

  ٢٠٠٩ آب ٢٦ :ني الرسمي للجنةتاريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكترو 

، ٢٠١٥\٢\٣، و٢٠١٣\١٢\٢٧ و١٦: التواريخ التي اجري فيها تحديث على الموجز السردي
  ٢٠١٨\٢\١٤ و٢٠١٨\١\١٨و

لسنة ) ١٣٩٠( من القرار رقم ٢ و ١ وفقًا للفقرتين ٢٠٠٤\١\١٦أدرج في القائمة بتاريخ : سبب اإلدراج
امة بن الدن أو حرآة طالبان ومشارآته في تمويل األعمال أو  النتمائه الى القاعدة أو تنظيم أس٢٠٠٢

أو تورطه باألنشطة التي تقوم بها الجماعة اإلسالمية " التخطيط لها أو تيسيرها أو اإلعداد لها أو ارتكابها
توريدها أو بيعها أو " و"أو باالقتران معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها ) QDe.004(المسلحة 

  ).QDe.014(ومنظمة تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ) QDe.004). 006(القاعدة "نقلها إلى 

وتوجه إلى المغرب حيث ). QDe.006(بالجماعة اإلسالمية المسلحة ١٩٩٤أرتبط في عام : معلومة اضافية
جموعة السلفية للدعوة وواصل دعم الم. نظم قواعد االتجار باألسلحة، وخطوط توريد األسلحة إلى الجزائر

والقتال وتعد هذه الجماعة خليفة الجماعة اإلسالمية السلفية المدرجة في قائمة منظمة القاعدة في بالد 
وسيطًا بين الجماعات آعرفته سلطات الشرطة الجزائرية . ٢٠٠٥حتى ) QDe.014(المغرب اإلسالمي 

 حكم عليه باإلعدام غيابيا في الجزائر بسبب ١٩٩٣وفي ). QDe.004(اإلرهابية الجزائرية وتنظيم القاعدة 

  . دوره في هجوم إرهابي على مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة

 ١٩٩٤\٧\٢٥ و١٩٩٣\٦ت المؤرختين في  / ٢٠/٩٤ت و  / ١٥/٩٣: وصدرت بحقه مذآرات توقيف دولية
 لقيامه بانشاء ١٩٩٤\٤\٣ت في / ٤٤/٩٤ت و / ٧/٩٥: على التوالي والمذآرتين المرقمتين بالعددين

وارتكابه القتل ) QDe.014(جماعة إرهابية مسلحة واالنتماء إليها والى منظمة القاعدة في المغرب اإلسالمي 
 ٢٠٠٤وفي نيسان . العمد، وحيازة األسلحة النارية، ودعم اإلرهاب، وشن اعتداءات على رجال أمن الدولة

األسلحة والوثائق (يا وأدين بتهمة تقديم الدعم اللوجستي والمادي القي القبض عليه في البندقية بايطال
  . ٢٠٠٢إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في ) المزورة

  

آما ادين لتورطه في حاالت اتجار عدة باألسلحة لصالح الجماعات اإلرهابية في الجزائر التي تمول عملياتها 

 أآدت ٢٠٠٥وفي عام . وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات في إيطاليا.  اموال االتجار وشبكات القاعدةمن

ال سيما (ي بتهمة التآمر في إنشاء شبكة إرهابية  بحق لونيش١٩٩٧باريس إدانتها عام محكمة السجون في 
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)١٤( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

ه بعقوبة السجن وحكمت علي)  الذي أسفر عن مقتل شخصين١٩٩٤\٨\٢٤الهجوم الذي وقع في مراآش في 

وأفضى التحقيق في قضية جمال . لمدة خمس سنوات وحظر دخوله األراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات

 جرى اعتقال عدد منهم في ٢٠٠٦\١٠\٢لونيسي إلى الكشف عن شبكة دعم اإلرهابيين شمال إيطاليا وفي

لتآمر لتورطه في إنشاء خلية ي مذنب بتهمة اش، وجدت محكمة نابلز أن جمال لوني٢٠١١\٧\٥وفي . ميالنو

  .تابعة للحزب الشيوعي الصيني في نابولي بإيطاليا
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)١٥( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٨(رقم 
  

 ، وأحكام ٢٠٠٦ لسنة ١٧١٨   استنادًا إلى قرار مجلس االمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 ونظام تجميد أموال ٢٠١٥ لسنة ٣٩فحة غسل األموال وتمويل االرهاب رقم قانون مكا

  .  ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

  :يأتي   مانال اإلرهابييوة تجميد أمـقررت لجن    

،  ). KPI ٠٥٢(، والرقم المرجعي له هو)ري سو يونغ(ادخال التعديالت على المدعو : أوًال

  . المرافقة ربطًا 

  .ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصداره : ثانيًا

اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  .شأن المشار إليه آنفًا اإلجراءات المحددة ب

ينشر هذا القرار مع مرافقه فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتـروني لمكتـب : رابعًا

  .مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهاب 
  

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                ١٩/٢/٢٠١٨  
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)١٦( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان صحافي صادر عن مجلس األمن

  htm.doc.13211sc/2018/en/press/org.un.www://https :الرابط االلكتروني
  

١٣٢١١/ SC                  

  ٢٠١٨ شباط ١٥
  

  تجري تعديًال ضمن قائمة الجزاءات) ١٧١٨( للقرار رقم لجنة الجزاءات 
  

 ٢٠٠٦لسنة ) ١٧١٨(لجنة مجلس األمن الُمشكلة وفقًا للقرار رقم  قامت ٢٠١٨ شباط ١٥    بتأريخ 
الجزاءات المفروضة على االفراد والكيانات المشمولة بالفقرتين باصدار تعديالت محددة على قائمة 

 الذي جرى اقراره بموجب الفصل السابع ٢٠٠٦لسنة ) ١٧١٨(لس األمن رقم من قرار مج)  ت، ج\ثامنًا (
  .من ميثاق األمم المتحدة

   الفرد-أ
  

 KPI.052 الرقم المرجعي

 المؤسسة العامة رايونبونغ الكورية \موظف  المنصب يونغسو :٢    ري :١ االسم
المتخصصة في اقتناء الصناعات الدفاعية 

بيعات بيونغ يانغ لكوريا الديمقراطية ودعم م
العسكرية فضًال عن احتمالية دعمه لبرنامج 

 االسلحة الكيماوية لكوريا الديمقراطية
آانون الثاني  ٢٥ تأريخ الوالدة

١٩٦٨ 
 جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية الوالدة محل

الهوية  ٦٥٤٣١٠١٧٥ رقم الجواز
 الوطنية

\ 

  ٢٠١٧\١\٢آوبا آما هو مثبت في  العنوان ذآر الجنس
 )٢٠١٨\٢\١٥المعدل بتأريخه (

 عمل بصفة ممثل عن المؤسسة العامة رايونبونغ الكورية في آوبامعلومات أخرى

 
وفقًا ألي معلومات تقدمها الدول األعضاء والمنظمات الدولية ) ١٧١٨(حديث قائمة الجزاءات يجرى ت -

لموقع االلكتروني لهذه اللجنة على الرابط وباالمكان االطالع على القائمة الُمحدثة على ا. واإلقليمية
                    :االلكتروني

 materials/1718/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www://https.  
  

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عقب ويجري أيضا استحداث قائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن  -
وباالمكان االطالع على النسخة المحدثة عنها على ) ١٧١٨(التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات 

  : االلكتروني الرابط
list-consolidated-sc-un/sanctions/ne/suborg/sc/org.un.www://https.  

  
   -  انتهى -
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)١٧( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٩(رقم 
  

احكام قانون  ، و٢٠١٣ لسنة ٢١٢٧استنادًا الى قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم 

د اموال االرهابيين  ونظام تجمي٢٠١٥ لسنة ٣٩مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم 

  .فقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(رقم 

  : مايأتي ـنوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن    

الرئيس السابق )  فرانسواز يانغوفوندا بوزيزي(ادخال التعديالت على المدعو : اوًال

، حامل الجواز الدبلوماسي ) مارتين آوفير(لجمهورية افريقيا الوسطى ، واسم االم 

، والرقم المرجعي له هو ) ساموئيل بيتر موود(الصادر من دولة جنوب السودان باسم 

)٠٠١.  CFi ( المرافقة ربطًا .  

  .ينفــذ هــذا القــرار فــورًا بــدءًا مــن تاريــخ إصــداره : ثانيًا

ت غيــر المرتبطــة بـوزارة ومجـالــس اعمــام هــذا القــرار علــى الـوزارات والجهــا: ثالثًا

المحافظــات والمحافظــات آافــة والمؤسســات الماليــة وغير المالية والدوائــر ذات 

  .العالقــة ألخــذ االجــراءات المحددة بشـأن المشــار اليـه آنفــًا 

والموقـع االلكتـروني ينشــر هــذا القــرار ومرافقه فــورًا فــي الجـريدة الرسميـة : رابعًا

  .لمكتـب مكافحـة غسـل االمـوال وتمويـل االرهـاب 
  

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                      ١٩/٢/٢٠١٨  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٨( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  بيان صحافي صادر عن مجلس األمن

  HTM.DOC.13211SC/2018/EN/PRESS/ORG.UN.WWW://HTTPS :ط االلكترونيالراب

١٣٢١٢ SC/      

  ٢٠١٨ شباط ١٦
  

 حول جمهورية أفريقيا الوسطى تجري تعديًال ضمن قائمة الجزاءات ٢١٢٧لجنة مجلس األمن 
  الصادرة عنها

  
 ٢٠١٣لسنة ) ٢١٢٧(لجنة مجلس األمن الُمشكلة وفقًا للقرار رقم  قامت ٢٠١٨ شباط ١٦أريخ       بت

الجزاءات المفروضة على االفراد حول جمهورية افريقيا الوسطى باصدار تعديل محدد على قائمة 
قرار من ) ١٦ و ٩(في الفقرتين  تجميد األصول ومنعهم من السفر الواردة المشمولين بعقوباتوالكيانات 

  . الذي جرى اقراره بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة٢٠١٨لسنة ) ٢٣٩٩(مجلس األمن رقم 
   الفرد-ب 

ي يز: ٣       يانغوفوندا :٢        فرانسواز:١ الاسم CFi.001 الرقم املرج يبو  ز

ية افريقيا الوسطى   لقبه املنصب روفسيو: رالرئيس السابق لجمهو  رال
يز يانغوفوندا:١ الكنية يبو د  :٢                 ز ر مو  وساموئيل بي

يخ الوالدة   جنوب السودان – نغابو – مويال الوالدة  محل ١٩٤٦\١٠\١٤ رتأ
يخ الاصدار  ٢٠١٣\١\١١ رتأ ة  D00002264 وجهة الاصدار   رقم الجواز ا رصادر عن و ز

جية ن الخا رالشؤ جنوب – جوبا\و
 السودان

اء يخ الان  ٢٠١٧\٦\١١ رتأ

د الاسم بالجواز الدبلوماس ر مو  M4800002143743 الهوية الوطنية وساموئيل بي

ن كوفيو اسم الام ت ي  العنوان رما    ٢٠١٤\٥\٩اوغنده كما هو مثبت 
ي ( يخه٢٠١٤\١١\٤املعدل   )ر وبتأ

  
 :نيلمزيد من المعلومات باالمكان االطالع على صفحة االنتربول على الرابط االلكترو -

5802796/un/search/notice/en/int.interpol.www://https .  
) ٢٣٩٩(من القرار رقم ) ١٥(وبهدف ادخال عقوبة منع السفر حيز التنفيذ؛ تشير اللجنة الى احكام الفقرة  -

الى ان االشخاص او الكيانات ممن يقومون عن علم بتيسير  االمن والذي بموجبه يشير مجلس ٢٠١٨لسنة 
سفر شخص مدرج في القائمة بانه انتهاك لحظر السفر المفروض عليه وبهذا يمكن للجنة اعتبار هؤالء 

ولتعزيز االمن والسالم في . االشخاص مستوفين لمعايير االخضاع للجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار
قيا الوسطى تهيب اللجنة بالدول االعضاء، وشرآات الطيران الوطنية والتجارية والمطارات جمهورية افري

والموانئ القيام باجراءات منع سفر السيد فرانسواز بوزيزي واسمه ساموئيل بيتر موود بالرقم المرجعي 
CFi.001  

 على موقعها الحظرقامت اللجنة بنشر الموجز السردي عن اسباب ادراج المذآور انفًا ضمن قوائم  -
 :االلكتروني على الرابط االلكتروني

 summaries/materials-list-sanctions/2127/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www.   
   :دثة على الرابط االلكترونيباالمكان االطالع على القائمة المح
materials-list-sanctions/2127/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www   

 عقب ويجري أيضا استحداث قائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
التغييرات التي أدخلت على قائمة الجزاءات وباالمكان االطالع على النسخة المحدثة عنها على الرابط 

  : االلكتروني
list-consolidated-sc-un/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www   

  

   - ى  انته-
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)١٩( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١٠(رقم 
  

احكام قانون  ، و٢٠١٥ لسنة ٢٢٥٣استنادًا الى قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم 

 ونظام تجميد اموال االرهابيين ٢٠١٥ لسنة ٣٩كافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم م

  .فقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(رقم 

  : ما يأتي نـوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن 

من المدرجة تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية الى آل : أوًال

  : اسماؤهم في ادناه والمرافق ربطا الموجز السردي الخاص بهم 

   . QDI . ٢٧٦: اآرم ترآي هاشم المزيدة الرقم المرجعي  .١

  . QDI . ٢٧٧: غازي فيزا هاشم المزيدة الرقم المرجعي  .٢

  . QDI . ٣٢٥: ابو محمد العدناني الرقم المرجعي  .٣

 تونسي QDI . ٣٥٣: العوني الحرزي الرقم المرجعي علي بن الطاهر بن الفالح  .٤

 . الجنسية 

 تونسي QDI . ٣٥٤: طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي الرقم المرجعي  .٥

  .الجنسية 
  

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا

وزارة ومجالس المحافظات اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة ب: ثالثًا

ذ والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخ

  .ًا  آنفإليهمار اإلجراءات المحددة بشأن المش

 فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب  ومرافقاتهينشر هذا القرار: رابعًا

   .باإلرهال األموال وتمويل مكافحة غس

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                       ٢٢/٢/٢٠١٨  
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)٢٠( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
AC.37\2018\OC.38/ S  

   ذات الصلة بالعراق٢٠١٦ المراجعة السنوية لألسماء المدرجة سنة –الملحق أ 
  

QDi.276 المزيده) هاشم(ي هشان أآرم ترآ  
 أآرم ترآي هاشم المزيده: اسمه بحسب الموجز السردي

 مكان بشأن لإلرهابي نقص في البيانات التعريفية): ٨٠(الفقرة  اسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة
في النشرة الخاصة  وعدم وجود صورة له الوالدة والجنسية

 )ع لألمم المتحدة  مجلس االمن التاب-االنتربول ( المشترآة 
 دولة محددة بالقرار استجابتكم مطلوبة آونكم

جري التعديل عليها في أ( ١١/٣/٢٠١٠  :بالتواريخ التالية المعلومات المتوفرة مدرجة بحسب قائمة القيد
 )١٥/١/٢٠١٦ و ١٠/١٢/٢٠١٥

 المزيده: ٤    )هاشم(هشان :٣ترآي       :  ٢    مأآر :١ QDi.276: االسم لصاحب الرقم المرجعي
معروف ايضًا 

 باالسمين
 الهاشم) الهشان(أآرم ترآي  -
 أبو اآرم/ أبو جراح  -

   ١٩٧٤ - أ سنة الوالدة
 ١٩٧٥- ب

 غير  معروف  مكان الوالدة 
 غير معروف  رقم الجواز  غير معروفة الجنسية

الجمهورية / دير الزور  - أ العنوان  غير معروف البلد االصلي
 سورية العربية ال

 العراق - ب
 معلومات أخرى 

  ١٩٧٩: لسنة الوالدة) احتمال آخر (-
  QDi.277: المزيده ورقمه المرجعي) هاشم(أبن عم غازي فزاع هشان  -
  " داعش"المسؤول عن التسهيالت المالية لـ -
  ٢٠١٥  لسنةQDe.115: مدرج على انه متورط بانتمائه لتنظيم القاعدة في العراق ورقمه المرجعي -

على الرابط )مجلس االمن التابع لألمم المتحدة -االنتربول( المعلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشترآة 
 un/search/notice/en/int.interpol.www://https/1605607:  االلكتروني

 دي عن أسباب ادراجه ضمن القائمةالموجز السر
 ١١/٣/٢٠١٠: تأريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكتروني للجنة -
من ) ٢ و ١(المزيده بالتأريخ المذآور في التسلسل السابق تنفيذًا للفقرتين ) هاشم(جرى ادراج أآرم ترآي هشان  -

يم التنظيم أسامة بن الدن او بحرآة طالبان ومشارآته في  النتمائه بتنظيم القاعدة وزع٢٠٠٩ لسنة ١٩٠٤: القرار رقم
في أنشطة دعم تجهيز ) بالنيابة عن او مع(اعمال التمويل، والتخطيط، والتسهيالت ألعمالهم، والتحضير او االعداد 

: م المرجعياألسلحة والمواد المماثلة وبيعها او نقلها إضافة الى دعم أنشطة تنظيم القاعدة في العراق مدرج تحت الرق
QDe.115   

 معلومات أخرى
     QDe.115 :عضو في تنظيم القاعدة في العراق ورقمه المرجعي -
وفي وقت الحق ) لم يدرج في القائمة(تسهيالت ألعمال الشبكة اإلرهابية التي آان يقودها بدران ترآي هاشم المزيده  -

  آان المسؤول عن تسهيالت للمواد اإلعالمية
، عمل لصالح نظيم القاعدة في العراق في اصدار المراسيم وأوامر اإلعدام ويعد مسؤوًال عن ٢٠٠٥يلول وفي أواخر ا -

اصدار على األقل امر اعدام واحد من االوامر التي أصدرها تنظيم القاعدة في العراق ينص على إعدام جميع األشخاص 
سبب امره بإعدام اثنين من المواطنين العراقيين في القائم فضًال عن ت. العاملين مع الحكومة او قوات االئتالف في العراق

 قام ٢٠٠٦وفي أواخر . العراق/  ادار عملية بالقرب من القائم بصفته قائد في تنظيم القاعدة ٢٠٠٦وفي اوائل . العراق/ 
 .لتهريب األسلحة من سوريا الستخدامها في العراق) بيك آب(باستئجار عجلة نوع 

  التي آان اإلرهابي موضوع البحث على صلة بهماالفراد والكيانات
  ٢٠٠٤ تشرين األول ١٨مدرج بالقائمة بتأريخ  -  QDe.115 :تحت الرقم المرجعي - تنظيم القاعدة في العراق

 QDi.277:  ورقمه المرجعي- المزيده ) هاشم(غازي فزاع هشان 
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)٢١( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
S/AC.37/2018/0C.38   

  
QDi.277 المزيده) هاشم (هشان )فزاع(فيزا  غازي  

 غازي فيزا هاشم المزيده: اسمه بحسب الموجز السردي
اسباب المراجعة والمعلومات 

 ذات الصلة
وعدم  الوالدة والجنسية مكان بشأن لإلرهابي نقص في البيانات التعريفية): ٨٠(الفقرة 

م  مجلس االمن التابع لالم- االنتربول ( في النشرة الخاصة المشترآة  وجود صورة له
 المتحدة

 دولة محددة بالقرار استجابتكم مطلوبة آونكم
ُأجري التعديل عليها في ) 11/3/2010 :المعلومات المتوفرة مدرجة بالتواريخ التالية بحسب قائمة القيد

١٠/١٢/٢٠١٥( 
 لمزيدها: ٤       ) هاشم(هشان :٣ )    فزاع(فيزا  :٢        غازي :١ QDi.277: االسم لصاحب الرقم المرجعي

   ١٩٧٤ - أ سنة الوالدة )هاشم(هشان   )فزاع( فيزا غازي- أ
 مشاري عبد عزيو صالح  -  ب ١٩٧٥ - ب

 غير معروف مكان الوالدة

المعروف 
 ايضًا باالسماء

 أبو غازي. أبو فيصل     ب - ت
 غير معروفة الجنسية

 غير معروف م الجوازرق
 غير معروف البلد االصلي

  
 العنوان

الجمهورية العربية / دير الزور  - أ
  السورية

 العراق - ب
 معلومات أخرى

المدرج على " داعش"منظم الهجوم اإلرهابي لـ QDi.276 :المزيده ورقمه المرجعي) هاشم(أبن عم أآرم ترآي هشان  -
  ٢٠١٥لسنة    QDi.115 :قائمة ارهابيي تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي

على الرابط )مجلس االمن التابع لألمم المتحدة - االنتربول( جة عنه على النشرة الخاصة المشترآة المعلومات المدر -
  :االلكتروني

 1516793/un/search/notice/en/int.interpol.www://https  
 الموجز السردي عن أسباب ادراجه ضمن القائمة

  11/3/2010 :وه تأريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكتروني للجنة -
من القرار ) ٢ و ١(المزيده بالتأريخ المذآور في التسلسل السابق تنفيذًا للفقرتين ) هاشم(جرى ادراج أآرم ترآي هشان  -

 النتمائه بتنظيم القاعدة وزعيم التنظيم أسامة بن الدن او بحرآة طالبان ومشارآته في اعمال ٢٠٠٩ لسنة ١٩٠٤: رقم
في أنشطة دعم تجهيز األسلحة ) بالنيابة عن او مع(يالت ألعمالهم، والتحضير او االعداد التمويل، والتخطيط، والتسه

   QDe.115: والمواد المماثلة وبيعها او نقلها إضافة الى دعم أنشطة تنظيم القاعدة في العراق مدرج تحت الرقم المرجعي
 معلومات أخرى

     QDe.115 :ورقمه المرجعي اني في التنظيمويعد الرجل الث عضو في تنظيم القاعدة في العراق -
 ٢٠٠٦وخالل اذار ). لم يدرج في القائمة(تسهيالت ألعمال الشبكة اإلرهابية التي آان يقودها بدران ترآي هاشم المزيده  -

  آان غازي نائبًا لبدران ترآي هاشم المزيده
وفي . قاعدة في العراق اثناء سفر بدران خارج العراقحيث عمل معه مباشرًة، وادار شبكة العمليات وعمل آقائد لشبكة ال -

 خطط آالهما للهجوم لصالح التنظيم باستهدافهم آًال من مقرات قوات االئتالف في العراق ومراآز ٢٠٠٦أواخر ايلول 
م وخططا لهجمات عدة باستخدا. الشرطة العراقية من خالل هجمات عدة باستخدام الصواريخ في منطقة الخصيبة بالعراق

 .الصواريخ في محاولة لتسهيل استيالء تنظيم القاعدة على منطقة الخصيبة
 االفراد والكيانات التي آان اإلرهابي موضوع البحث على صلة بهم

  ٢٠٠٤ تشرين األول ١٨القائمة بتأريخ  في المدرج QDe.115 :بالرقم المرجعي تنظيم القاعدة في العراق -
 ٢٠١٠ اذار ١١ المدرج في القائمة بتأريخ QDi.276: ه بالرقم المرجعيالمزيد) هاشم(أآرم ترآي هشان  -
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)٢٢( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
S/AC.37/2018/OC.38   

  
QDi325 محمد العدناني أبو :اسمه بحسب الموجز السردي / أبو محمد العدناني 

اسباب المراجعة والمعلومات 
 ذات الصلة

  :) ٨٠( :الفقرة
 اإلبالغ عن وفاته.ابي بشأن االسم الحقيقي      بنقص في البيانات التعريفية لإلره. أ

 الدول ذات العالقة من استجابتكم مطلوبة آونكم
 ١٥/٨/٢٠١٤في  المعلومات المتوفرة مدرجة بحسب قائمة القيد

االسم لصاحب الرقم 
 QDi.325: المرجعي

 العدناني: ٣        محمد :٢         أبو :١

 غير معروفة الكنية
 ١٩٧٧) تقريبًا( تأريخ الوالدة
 الجمهورية العربية السورية/ نة بنش مدي مكان الوالدة
 غير معروف رقم الجواز
 غير معروف البلد االصلي
 غير معروف العنوان

  
  

المعروف 
ايضًا 
 باالسماء

  بو محمد العدنانيأ - أ 
  طه صبحي فالح  -  ب
  نضال الراوي ياسر خلف حسين - ت

  أبو بكر الخطاب  -ث 
  أبو صادق الراوي   - ج
  طه البنش   - ح
  أبو محمد العدناني  - خ
  أبو محمد العدناني الشامي  -  د
 حاج إبراهيم   -  ذ

 معلومات أخرى
  "داعش"المتحدث باسم لـ -
  في سوريا" داعش"آان أمير . ٢٠١٥   لسنة QDi.115:  العراق بالرقم المرجعي–مدرج بانتمائه في تنظيم القاعدة  -
 وأبو بكر البغدادي واسمه الحقيقي إبراهيم QDi.317:  صلة قريبة من أبو محمد الجوالني المدرج بالرقم المرجعيعلى -

   QDi  .٢٩٩ :عواد إبراهيم علي البدري السامرائي ورقمه المرجعي
على الرابط )دةمجلس االمن التابع لألمم المتح - االنتربول( المعلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشترآة  -

  :االلكتروني
 5809950/un/search/notice/en/int.interpol.www://https  

 الموجز السردي عن أسباب ادراجه ضمن القائمة
  15/8/2014 :هو تأريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكتروني للجنة -
 ٢١٦١: من القرار رقم) ٤ و٢(جرى ادراج أبو محمد العدناني بالتأريخ المذآور في التسلسل السابق تنفيذًا للفقرتين  -

النتمائه بتنظيم القاعدة ودوره في اعمال التمويل، والتخطيط، وتقديم التسهيالت ألعمالهم، والتحضير او ٢٠١٤لسنة 
: وتنظيم القاعدة في العراق المدرج تحت الرقم المرجعي" داعش"و في دعم أعمال ا) بالنيابة عن او مع(االعداد 

QDe.115    
 معلومات أخرى

  والمتحدث السابق باسم التنظيم منتمي لتنظيم القاعدة في العراق" داعش"المتحدث باسم  -
 في محافظة االنبار ٣١/٥/٢٠٠٥، والقي القبض عليه بتأريخ ٢٠٠٣عضو فاعل في ارتكاب اعمال اإلرهابية منذ  -

  بالعراق
  ٢٠١٠ – ٢٠٠٥آان معتقًال للمدة الممتدة ما بين  -
للمحافظات " داعش" وهو قائد QDi.317: عقب وصوله الى سوريا، ُعين نائبًا البو محمد الجوالني ورقمه المرجعي -

  ".داعش"العمليات الخارجية لـواخيرًا قائد . ثم شغل منصب القائد األمني فيها). حلب، وحماة وادلب(الشمالية 
واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي ورقمه " داعش"مقرب من أبو بكر البغدادي زعيم  -

في سوريا عقب انفصال األخيرة عن " داعش" شغل العدناني منصب امير لـ٢٠١٣وفي عام  . QDi.299: المرجعي
  QDe.137: جبهة النصرة الشعبية في بالد الشام ورقمها المرجعيجبهة النصرة المعروفة ايضًا باسم 

 "داعش"يعد واحدًا من اآثر االمراء تأثيرًا في  -
 االفراد والكيانات التي آان اإلرهابي موضوع البحث على صلة بهم

  2001 تشرين األول 6 بالقائمة بتأريخ المدرج QDe.004 :بالرقم المرجعي في العراق تنظيم القاعدة -
  ٢٠٠٤ تشرين األول ١٨   الدرج بتأريخ QDi.115: تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي -
  ٢٠١٤ أيار ١٤ المدرج في QDe.137: جبهة النصرة الشعبية في بالد الشام بالرقم المرجعي -
  ٢٠١١شرين األول  ت٥ المدرج في QDi.299:  إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي بالرقم المرجعي -
 ٢٠١٣ تموز ٢٤ بتأريخ QDi.317: أبو محمد الجوالني المدرج بالرقم المرجعي -
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)٢٣( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

S\AC.37\2018\OC.38   
  

QDi.353  علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي :اسمه بحسب الموجز السردي/علي بن طاهر بن فالح عوني حرزي 
 اإلبالغ عن وفاته: ب) ٨٠(الفقرة  اسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة

 الدول ذات العالقة من استجابتكم مطلوبة آونكم
 ١٤/٩/٢٠١٦ وجرى تعديالها في ١٠/٤/٢٠١٥في  المعلومات المتوفرة مدرجة بحسب قائمة القيد

 عوني حرزي :٤     بن فالج :٣    بن طاهر :٢    علي :١ QDi.353: االسم لصاحب الرقم المرجعي
  أبو زبير المعروف ايضًا باالسم ١٩٨٦\٣\٩ لوالدةتأريخ ا

 تونسي الجنسية  تونس- اريانة  مكان الوالدة
 تونس البلد االصلي W342058 رقم الجواز 

 ٢٠١٦\٣\١٣ تأريخ انتهاء الجواز ٢٠١١\٣\١٤ تأريخ اصدار الجواز 
 ٢٠١١شباط  ٢٤ تاريخ االصدار ٠٨٧٠٥١٨٤ رقم البطاقة التعريفية

   الجمهورية العربية السورية  -  ب  تونس-  اريانة - ) المتوسط(شارع المديترينين ١٨  - أ
 ليبيا  -  ث  مقر بديل\العراق   -  ت نالعنوا

 االوصاف البدنية معلومات اخرى عن
 طاهر عوني حرزي اسم األب بني لون العين
 برآانة بدايرية اسم األم  سم١٧١ الطول

  مجلس االمن التابع لالمم المتحدة-االنتربول ( الخاصة المشترآة متاحة في النشرة  صورة تعريفية 
 وآيل تجاري )سابقًا(المهنة 

   QDi.143 :المرجعي الرقم \ عضو في انصار الشريعة في تونس -
  ناشط في مجال تجنيد المقاتلين اإلرهابيين األجانب وتهريب األسلحة  -
   ٢٠٠٥تخطيط ألعمال إرهابية في تونس عام شهر بتهمة ال) ٣٠(اعتقل وحكم عليه بالسجن  -
  ١١/٩/٢٠١٢ ليبيا في –خطط ونفذ الهجوم على قنصلية الواليات المتحدة االمريكية في بنغازي  -
  ٢٠١٥اصدر الحرس الوطني التونسي مذآرة قبض بحقه في اذار  -
  ٢٠١٥ العراق نفذت في شهر حزيران –اعلن عن مقتله بضربة جوية في الموصل  -
على الرابط )مجلس االمن التابع لألمم المتحدة - االنتربول( معلومات المدرجة عنه على النشرة الخاصة المشترآة ال -

  un/search/notice/en/intl.interpol.www://https/5860630: االلكتروني
 أسباب ادراجه ضمن القائمةالموجز السردي عن 

  ١٤/٩/٢٠١٦وتأريخ تحديثه في   .١٠/٤/٢٠١٥ هو تأريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكتروني للجنة -
 لسنة ٢١٦١: من القرار رقم) ٤ و٢(جرى ادراجه بالتأريخ المذآور في التسلسل السابق تنفيذًا للفقرتين  -

اعمال التمويل، والتخطيط، وتقديم التسهيالت ألعمالهم، والتحضير او االعداد النتمائه بتنظيم القاعدة ودوره في ٢٠١٤
: او في دعم االعمال اإلرهابية والتجنيد لصالح انصار الشريعة في تونس المدرج بالرقم المرجعي) بالنيابة عن او مع(

QDe.143K١٤٦ :، وانصار الشريعة في بنغازي المدرج بالرقم المرجعي.QDe .صرة الشعبية في بالد وجبهة الن
    .١٣٧QDEالشام بالرقم المرجعي 

 معلومات أخرى
شهر بتهمة التخطيط ألعمال إرهابية في ) ٣٠( النتمائه الى الخلية اإلرهابية وحكم عليه ب٢٠٠٥جرى اعتقاله في عام  -

  تونس
  ٢٠١١ لسنة QDi .١٤٣ :انضم الى انصار الشريعة في تونس المدرجة بالرقم المرجعي -
  عضو ناشط في مجال تجنيد ونقل المقاتلين األجانب وتهريب األسلحة والمتفجرات الى تونس -
  ١١/٩/٢٠١٢ ليبيا في –ادعى تورطه بتنفيذ الهجوم على قنصلية الواليات المتحدة االمريكية في بنغازي  -
  دته الى تونس اعتقل اثناء محاولته دخول سوريا وقامت السلطات الترآية باعا١١/١٠/٢٠١٢بتأريخ  -
  ُعين في معسكر تدريبي بليبيا عائد النصار الشريعة في تونس -
  أصدرت سلطات االمن التونسية مذآرة قبض بحقه -
  ٢٠١٥ العراق نفذت خالل شهر حزيران –اعلن عن مقتله بضربة جوية في الموصل -

 االفراد والكيانات التي آان اإلرهابي موضوع البحث على صلة بهم
  2001 تشرين األول 6 في QDe.004 :المدرج بالرقم المرجعي في العراق  القاعدةتنظيم -
  ٢٠١٤ أيار ١٤ في QDe.137: جبهة النصرة الشعبية في بالد الشام المدرج بالرقم المرجعي -
  ٢٠١٤ أيلول ٢٣ في QDi .١٤٣ :انصار الشريعة في تونس المدرج بالرقم المرجعي -
  ٢٠١٤ تشرين الثاني ١٩ في QDi .١٤٦ :مدرج بالرقم المرجعيانصار الشريعة في بنغازي ال -
 ٢٠١٥ نيسان ١٠ المدرج في QDi. ٣٥٤:طارق بن طاهر بن فالح عوني حرزي المدرج بالرقم المرجعي -
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)٢٤( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
S\AC.37\2018\OC.38   

  
QDi.354  بن طاهر بن فالح عوني حرزيطارق   

 لح العوني الحرزي بن الطاهر بن الفا طارق :اسمه بحسب الموجز السردي 
 اإلبالغ عن وفاته ب :)٨٠(الفقرة  اسباب المراجعة والمعلومات ذات الصلة

 الدول ذات العالقة من استجابتكم مطلوبة آونكم
 ١٤/٩/٢٠١٦ في  وجرى تعديله١٠/٤/٢٠١٥في  المعلومات المتوفرة مدرجة بحسب قائمة القيد

 عوني حرزي :٤     بن فالج :٣    بن طاهر :٢    طارق :١ QDi.354: االسم لصاحب الرقم المرجعي
   عمر التونسيأبو  المعروف ايضًا باالسم ١٩٨٢\٥\٣ تأريخ الوالدة
 تونسي الجنسية تونس مكان الوالدة
 تونس البلد االصلي Z050399 رقم الجواز 

 ٢٠٠٨\١٢\٨ تأريخ انتهاء الجواز ٢٠٠٣\١٢\٩ تأريخ اصدار الجواز 
 ٢٠٠٣\١١\١٣ تاريخ االصدار  تونس٠٤٧١١٨٠٩ تعريفيةرقم البطاقة ال

   الجمهورية العربية السورية  - ح  تونس-  اريانة - ) المتوسط(شارع المديترينين ١٨ - ج
 ليبيا  -  د  مقر بديل من المحتمل انه\العراق  - خ العنوان

 االوصاف البدنية معلومات اخرى عن
 طاهر عوني حرزي اسم األب بني لون العين
 برآانة بدايرية اسم األم  سم١٧٢ الطول

  مجلس االمن التابع لالمم المتحدة-االنتربول ( متاحة في النشرة الخاصة المشترآة  صورة تعريفية 
 عامل )سابقًا(المهنة 

  ٢٠٠٤في  QDe.115 :المرجعي الرقمب فاعل وخطير بتنظيم القاعدة في العراق المدرجعضو  -
: م التسهيالت واستضافة اعضاء انصار الشريعة التونسي في سوريا المدرج بالرقم المرجعي فاعل ايضًا في تقدي -

١٤٣ QDi.  
  سنة الرتكابه اعمال ارهابية) ٢٤(ستئناف في تونس غيابيًا بالسجن لمدة  حكمت عليه محكمة اال٣٠/١٠/٢٠٠٧خ بتاري -
  ٢٠١٥ اعلن عن مقتله في سوريا خالل شهر حزيران -
على الرابط )مجلس االمن التابع لألمم المتحدة-االنتربولالموقع االلكتروني المشترك ات المدرجة عنه على المعلوم -

  un/search/notice/en/int.interpol.www://http/5860633: االلكتروني
 

 ب ادراجه ضمن القائمةالموجز السردي عن أسبا
  ١٤/٩/٢٠١٦ في وجرى تعديله  . ١٠/٤/٢٠١٥ هو تأريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكتروني للجنة -
 ٢٠١٤ لسنة ٢١٦١: من القرار رقم) ٤و ٢(جرى ادراجه بالتأريخ المذآور في التسلسل السابق تنفيذًا للفقرتين  -

ل التمويل، والتخطيط، وتقديم التسهيالت ألعمالهم، والتحضير او االعداد النتمائه بتنظيم القاعدة ودوره في اعما
: او في دعم االعمال اإلرهابية والتجنيد لصالح انصار الشريعة في تونس المدرج بالرقم المرجعي) بالنيابة عن او مع(

١٤٣QDe.  ،١١٥: المدرج مع تنظيم القاعدة في العراق بالرقم المرجعي" داعش"و.QDe . 
 علومات أخرىم

 مع تنظيم القاعدة ٢٠٠٤بسجن ابو غريب آان عنصر ارهابي فاعل وخطير عمل منذ  ٢٠٠٦ اعتقاله في عام قبل -
  .QDe.١١٥: في العراق بالرقم المرجعي 

   عقب هجوم القاعدة على السجن٢٠١٣تمكن الهرب عام  -
ء جماعة انصار الشريعة التونسي في سوريا  استقر بعدها في سوريا حيث قام بتقديم التسهيالت واستضافة اعضا-

 بالتنسيق مع اخيه علي بن طاهر بن فالح عوني حرزي المدرج بالرقم  .١٤٣QDi : المدرج بالرقم المرجعي 
   بارتباطه بالجماعة نفسها المشهورQDI. ٣٥٣:المرجعي 

   سنة٠٢٤٩ حكم عليه غيابيًا بالسجن ٣٠/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ -
 ٢٠١٥ حزيرارن  شهرسوريا خالل اعلن عن مقتله في -

 االفراد والكيانات التي آان اإلرهابي موضوع البحث على صلة بهم
  ٢٠٠١ تشرين األول ٦ فيالمدرج بالقائمة  .QDe ٠٠٤: الرقم المرجعي/المدرج  في العراق تنظيم القاعدة -
  ٢٠٠٤اآتوبر ١٨ فيالمدرج  .QDe ١١٥ :الرقم المرجعيتنظيم القاعدة في العراق المدرج تحت  -
  ٢٠١٤ أيلول ٢٣في المدرج  QDi .١٤٣: الرقم المرجعي/ ة في تونس انصار الشرعي -
 ٢٠١٥ نيسان ١٠ المدرج في QDi. ٣٥٣:الرقم المرجعي /بن طاهر بن فالح عوني حرزي  علي -
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)٢٥( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١١(رقم 
  

احكام  ، و٢٠١٤ لسنة ٢١٤٦استنادًا الى قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم 

 ونظام تجميد اموال ٢٠١٥ لسنة ٣٩كافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم قانون م

  .فقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

  : ما يأتي نـوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن 
  

ًال عن باالو بدالتي تحمل علم ) NADINE( السفينة  اسمادخال التعديالت على: وًالأ

(CAPRICORN) ٠٠٤(  والرقم المرجعي لها هو .LYE( فق ربطًا ا المر.  
  

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا
  

اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

ذ والدوائر ذات العالقة ألخوالمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية 

  .ًا إليها آنفار  بشأن السفينة المشالئمةاإلجراءات الم
  

 فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب  مع مرافقاتهينشر هذا القرار: رابعًا

   .اإلرهابل األموال وتمويل مكافحة غس
  

  

  

   تجميد اموال االرهابيينرئيس لجنة                                          

                                                        ١/٣/٢٠١٨  
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)٢٦( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  األمم المتحدة 

         ٢٠١٨ شباط ٢               SCA/١٨/١٣) ٠٣(: العدد

  

ره الى آًال من ممثلي  حول ليبيا بوافر تقدي٢٠١١لسنة ) ١٩٧٠(يتقدم رئيس لجنة مجلس االمن المشكلة بموجب القرار رقم 
  :ويرغب في ان ينقل االتي. الدول دائمة العضوية في األمم المتحدة وآذلك المراقبين الدائمين للدول من غير األعضاء فيها

ه في قائمة االفراد والكيانات الخاضعة إلجراءات تجدار التعديل المحدد باختصار وادر، قامت اللجنة بإص٢٠١٨ شباط ٢بتأريخ 
قائمة ( من ليبيا ) المهرب (صول وحظر السفر واي معايير أخرى ذات الصلة بمحاوالت تصدير غير المشروع للبترولتجميد األ
من قرار مجلس ) ١٧(او / و ) ١٥(، بضمنه النفط الخام ومنتجات النفط المكررة الموضحة في الفقرتين ) ليبيا / العقوبات 

من القرار ) ١٠(او الفقرة / و . ٢٠١١لسنة ) ١٩٧٣(من القرار رقم ) ١٩(او الفقرة / و. ٢٠١١لسنة ) ١٩٧٠(االمن رقم 
 الذي جرى اعتماده تحت الفصل ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٢(من القرار رقم ) ٢( الشاملة والمعدلة بالفقرة ٢٠١٤لسنة ) ٢١٤٦(

  السابع من بنود األمم المتحدة 

  : الكيانات والمجاميع األخرى. ب

 سفينة/ نادين بدًال عن آاريكورن : ماالس Lye.004 الرقم المرجعي

،  ٢٠/١٠/٢٠١٧  أجري التعديل عليها في( ٢٠١٧حزيران  ٢١: بالتواريخ التالية المعلومات المتوفرة بحسب قائمة القيد
  )٢٠١٨ شباط ٢ و١٨/١/٢٠١٨، و٢٧/١١/٢٠١٧و

 غير معروف العنوان غير معروفة الكنية

 معلومات أخرى

من القرار رقم ) أ و ب  / ١٠( وفقًا للفقرتين جرى االدراج ٨٩٠٠٨٧٨: ظمة البحرية الدوليةلدى المن التسجيل رقم -
حظر  ( بشأن٢٠١٧ لسنة )٢٣٦٢( رقم من القرار )٢( بصيغته الشمولية والمعدلة بموجب الفقرة) ٢٠١٤(لسنة ) ٢١٤٦(

   ) وحظر دخول الموانئ تحميل أو نقل أو تفريغ؛
 ادراج هذا الكيان بتأرخ  فيما يخصقامت اللجنة المذآورة آنفًا بتجديد هذا التحديد )٢١٤٦( رقم رارمن الق )١١( وفقًا للفقرة -

 ما لم تقم اللجنة بأنهاء العمل به قبل ذلك الموعد انسجامًا مع ٢٠١٨ نيسان ١٧ نافذ لغاية ٢٠١٨ آانون الثاني ١٨
  ) ٢١٤٦(من القرار رقم ) ١٢(الفقرة 

   ٢٠١٧ ايلول ٢١غير معروف آما في : ى السفينة علم الدولة المرفوع عل-
آما في ) من ست مجموعات من الجزر في المحيط الهادئ    تكون الجمهورية(باالو : علم الدولة المرفوع على السفينة -

   ٢٠١٨ آانون الثاني  ١٩

  ضمن المياه الدولية خارج دولة االمارات العربية :  موقع السفينة-

  . عمان خارج المياه االقليمية للجمهورية المشار اليها آنفآ / ب من سواحل مسقط بالقر:  موقع السفينة-

 المعلومات المتاحة التي وفرتها اللجنة على الموقع االلكتروني للموجز السردي للقائمة عن اسباب ادراج الكيان -
  : المذآور آنفآ على الرابط االلكتروني التالي

0-summaries/materials/1970/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www://https  

   صورة عن الموجز السردي مدرج ضمن المرفق -

الخاضعة لمعايير الجزاءات فان الدول  والكياناتلحصول على نسخة محدثة بالكامل من قائمة االفراد فيما يختص با -
 : االعضاء توصي للتشاور وفقًا السس قانونية على الموقع االلكتروني االتي

- rialsrmate/1970/ctionssan/en/suborg/ org.un.www://http   
 قائمة الجزاءات متاحة بصيغة ملف بي دي اف واتج تي ام ال ونظام االآس ام ال  -
قائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن مجلس االمن التابع لالمم المتحدة تضمنت تحديثات للتغيرات الحاصلة على  -

 : ني القائمة الموحدة على الرابط االلكترو
list -consolidated-sc-un/suborg/sc/org.un.www://http 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٧( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  الموجز السردي السباب االدراج 
  

وجز السردي السباب ادراج  حول ليبيا باتاحة الم٢٠١١لسنة ) ١٩٧٠(قامت لجنة مجلس االمن المشكلة بموجب القرار رقم 

  : من المبادئ التوجيهية ) أ/٥(االفراد والكيانات المشمولة بقائمة الجزاءات وذلك وفقًا للمادة 

Lye.004 :نادين آابريكورن   
  

   ٢٠١٧ تموز ٢١ :تأريخ نشر الموجز السردي على الموقع االلكتروني للجنة 

   ٢٠/١٠/٢٠١٧         :  التي اجريت على الموجز السرديتواريخ التحديثات

                                                                        ١٨/١/٢٠١٨   

                                                                          ٢/٨/٢٠١٨   

  : اسباب االدراج 
  

  السفينة نادين المعروفة سابقا باسم آابريكورن  -

  ٨٩٠٠٨٧٨: رقم تسجيلها لدة المنظمة البحرية بالرقم  -

من القرار ) ٢( الشامل والمعدل بالفقرة ٢٠١٤لسنة ) ٢١٤٦(من القرار ) أ و ب/١٠(جرى ادراجها عمًال بالفقرتان  -

بناًء من ليبيا المصدرة بصورة غير قانونية ) المهرب( نظرًا لنقل الكاز ومنتجات النفط المكررة ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٢(

 على معلومات مستقاة من حكومة ليبيا 
  

  : معلومات اضافية 
  

 ويعد ساري ٢٠١٤لسنة ) ٢١٤٦(من القرار رقم ) ١١( عمًال بالفقرة ١٨/١/٢٠١٨ قامت اللجنة بهذا التحديث بتأريخ -

  . من القرار ذاته ) ١٢( مالم تقم هذه اللجنة بانهاء العمل به قبل ذلك عمًال بالفقرة ٢٠١٨ نيسان ١٧المفعول لغاية 

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٨( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١٢(رقم 
  

احكام قانون  ، و٢٠١٧ لسنة ٢٣٦٨استنادًا الى قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم 

 ونظام تجميد اموال االرهابيين ٢٠١٥ لسنة ٣٩كافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم م

  .فقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(رقم 

  : ما يأتي نـوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن 

بحسب البيان ادية تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصالتأآيد على : أوًال

وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما " داعش" الصادر من لجنة الجزاءات المفروضة على 

  : آل من ) المرافق ربطًا(

   .QDI . ٤١١: سالم مصطفى محمد ال منصور الرقم المرجعي . أ

   .QDI . ٤١٢: عمر محمود إرحيم الكبيسي الرقم المرجعي . ب

  .QDE  .١٥٧: شراء العمالت االجنبية الرقم المرجعي شرآة الكوثر للتوسط ببيع و. ج

  
  

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا

اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

ذ ألخوالمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة 

  .ًا  آنفإليهمار  بشأن المشمالئمةاإلجراءات ال

 فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مرافقاتهمع  ينشر هذا القرار: رابعًا

   .اإلرهابل األموال وتمويل مكافحة غس
  

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                       ١١/٣/٢٠١٨  

  
  
  



  
  

  
   قرارات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٩( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
  افي صادر عن مجلس األمنحبيان ص

          SC/ ١٣٢٣٧ :العدد

  التابعة لمجلس األمن" داعش"لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و 

   الخاصة بهاقيود الفراد الى قائمة الجزاءات) ٣(تضيف  

وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من " داعش" المفروضة على لجنة الجزاءاتأريخ السادس من اذار الجاري قامت         بت
 ١٩٩٩للسنوات ) ٢٢٥٣(و) ١٩٨٩(و) ١٢٦٧: ( بموجب القراراتالُمشكلة أفراد وجماعات ومؤسسات وآيانات

ة ادناه  الى االفراد والكيانات ضمن قائمة  بالمصادقة على اضافة ثالثة من القيود المحدد على التوالي٢٠١٥ و٢٠١١و
من قرار ) ١(الجزاءات الخاصة بها المشمولين بعقوبات تجميد االصول ومنع السفر وحظر االسلحة  المنصوص عليها في الفقرة 

   الذي جرى اعتماده بموجب البند السابع من ميثاق األمم المتحدة ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٨(مجلس االمن رقم 

 ":داعش" بتنظيم القاعدة و مرتبطة الالكيانات واألفراد- أ
  

  

  

 الرقم المرجعي
411.QDi 

 االسم
 المنصور  .٤      محمد .٣        مصطفى .٢        سالم .١

  االسم آما يكتب بأبجدية
 سالم مصطفى محمد ال منصور  اللغة األصلية واللغة العربية

 لم ُيحدد اللقب
  

  سالم مصطفى محمد منصور العفري سالم العفري - أ  أسماء ُعرف بها او القاب الشهرة

 حجي سالم الشاآالر.   ث   سالم منصور  . ت سالم منصور مصطفى     - ب

 تاريخ الوالدة
  ١٩٥٩.   ب١٩٦٢.  شباط   أ ٢٠

 مكان الوالدة
 محافظة نينوى -  تلعفر  .ب           العراق -  بغداد- أ

  ٢٠١١\٩\١٨ الصادرة في ٠٠٨١٣٦٠٢:  االحوال الوطنيةرقم جنسية
  

 ارقام الهويات الوطنية

 ٢٠١٣ حزيران ٢٥ الصادرة في ٣٠٠٣٩٧: رقم الجنسية
  العراق الجنسية

 

 ٢٠٢١\٨\٣١ وينتهي بتأريخ ٢٠١٣\٩\٢الصادر بتأريخ 6489694A   رقم جواز السفر

 العنوان
  

  )عنوان سابق( تموز ١٧ – الموصل –العراق  - أ
    ٢٠١٨ مارس ٦: نشر في) عنوان سابق(، الموصل ، العراق  السعد -تلعفر  - ب

تاريخ اإلدراج في قائمة 

 لجزاءاتا

 ٢٠١٨آذار   ٦

المدرج آتنظيم  "داعش-" الدولة اإلسالمية في العراق والشام - المال في أمير

   :QDe:115القاعدة بالرقم المرجعي

 األوصاف
 طولال لون العينين لون الشعر

  

  

 معلومات أخرى

  سم١٧٠ عسلي أسود
  يتحدث العربية اللغات التي يجيدها

 



  
  

  
   قرارات 
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)٣٠( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  : معلومات أخرى مقتبسة من قاعدة البيانات لقرارات اللجنة

 المبلغ للجهات ذات العالقة بموجب ٢٠١٧ تموز ٢٣الصادر بتأريخ ) ٧(وفقًا لقرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين رقم        

) ٤٤٥٦: ( المنشور بالوقائع العراقية بعددها٢٣/٧/٢٠١٧ المؤرخ في ٢٣٤٢٦/اعمام/ج/١٠/١/ل.ز.ش: اعمامنا المرقم بالعدد

؛ جرى تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة لالرهابي سالم مصطفى محمد المنصور الوارد اسمه ضمن ٧/٨/٢٠١٧الصادر في 

  من القرار المذآور آنفًا) ٢(التسلسل 

 ":داعش" بتنظيم القاعدة و تبطةٔالافراد والكيانات املر  - أ
 QDi.412 الرقم المرجعي

 الكبيسي. ٤          إرحيم. ٣         محمود.. ٢         عمر. ١ االسم

  االسم آما يكتب بأبجدية

  اللغة األصلية واللغة العربية

  عمر محمود ارحيم الفياض الكبيسي

  عمر محمود ارحيم الفياض

 عمر محمود ارحيم

 حددلم ُي اللقب

  

 أسماء ُعرف بها او القاب الشهرة

  عمر محمود ارحيم الفياض .ب                          عمر محمود رحيم الكبيسي - أ

  عمر ارحيم.  ث                   مر محمود رحيم     ع -ت 

 عمر الكبيسي.      در محمود ارحيم الفياض الكبيسي   عم - ج

  ١٩٥٩.   ب١٩٦٢.  شباط   أ ٢٠ تاريخ الوالدة

 محافظة نينوى   - تلعفر  .ب           العراق  - بغداد - ب مكان الوالدة

  العراق٢٠/٥/٢٠١٣ الصادرة في :00405771 رقم جنسية االحوال الوطنية   

 ١٩٨٤ شباط ١٣في  الصادرة :540763 الجنسية رقم ارقام الهويات الوطنية

 العراق الجنسية

 ٢٧/٥/٢٠٢١وينتهي بتأريخ   ٢٩/٥/٢٠١٣ببغداد في  الصادر4059346A   رقم جواز السفر

  العراق- محافظة االنبار   – القائم العنوان

تاريخ اإلدراج في قائمة 

 الجزاءات

 ٢٠١٨آذار  ٦

" داعش-" الدولة اإلسالمية في العراق والشام - ُميسر عمليات التمويل في -

   :QDe:115دة بالرقم المرجعيوالمدرج آتنظيم القاع

 QDE :.157: مدير شرآة الكوثر للتبادل المالي المدرجة بالرقم المرجعي -

 األوصاف

 الطول لون الشعر الجنس

  

  

 معلومات أخرى

  سم١٧٥ أسود ذآر

 يتحدث العربية اللغات التي يجيدها

  

  
  



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣١( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

    :معلومات أخرى مقتبسة من قاعدة البيانات لقرارات اللجنة

 المبلغ للجهات ذات العالقة بموجب اعمامنا ٢٠١٧ تموز ٢٣الصادر بتأريخ ) ٧(جنة تجميد أموال اإلرهابيين رقم وفقًا لقرار ل 

الصادر ) ٤٤٥٦: ( المنشور بالوقائع العراقية بعددها٢٣/٧/٢٠١٧ المؤرخ في ٢٣٤٢٦/اعمام/ج/١٠/١/ل.ز.ش: المرقم بالعدد

لمنقولة لالرهابي عمر محمد رحيم الكبيسي الوارد اسمه ضمن التسلسل ؛ جرى تجميد االموال المنقولة وغير ا٧/٨/٢٠١٧في 

   .من القرار المذآور آنفًا) ١(

  ":داعش" بتنظيم القاعدة و ة املرتبطالكيانات -ب 

 QDe .:157 الرقم المرجعي

 الكوثر للتبادل المالي االسم

  االسم آما يكتب بأبجدية

  اللغة األصلية واللغة العربية

 ثر للتوسط ببيع وشراء العمالت االجنبيةشرآة الكو

 الكوثر حوالة . شرآة الكوثر      ب. أ المعروفة ايضًا بـ

  العراق- محافظة االنبار   – القائم العنوان

تاريخ اإلدراج في 

 قائمة الجزاءات

 ٢٠١٨آذار  ٦

  

 معلومات أخرى

   اعمال التبادل المالي -
 خالل ٤١٢: QDi: مدرج بالرقم المرجعييملكها عمر محمود ارحيم الكبيسي ال -

   ٢٠١٦منتصف 
والمدرجة " داعش"تسهيل المعامالت المالية نيابًة عن الشرآات المرتبطة بـ  -

  QDe:115: بتورطها مع تنظيم القاعدة بالرقم المرجعي
الصادرة بتأريخ ) ٢٠٢: ( باالجازة الممنوحة لها رقم٢٠٠تأسست سنة  -

 ك المسحوبة مذ ذا١٧/٥/٢٠٠٠

 باتاحة الموجز السردي عن أسباب ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٨(من القرار رقم ) ٥٥(قامت اللجنة المذآورة آنفًا انسجامًا مع الفقرة 
  :  ادراج االفراد المذآورة أسماؤهم آنفًا على الرابط االلكتروني

summaries/list_sanctions_aq/1267/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www 
 iessummar/list_sanctions_aq/1267/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www://http     

على التابعة لمجلس األمن " داعش" الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و تحديث قائمة الجزاءات الخاصة بلجنةيجري 
ة ـة الُمحّدثـوباالمكان االطالع على القائم. أسس المعلومات ذات الصلة التي تقدمها الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية

  : طـرابـن الــة ضمــي للجنــاللكترونع اـى الموقـــعل

 list_sanctions_aq/1267/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www.    

تي تجرى على قائمة الجزاءات يجري تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة عقب التغيرات آافة ال
  : وباالمكان االطالع على النسخة الُمحدّثة منها على الرابط االلكتروني. الخاصة باللجنة المذآورة آنفًا

list-consolidated-sc-un/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www   
list-consolidatwd-sc-un/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www://http   

  

  : معلومات أخرى مقتبسة من قاعدة البيانات لقرارات اللجنة

 المبلغ للجهات ذات العالقة بموجب اعمامنا ٢٠١٧ تموز ٢٣ بتأريخ الصادر) ٧(وفقًا لقرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين رقم 
الصادر ) ٤٤٥٦: ( المنشور بالوقائع العراقية بعددها٢٣/٧/٢٠١٧ المؤرخ في ٢٣٤٢٦/اعمام/ج/١٠/١/ل.ز.ش: المرقم بالعدد

للتوسط في بيع وشراء العمالت ؛ جرى تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية لشرآة الكوثر ٧/٨/٢٠١٧في 
   .من القرار المذآور آنفًا) ١٠(االجنبية الواردة ضمن التسلسل 



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٢( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١٣(رقم 
  

ر المعنية بالصومال واريتيريا وقرامجلس االمن استنادًا الى قرارات لجنة العقوبات التابعة ل

بحسب الفصل السابع من ميثاق  ٢٠٠٨ لسنة ١٨٤٤التابع لالمم المتحدة رقم مجلس االمن 

 ٢٠١٥ لسنة ٣٩احكام قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ، واالمم المتحدة 

   .بموجبهلصالحيات المخولة وا ، ٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد اموال االرهابيين رقم 

  : ما يأتي نـوال االرهابييـامد ـة تجميـقررت لجن 
  

تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية الى آل من المدرجة : وًالأ

  : اسماؤهم في ادناه والمرافق ربطًا الموجز السردي الخاص بهما 

  .آيني الجنسية SOI  . ٠١٦: احمد ايمان علي الرقم المرجعي  .١

  .صومالي الجنسية SOI  . ٠١٧: دي الرقم المرجعي عبد الفتاح ابو باقر عب .٢
  

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا
  

اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

ذ والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخ

  .ًا ا آنفمإليهار  بشأن المشالئمةاإلجراءات الم
  

 فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مرافقاتهو ينشر هذا القرار: رابعًا

   .اإلرهابل األموال وتمويل مكافحة غس
  

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                       ١٣/٣/٢٠١٨  
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)٣٣( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

 بيان صحافي صادر عن مجلس األمن 

        /SC ١٣٢٤٢ :العــدد

   ٢٠١٨ آذار ٨: تأريخ النشر

  ) ١٨٤٤(استنادًا إلى القرار رقم 

  وجب بمبالصومال واريتيريا الُمشكلة  لجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن المعنية

  تضيف اسمين الى قائمة الجزاءات الخاصة بها) ١٩٠٧(و) ٧٥١(القرارين 

ين للعام) ١٩٠٧(و) ٧٥١(جب القرارين  بموالُمشكلةلجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن ، أقرت ٢٠١٨ آذار ٨بتأريخ     

ائمة الجزاءات الخاصة بها المتضمنة الصومال واريتيريا إضافة القيدان المحددان ادناه الى ق حول  على التوالي٢٠٠٩ و١٩٩٢

) ٣(، و )١(االفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات منع السفر، وتجميد األصول وحظر األسلحة المنصوص عليها بموجب الفقرتين 

  . تحت البند السابع من ميثاق األمم المتحدة٢٠٠٨لسنة ) ١٨٤٤(على التوالي من القرار رقم ) ٧(و

  األفراد - أ 

 SOi.016 مرجعيالرقم ال
 االسم

 ال يوجد .٤    علي .٣    ايمان. ٢     احمد .١
 اللقب

 شيخ احمد ايمان علي لم ُيحدد
 تاريخ الوالدة

 احمد ايمان علي ١٩٧٤/ ١٩٧٣حوالي 
 مكان الوالدة

 آينيا

  
  أسماء ُعرف بها

 او القاب الشهرة        

 أبو زينيرا

 الجنسية
 ال يوجد رقم جواز السفر آيني

 العنوان
 ال يوجد

 ال يوجد الهوية التعريفية الوطنية

 معلومات أخرى ٢٠١٨آذار ٨ تاريخ اإلدراج
 ال يوجد

  

 SOi.017 الرقم المرجعي
 يوجدال .٤  عبد .٣ ابو باقر.٢  عبد الفتاح.١ االسم

 اللقب
 ال يوجد رقم جواز السفر لم ُيحدد

 تاريخ الوالدة
 ١٩٨٢نيسان  ١٥

 مكان الوالدة
 الالصوم

 الجنسية
 العنوان صومالي

  آينيا- مومباسا     .ب       الصومال  . أ

 أسماء ُعرف بها او
 ال يوجد الهوية التعريفية الوطنية موسى مهاجر القاب الشهرة

 معلومات أخرى ٢٠١٨آذار  ٨ تاريخ اإلدراج 
 ال يوجد

  

 القيدين المذآورين آنفًا على موقعها االلكتروني على الرابط قامت اللجنة المذآورة آنفًا باتاحة الموجز السردي عن أسباب ادراج
القائمة المحدثة متاحة على  ، summaries/materials/751/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www :االلكتروني اآلتي

  : اآلتية المذآورة آنفًا على الرابط االلكتروني الموقع االلكتروني للجن

  materials/751/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www . تحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس األمن التابع ويجري
وباالمكان . ت آافة التي تجرى على قائمة الجزاءات الخاصة بلجنة العقوبات حول الصومال واريتيريالألمم المتحدة عقب التغيرا

  :االطالع على النسخة الُمحدّثة عن القائمة الموحدة على الرابط االلكتروني

 list-consolidated-sc-un/sanctions/en/orgsub/sc/org.un.www  
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)٣٤( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١٤(رقم 
  

وقرار مجلس لسودان المعنية بامجلس االمن استنادًا الى قرارات لجنة العقوبات التابعة ل

بحسب الفصل السابع من ميثاق االمم  ٢٠٠٥ لسنة ١٥٩١التابع لالمم المتحدة رقم من اال

 ٢٠١٥ لسنة )٣٩(احكام قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ، والمتحدة 

   .بموجبهلصالحيات المخولة ا ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد اموال االرهابيين رقم 

  : ما يأتي نـالرهابييوال اـد امـة تجميـقررت لجن 
  

تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية الى آل من المدرجة : وًالأ

   : ق ربطًا الموجز السردي الخاص بهماسماؤهم في ادناه والمراف

  . الجنسية سودانيSDI  . ٠٠٢:  الرقم المرجعي موسى هالل عبد اهللا النسيم ، .١

 . الجنسية سودانيSDI    .٠٠٣:  المرجعي  الرقمآدم شريف ، .٢

  .سوداني الجنسية SDI  . ٠٠٤: جبريل عبد الكريم ابراهيم مايو ، الرقم المرجعي  .٣
  

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا
  

اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

ذ والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخ

  .ًا  آنفمإليهار  بشأن المشالئمةاإلجراءات الم
  

 فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مرافقاتهو ينشر هذا القرار: رابعًا

   .اإلرهابل األموال وتمويل مكافحة غس
  

  

  

  رئيس لجنة تجميد اموال االرهابيين                                          

                                                       ١٩/٣/٢٠١٨  
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)٣٥( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان صحافي : الحدث

  مجلس األمن: الجهة

   / SC ١٣٢٤٨ :العدد

   ٢٠١٨ آذار  ١٤: تأريخ الحدث
  
  

  لسودان  بشأن االتابعة لمجلس األمن لجنة الجزاءات 

  تجري ثالثة تعديالت على قائمة العقوبات الخاصة بها

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٥٩١( بموجب القرار رقم الُمشكلةلجنة الجزاءات المعنية بالسودان  أصدرت ٢٠١٨\٣\١٤        بتأريخ 
خاصة باألفراد والكيانات في قيود االفراد ادناه المدرجة اسماؤهم في قائمة العقوبات ال) المحددة بخط يخترق النص(التعديالت 

من القرار ذاته وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم ) ٣(المفروض عليهم عقوبات حظر السفر وتجميد األصول المبينة في الفقرة 
  :المتحدة

  

  االفراد  . أ
  

  

 SDi.002 الرقم المرجعي

 النسيم.   ٤                عبد اهللا         .٣      هالل. ٢   موسى .١ االسم

 اللقب
 غير معروف

 الجنسية
 السودان

عضو سابق في الجمعية الوطنية للسودان عن منطقة 

 الواحة

 موسى هالل    ) الشيخ(

 عبد اهللا           المستشار الخاص السابق لوزارة الشؤون االتحادية

  
 المنصب

 دارفورشيخ قبيلة المحاميد في شمال 

أسماء ُعرف 
القاب  بها او

 الشهرة

النسيم                              
 تاريخ الوالدة

 ١٩٥٩ أو العام ١٩٦٤آانون الثاني من العام  ١
 مكان الوالدة

 آتم 
 ٢٠١٥\٢\٢١ ينتهي بتأريخ ٢٠١٣\٢\٢١الصادر في D 014433 :جواز سفر ديبلوماسي

 رقم جواز السفر
 ٢٠١٣\٢\١٧ ينتهي بتأريخ ٢٠١١\٢\١٧الصادر في D 009889 :جواز سفر ديبلوماسي

 غير معروف: رقم البطاقة التعريفية  الهويات الوطنية
 0680623A : رقم شهادة الجنسية

 العنوان
 )آبكابية ومدينة آتم شمال دارفور وفي الخرطوم: (يقيم في . السودان–  آتم \ السودان - آبكابية 

  على التوالي٢٠١٨\٣\١٤ و٢٠١٧\١٠\١٧: ، وجرى تحديث المعلومات بتاريخي٢٠٠٦ نيسان ٢٥ تاريخ اإلدراج

 معلومات أخرى
صورته متاحة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشترآة بين اإلنتربول ومجلس األمن 

 :على الرابط االلكترونيالتابع لألمم المتحدة على الموقع االلكتروني للنشرة المذآورة آنفًا 
5795065/un/search/notice/en/int.interpol.www  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
   قرارات 
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)٣٦( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
 SDi.003 الرقم المرجعي

 شريف.   ٣                شريف يعقوب. ٢                 آدم .١ االسم
 اللقب

 غير معروف
 المنصب

 قائد جيش التحرير السوداني
 تاريخ الوالدة

  ١/١/١٩٧٠    ١٩٧٦ في العام تقريبًا
 مكان الوالدة

  الفاشرغير معروف

 آدم يعقوب شانت    
 الجنسية

  السودانغير معروف
   أسماء ُعرف بها
 او القاب الشهرة

 العنوان آدم يعقوب
 غير معروف

 ٢٠١٥تموز ١٨ المنتهي بتأريخ 2010 تموز١٩في  الصادرP 00182993 غير معروف رقم جواز السفر

 آما هو مدون بجواز سفره 103-0037-6235 غير معروف الهوية الوطنية رقم

 تاريخ اإلدراج
 ٢٠١٨آذار١٤، وجرى تحديث المعلومات بتاريخ ٢٠٠٦ نيسان ٢٥
 ٢٠١٢ حزيران ٧عن وفاته بتأريخ  أعلن

  

 معلومات أخرى

احة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشترآة بين اإلنتربول ومجلس األمن التابع لألمم صورته مت
  :المتحدة على الموقع االلكتروني للنشرة المذآورة آنفًا على الرابط االلكتروني

 3783528/un/search/notice/en/int.interpol.www    
  
  

 SDi.004 الرقم المرجعي

 مايو. ٤ابراهيم             . ٣            عبد الكريم  . ٢          جبريل .١ االسم
 اللقب

 غير معروف
 المنصب

  والتنميةقائد ميداني في الحرآة الوطنية لإلصالح
  تاريخ 
  ١٩٦٧ آانون الثاني ١  الوالدة

مكان 
 الوالدة

 \النيل  قضاء – الفاشر(فور شمال دار الفاشر

 ) شمال دارفور–الفاشر 

 اللواء جبريل عبد الكريم بري
 الجنسية

 سوداني بالوالدة

"Tek" 

  
 أسماء ُعرف بها 
 او القاب الشهرة

 جبريل عبد الكريم بدري

رقم جواز 

 السفر

 غير معروف

رقم الهوية 

 التعريفية

رقم شهادة   ١٩٢- ٣٢٣٨٤٥٩-٩

 الجنسية

  ٣٠٢٥٨١  

 العنوان
 )السوداني من حدوده مع تشاد الجانب في مدينة الطينة الواقعة في يقيم ( السودان–الطينة 

 ٢٠١٨\٣\١٤بتأريخ  تحديث المعلومات ، وجرى٢٠٠٦ نيسان ٢٥ تاريخ اإلدراج

 معلومات أخرى
 صورته متاحة مدرجة ضمن النشرة الخاصة المشترآة بين اإلنتربول ومجلس األمن
 :التابع لألمم المتحدة على الموقع االلكتروني للنشرة المذآورة آنفًا على الرابط االلكتروني

 5795071/un/search/notice/en/int.interpol.www  

  
  

على الرابط االلكتروني )  الجزاءات المعنية بالسودانلجنة(كان االطالع على القائمة المحدثة على الموقع االلكتروني لـ      وباإلم
  materials/1591/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www: اآلتي

حديث قائمة العقوبات الموحدة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة عقب آل تغيير يجري اضافته الى قائمة      ويجري ايضًا ت
وباالمكان االطالع على القائمة الموحدة المحدثة على الموقع االلكتروني على الرابط االلكتروني . عقوبات اللجنة المذآورة آنفًا

  : اآلتي
list-consolidated-sc-un/sanctions/en/suborg/sc/org.un.www  

  
  السودان 



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٧( ٢٣/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١٥(رقم 
  

 ٢٠١٥ لسنة ٣٩احكام قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم استنادًا الى 

فقًا للصالحيات المخولة الى و ، و٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم ونظام تجميد اموال 

  .اللجنة 

 بجلستها االعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ نـوال االرهابييـد امـة تجميـقررت لجن 

  : ما يأتي ٢٧/٣/٢٠١٨
  

مبينة تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية العائدة الى المدان ال: وًالأ

  : تفاصيله في ادناه 

  . عدي فهد صالح عبد احمد الدليمي  .١

 . ناهدة محمد عبد : اسم والدته  .٢

  . ١٩٧٩: تولد  .٣

 قرب ٢٨:دار  / ١٧: زقاق  / ٦١٤:  محلة  /اليرموك/ محافظة بغداد : العنوان  .٤

 . جامع البر الرحيم 

من ) ٣/الثانية (بداللة المادة ) ١ / الرابعة(الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة 

  . قانون مكافحة االرهاب عن جريمة االنتماء الى تنظيم ارهابي مسلح 
  

  .داره تاريخ إصن ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا م: ثانيًا
  

اعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

ذ المؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخوالمحافظات آافة و

   .إليهار  بشأن المشالئمةاإلجراءات الم
  

ل فورًا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مكافحة غس ينشر هذا القرار: رابعًا

   .اإلرهابل األموال وتموي

  

  ة تجميد اموال االرهابيينرئيس لجن                                          

                                                          ١/٤/٢٠١٨  
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