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 املرفق األول 

 حظر السفر/جتميد األصول )األفراد(   
 (CH'OE SO’K MINمني ) - تشوي سوك - ١ 
( Foreign Trade Bankمني هو ممثل ملصرف التجارة اخلارجية ) - الوصف: تشوي سوك )أ( 

مني يشــــــبل مبصــــــيف   يف امل ثل يف  - ، كان تشــــــوي ســــــوك٢٠١٦ويف عام  يف اخلارج.
ومت الربط بيبــو وبني  املكتــيف العرعمل ملصــــــــــــــرف التجــارة اخلــارجيــة يف  لــ  املو   اخلــارجمل.

  املكتيف اخلارجمل ملصـــرف التجارة اخلارجية مص مصـــارف  ب ة التحويالت البقدية من  ل
ملبظ ات خاصة يف كوراي الش الية وع الء لل كتيف ال ام لالستطالع موجودين يف اخلارج 

 يف حماولة للتهرب من اجلزاءات.
 م روف أيضا ابسم: ال يبطبق )ب( 
ية: مجهورية كوراي الشــ بية ؛ اجلبســ١٩٧٨متوز/يوليو  ٢٥حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

 الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر
 (CHU HYO’Kتشو هيوك ) - ٢ 
الوصف: تشو هيوك مواطٌن من كوراي الش الية ي  ل ك  ثل ملصرف التجارة اخلارجية  )أ( 

(Foreign Trade Bank.يف اخلارج ) 
 (Ju Hyokم روف أيضا ابسم: دجو هيوك ) )ب( 
؛ حامل جلواز الســـــــعر ١٩٨٦تشـــــــرين الثا /نو     ٢٣اهلوية:  ريخ امليالد: حمددات  )ج( 

الذي تبتهمل مدة  ٢٠١٦تشــرين األوأ/أكتوبر  28الصــادر يف  836420186ر م 
؛ اجلبســــــــية: مجهورية كوراي الشــــــــ بية 2021تشــــــــرين األوأ/أكتوبر  28صــــــــالحيتو يف 

  كر الدميقراطية؛ نوع اجلبس:
 (KIM JONG SIKكيم دجونغ سي  ) - 3 
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الوصــــــــف: مســــــــووأ  يادي يتوص توجيو جهود مجهورية كوراي الشــــــــ بية الدميقراطية يف  اأ  )أ( 
تطوير أســـــــلحة الدمار الشـــــــامل. وي  ل بصـــــــعتو   يف مدير مدارة صـــــــباعة الذخا ر التاب ة 

 حلزب ال  اأ الكوري. 
 (Kim Cho’ng-sikسي  ) - م روف أيضا ابسم: كيم تشونغ )ب( 
؛ اجلبســـــية: مجهورية كوراي 1969وعام  1967ات اهلوية: عام الوالدة: بني عام حمدد )ج( 

 الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر؛ ال بوان: مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية
 (KIM KYONG ILكيم كيونغ ميل ) - 4 
 الوصـــــــــــــــف: كيم كيونغ ميـل هو   ـيف لل  ثـل الر يســـــــــــــــمل ملصـــــــــــــــرف التجـارة اخلـارجية )أ( 

(Foreign Trade Bank.يف ليبيا) 
 (Kim Kyo'ng-ilميل ) - م روف أيضا ابسم: كيم كيونغ )ب( 
؛ حامل جلواز السعر ١٩٧٩آب/أغسطس  1حمددات اهلوية: املو  : ليبيا؛  ريخ امليالد:  )ج( 

 ؛ اجلبسية: مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر836210029ر م 
 (KIM TONG CHOLتشوأ ) كيم تونغ - 5 
( Foreign Trade Bankالوصــف: كيم تونغ تشــوأ هو ممثل ملصــرف التجارة اخلارجية ) )أ( 

 يف اخلارج.
 (Kim Tong-ch'o'lتشوأ ) - م روف أيضا ابسم: كيم تونغ )ب( 
كوراي ؛ اجلبســــــية: مجهورية  ١٩٦٦كانون الثا /يباير   ٢٨حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

 الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر
 (KO CHOL MANكو تشوأ مان ) - 6 
( Foreign Trade Bankالوصــــف: كو تشــــوأ مان هو ممثل ملصــــرف التجارة اخلارجية ) )أ( 

 يف اخلارج.
 (Ko Ch'o'l-manمان ) - م روف أيضا ابسم: كو تشوأ )ب( 
؛ حـــامـــل جلواز الســـــــــــــــعر ١٩٦٧ســـــــــــــــبت   أيلوأ/ ٣٠حمـــددات اهلويـــة:  ريخ امليالد:  )ج( 

 ؛ اجلبسية: مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر472420180 ر م
 (KU JA HYONGكو دجا هيونغ ) - 7 
( Foreign Trade Bankالوصــف: كو دجا هيونغ هو ممثل ر يســمل ملصــرف التجارة اخلارجية ) )أ( 

 يف ليبيا.
 (Ku Cha-hyo'ngهيونغ ) - ام روف أيضا ابسم: كو تش )ب( 
؛ اجلبســـــــــــــــيــة: ١٩٥٧أيلوأ/ســـــــــــــــبت    ٨حمــددات اهلويــة: املو  : ليبيــا؛  ريخ امليالد:  )ج( 

 مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر
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 (MUN KYONG HWANمون كيونغ هوان ) - 8 
 خلارج.يف ا Bank of East Landالوصف: مون كيونغ هوان هو ممثل ملصرف  )أ( 
 (Mun Kyo'ng-hwanهوان ) - م روف أيضا ابسم: مون كيونغ )ب( 
؛ حامل جلواز الســـــــــــعر ر م ١٩٦٧آب/أغســـــــــــطس  ٢٢حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

؛ اجلبســـــــــية: مجهورية ٢٠١٦آ ار/مارس  ٢٥الذي تبتهمل صـــــــــالحيتو يف  381120660
 كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر

 (PAE WON UKابي وون أوك ) - 9 
 يف اخلارج. Daesong Bankالوصف: ابي وون أوك هو ممثل ملصرف  )أ( 
 (Pae Wo'n-ukأوك ) - م روف أيضا ابسم: ابي وون )ب( 
؛ اجلبســـــــــــية: مجهورية كوراي ١٩٦٩آب/أغســـــــــــطس  ٢٢حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

الذي  472120208واز الســــــــــعر ر م الشــــــــــ بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر؛ حامل جل
 ٢٠١٧شباط/  اير  ٢٢تبتهمل مدة صالحيتو يف 

 (PAK BONG NAMابك بونغ  م ) - 10 
( Ilsim International Bankالوصــف: ابك بونغ  م هو ممثل ملصــرف ميلســيم الدو  ) )أ( 

 يف اخلارج.
(؛ Pak Pong Nam م ) (؛ وابك بونغLui Wai Mingم روف أيضــا ابســم: لوي واي ميبغ ) )ب( 

 (؛Pak Pong-nam م ) - وابك بونغ
؛ اجلبســــــــية: مجهورية كوراي الشــــــــ بية ١٩٦٩أاير/مايو  ٦حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

 الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر
 (PAK MUN ILابك مون ميل ) - 11 
 ي  ل يف اخلارج. Korea Daesong Bankالوصف: ابك مون ميل مسووأ  ب  ملصرف  )أ( 
 (Pak Mun-ilميل ) - م روف أيضا ابسم: ابك مون )ب( 
 ؛ حامل جلواز الســـــــــــعر ر م1965 كانون الثا /يباير  1حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

؛ اجلبســـــــية: ٢٠١٨آب/أغســـــــطس  ٢٧الذي تبتهمل مدة صـــــــالحيتو يف  563335509
 مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر

 (RI CHUN HWANري تشون هوان ) - 12 
( Foreign Trade Bankالوصـف: ري تشـون هوان هو ممثل ملصـرف التجارة اخلارجية ) )أ( 

 يف اخلارج.
 (Ri Ch'un-hwanهوان ) - م روف أيضا ابسم: ري تشون )ب( 
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؛ حامل جلواز الســـــــــــعر ر م ١٩٥٧آب/أغســـــــــــطس  ٢١حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 
؛ اجلبســــــية: مجهورية ٢٠١٨أاير/مايو  9الذي تبتهمل مدة صــــــالحيتو يف  563233049

 كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر
 (RI CHUN SONGري تشون سونغ ) - 13 
( Foreign Trade Bankري تشـــــون ســـــونغ هو ممثل ملصـــــرف التجارة اخلارجية )الوصـــــف:  )أ( 

 اخلارج. يف
 (Ri Ch'un-so'ngسونغ ) - م روف أيضا ابسم: ري تشون )ب( 
؛ حامل جلواز الســــــعر ١٩٦٥تشــــــرين األوأ/أكتوبر  ٣٠حمددات اهلوية:  ريخ امليالد:  )ج( 

؛ اجلبســــــية: 2019ر/مارس آ ا 11الذي تبتهمل مدة صــــــالحيتو يف  654133553ر م 
 مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر

 (RI PYONG CHULري بيونغ تشوأ ) - 14 
الوصـــــــف: عضـــــــو مباوب يف املكتيف الســـــــياســـــــمل حلزب ال  اأ الكوري والبا يف األوأ  )أ( 

 ملدير مدارة صباعة الذخا ر.
 (Ri Pyo’ng-ch’o’lتشوأ ) - م روف أيضا ابسم: ري بيونغ )ب( 
؛ اجلبسية: مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع 1948حمددات اهلوية: عام امليالد:  )ج( 

 اجلبس:  كر؛ ال بوان: مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية 
 (RI SONG HYOKري سونغ هيوك ) - 15 
 Koryo Creditو Koryo Bank الوصـــــــــــــــف: ري ســـــــــــــــونغ هيوك هو ممثــل ملصـــــــــــــــريف )أ( 

Development Bank  يف اخلارج وأ يد أبنو أنشــــك شــــركات صــــورية ال تباء ســــل  والقيام
 مب امالت مالية نيابة عن كوراي الش الية.

 (Li Cheng Heم روف أيضا ابسم:   تِشبغ همل ) )ب( 
؛ اجلبســـــــــــــــيـــة: مجهوريـــة كوراي ١٩٦٥آ ار/مـــارس  ١٩حمـــددات اهلويـــة:  ريخ امليالد:  )ج( 

 الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كرالش بية 
 (RI U’N SO’NGري أون سونغ ) - 16 
 Korea Unification Development Bankالوصف: ري أون سونغ هو ممثل ملصرف  )أ( 

 يف اخلارج.
 (؛Ri Un Song(؛ وري أون سونغ )Ri Eun Songم روف أيضا ابسم: ري ميون سونغ ) )ب( 
؛ اجلبســية: مجهورية كوراي الشــ بية ١٩٦٩متوز/يوليو  ٢٣ حمددات اهلوية:  ريخ امليالد: )ج( 

 الدميقراطية؛ نوع اجلبس:  كر
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 املرفق الثاين 
 جتميد األصول )الكياانت(   

 وزارة القوات املسلحة الش بية - ١
: تتوص وزارة القوات املســــلحة الشــــ بية مدارة االحتياجات اادارية واللوجســــتية الوصــــف )أ( 

 ش يب الكوري. ال امة للجيش ال
 .: بيونغ اينغ، مجهورية كوراي الش بية الدميقراطيةاملقر )ب( 

 


