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-١

تشوي سوك  -مني ()CH'OE SO’K MIN

(أ)

الوصف :تشوي سوك  -مني هو ممثل ملصرف التجارة اخلارجية ()Foreign Trade Bank
يف اخلارج .ويف عام  ،٢٠١٦كان تش ـ ــوي س ـ ــوك  -مني يش ـ ــبل مبص ـ ــيف يف امل ثل يف
املكتــيف العرعمل ملص ـ ـ ـ ـ ـ ــرف التجــارة اخلــارجيــة يف لـ املو اخلــارجمل .ومت الربط بيبــو وبني
التحويالت البقدية من ل املكتيف اخلارجمل ملص ــرف التجارة اخلارجية مص مص ــارف ب ة
ملبظ ات خاصة يف كوراي الش الية وع الء لل كتيف ال ام لالستطالع موجودين يف اخلارج
يف حماولة للتهرب من اجلزاءات.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ال يبطبق

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢٥ :متوز/يوليو ١٩٧٨؛ اجلبس ـية :مجهورية كوراي الش ـ بية
الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

-٢

تشو هيوك ()CHU HYO’K

(أ)

اطن من كوراي الش الية ي ل ك ثل ملصرف التجارة اخلارجية
الوصف :تشو هيوك مو ٌ
( )Foreign Trade Bankيف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :دجو هيوك ()Ju Hyok

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢٣ :تش ـ ـ ـرين الثا /نو ١٩٨٦؛ حامل جلواز الس ـ ـ ــعر
ر م  836420186الصــادر يف  28تش ـرين األوأ/أكتوبر  ٢٠١٦الذي تبتهمل مدة
ص ـ ـ ــالحيتو يف  28تشـ ـ ـ ـرين األوأ/أكتوبر 2021؛ اجلبس ـ ـ ــية :مجهورية كوراي الشـ ـ ـ ـ بية
الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر
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كيم دجونغ سي ()KIM JONG SIK
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(أ)

الوصـ ـ ـ ــف :مسـ ـ ـ ــووأ يادي يتوص توجيو جهود مجهورية كوراي الش ـ ـ ـ ـ بية الدميقراطية يف اأ
تطوير أس ـ ـ ــلحة الدمار الش ـ ـ ــامل .وي ل بص ـ ـ ــعتو يف مدير مدارة ص ـ ـ ــباعة الذخا ر التاب ة
حلزب ال اأ الكوري.

(ب)

م روف أيضا ابسم :كيم تشونغ  -سي ()Kim Cho’ng-sik

(ج)

حمددات اهلوية :عام الوالدة :بني عام  1967وعام 1969؛ اجلبس ـ ــية :مجهورية كوراي
الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر؛ ال بوان :مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية

-4

كيم كيونغ ميل ()KIM KYONG IL

(أ)

الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف :كيم كيونغ ميـل هو ـيف لل ثـل الر يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ملصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف التجـارة اخلـارجية
()Foreign Trade Bankيف ليبيا.

(ب)

م روف أيضا ابسم :كيم كيونغ  -ميل ()Kim Kyo'ng-il

(ج)

حمددات اهلوية :املو  :ليبيا؛ ريخ امليالد 1 :آب/أغسطس ١٩٧٩؛ حامل جلواز السعر
ر م 836210029؛ اجلبسية :مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

-5

كيم تونغ تشوأ ()KIM TONG CHOL

(أ)

الوصــف :كيم تونغ تشــوأ هو ممثل ملصــرف التجارة اخلارجية ()Foreign Trade Bank
يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :كيم تونغ  -تشوأ ()Kim Tong-ch'o'l

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢٨ :كانون الثا /يباير ١٩٦٦؛ اجلبس ـ ــية :مجهورية كوراي
الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

-6

كو تشوأ مان ()KO CHOL MAN

(أ)

الوص ــف :كو تش ــوأ مان هو ممثل ملص ــرف التجارة اخلارجية ()Foreign Trade Bank
يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :كو تشوأ  -مان ()Ko Ch'o'l-man

(ج)

حمــددات اهلويــة :ريخ امليالد ٣٠ :أيلوأ/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت ١٩٦٧؛ حــامــل جلواز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر
ر م  472420180؛ اجلبسية :مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

-7

كو دجا هيونغ ()KU JA HYONG

(أ)

الوصــف :كو دجا هيونغ هو ممثل ريســمل ملصــرف التجارة اخلارجية ()Foreign Trade Bank
يف ليبيا.

(ب)

م روف أيضا ابسم :كو تشا  -هيونغ ()Ku Cha-hyo'ng

(ج)

حمــددات اهلويــة :املو  :ليبيــا؛ ريخ امليالد ٨ :أيلوأ/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت
مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

١٩٥٧؛ اجلبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة:
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مون كيونغ هوان ()MUN KYONG HWAN

(أ)

الوصف :مون كيونغ هوان هو ممثل ملصرف  Bank of East Landيف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :مون كيونغ  -هوان ()Mun Kyo'ng-hwan

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢٢ :آب/أغس ـ ـ ـ ـ ــطس ١٩٦٧؛ حامل جلواز الس ـ ـ ـ ـ ــعر ر م
 381120660الذي تبتهمل صـ ـ ـ ــالحيتو يف  ٢٥آ ار/مارس ٢٠١٦؛ اجلبسـ ـ ـ ــية :مجهورية
كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

-9

ابي وون أوك ()PAE WON UK

(أ)

الوصف :ابي وون أوك هو ممثل ملصرف  Daesong Bankيف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ابي وون  -أوك ()Pae Wo'n-uk

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢٢ :آب/أغس ـ ـ ـ ـ ــطس ١٩٦٩؛ اجلبس ـ ـ ـ ـ ــية :مجهورية كوراي
الش ـ ـ ـ ـ ـ بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر؛ حامل جلواز الس ـ ـ ـ ــعر ر م  472120208الذي
تبتهمل مدة صالحيتو يف  ٢٢شباط /اير ٢٠١٧

 - 10ابك بونغ م ()PAK BONG NAM
(أ)

الوصــف :ابك بونغ م هو ممثل ملصــرف ميلســيم الدو ()Ilsim International Bank
يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضــا ابســم :لوي واي ميبغ ()Lui Wai Ming؛ وابك بونغ م ()Pak Pong Nam؛
وابك بونغ  -م ()Pak Pong-nam؛

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٦ :أاير/مايو ١٩٦٩؛ اجلبس ـ ـ ــية :مجهورية كوراي الشـ ـ ـ ـ بية
الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

 - 11ابك مون ميل ()PAK MUN IL
(أ)

الوصف :ابك مون ميل مسووأ ب ملصرف  Korea Daesong Bankي ل يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ابك مون  -ميل ()Pak Mun-il

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد 1 :كانون الثا /يباير 1965؛ حامل جلواز السـ ـ ـ ـ ــعر ر م
 563335509الذي تبتهمل مدة ص ـ ـ ــالحيتو يف  ٢٧آب/أغس ـ ـ ــطس ٢٠١٨؛ اجلبس ـ ـ ــية:
مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

 - 12ري تشون هوان ()RI CHUN HWAN
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(أ)

الوصـف :ري تشـون هوان هو ممثل ملصـرف التجارة اخلارجية ()Foreign Trade Bank
يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ري تشون  -هوان ()Ri Ch'un-hwan
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(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢١ :آب/أغس ـ ـ ـ ـ ــطس ١٩٥٧؛ حامل جلواز الس ـ ـ ـ ـ ــعر ر م
 563233049الذي تبتهمل مدة ص ـ ــالحيتو يف  9أاير/مايو ٢٠١٨؛ اجلبس ـ ــية :مجهورية
كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

 - 13ري تشون سونغ ()RI CHUN SONG
(أ)

الوص ـ ــف :ري تش ـ ــون س ـ ــونغ هو ممثل ملص ـ ــرف التجارة اخلارجية ()Foreign Trade Bank
يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ري تشون  -سونغ ()Ri Ch'un-so'ng

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٣٠ :تشـ ـ ـرين األوأ/أكتوبر ١٩٦٥؛ حامل جلواز الس ـ ــعر
ر م  654133553الذي تبتهمل مدة ص ـ ــالحيتو يف  11آ ار/مارس 2019؛ اجلبس ـ ــية:
مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

 - 14ري بيونغ تشوأ ()RI PYONG CHUL
(أ)

الوصـ ـ ــف :عضـ ـ ــو مباوب يف املكتيف السـ ـ ــياسـ ـ ــمل حلزب ال اأ الكوري والبا يف األوأ
ملدير مدارة صباعة الذخا ر.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ري بيونغ  -تشوأ ()Ri Pyo’ng-ch’o’l

(ج)

حمددات اهلوية :عام امليالد1948 :؛ اجلبسية :مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية؛ نوع
اجلبس :كر؛ ال بوان :مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية

 - 15ري سونغ هيوك ()RI SONG HYOK
(أ)

(ب)
(ج)

 Koryo Bankو Koryo Credit

الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف :ري سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونغ هيوك هو ممثــل ملصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريف
 Development Bankيف اخلارج وأ يد أبنو أنش ــك ش ــركات ص ــورية ال تباء س ــل والقيام
مب امالت مالية نيابة عن كوراي الش الية.
م روف أيضا ابسمِ :
تشبغ همل ()Li Cheng He
حم ــددات اهلوي ــة :ريخ امليالد ١٩ :آ ار/م ــارس ١٩٦٥؛ اجلبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة :مجهوري ــة كوراي
الش بية الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

 - 16ري أون سونغ ()RI U’N SO’NG
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(أ)

الوصف :ري أون سونغ هو ممثل ملصرف
يف اخلارج.

(ب)

م روف أيضا ابسم :ري ميون سونغ ()Ri Eun Song؛ وري أون سونغ ()Ri Un Song؛

(ج)

حمددات اهلوية :ريخ امليالد ٢٣ :متوز/يوليو ١٩٦٩؛ اجلبســية :مجهورية كوراي الش ـ بية
الدميقراطية؛ نوع اجلبس :كر

Korea Unification Development Bank
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املرفق الثاين
جتميد األصول (الكياانت)
-١

17-23207

وزارة القوات املسلحة الش بية
(أ)

الوص ــف :تتوص وزارة القوات املس ــلحة الش ـ ـ بية مدارة االحتياجات اادارية واللوجس ــتية
ال امة للجيش الش يب الكوري.

(ب)

املقر :بيونغ اينغ ،مجهورية كوراي الش بية الدميقراطية.
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