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ــدة   ــ ــ ــ ــــــ   المتحـ ــم ـ األم  ـ
 

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 , 1 2 3 4  •  FA X :  1  ( 2 1 2 )  9 6 3 , 4 8 7 9     
 SCA/2/21 (10)  المرجع: 

  
  ) 2015(  2253  و  ) 2011(  1989 و   ) 1999(  1267  القرارات  �موجـب   لجنـة مجلس األمن العـاملـة یهـدي رئیس 

والشــــــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة وما یرتبط بهما من أفراد وجماعات  �شــــــــــــأن تنظیم الدولة اإلســــــــــــالمیة في العراق  
 : ي ل ی  ا �م   غ ال ب اإل   و�ود إلى الممثلین الدائمین والمراقبین لدى األمم المتحدة  ، تحیاته ومؤسسات و�یانات 

  
ــافــة  ، وافقــت اللجنــة على2021یونیو    17في    أدنــاه إلى قــائمــة الجزاءات    المبیَّنــةالقیودات    إضــــــــ

تدابیر تجمید األصـول وحظر السـفر وحظر تور�د  لالخاصـة بها التي تضـم أسـماء األفراد والكیانات الخاضـعین  
وجـب �م خـذتي اتتالو ،  )35T2368 )2017من قرار مجلس األمن  1األســــــــــــــلحـة المنصــــــــــــــوص علیهـا في الفقرة  

 الفصل السا�ع من میثاق األمم المتحدة.
  

 فراداأل -ألف 
  

QDi.429 :الحبو3: علي 2: محمد 1 االسم : 

 محمد علي الحبو االسم (�اللغة األصلیة):

 غیر متوفر  اللقب:

 غیر متوفرة الصفة:

 1980�انون الثاني/ینایر    1 (ج)   1983آذار/مارس   15 (ب)   1983تشر�ن األول/أكتو�ر    1  (أ)   تار�خ المیالد: 

 الرقة، الجمهور�ة العر�یة السور�ة مكان المیالد:

 Muhammad Abd-al-Karim  (ب)  Mohamad Abdulkarim (أ)  كنیة أخرى �افیة لتحدید الهو�ة:

ــافیـــة لتحـــدیـــد الهو�ـــة: �ـ  Habo (د)  Alhobo  (ج)  Al-Habu  (ب)  Al-Hebo  (أ)  كنیـــة أخرى غیر 
 Habu (و) Hebbo ه)(

 الجمهور�ة العر�یة السور�ة الجنسیة:

 00814L001424الجمهور�ة العر�یة السور�ة رقم  رقم جواز السفر:

�طاقة   (ب)  10716775 �طاقة الهو�ة الوطنیة من الجمهور�ة العر�یة الســـــــــور�ة رقم  (أ) رقم الهو�ة الوطنیة:
�طاقة الهو�ة الوطنیة من الجمهور�ة    (ج)  2020316097 الهو�ة الوطنیة من الجمهور�ة العر�یة الســـور�ة رقم

 2020409266العر�یة السور�ة رقم 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
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 الرقة، الجمهور�ة العر�یة السور�ة (ب)) 2016غازي عنتاب، تر�یا (منذ عام  العنوان: (أ)

 2021/06/17 ُأدرج في القائمة بتار�خ:

م خدمات مالیة إلى تنظیم الدولة اإلســــالمیة في العراق والشــــام، الُمدرج    لومات أخرى:مع ر مقره تر�یا �قدِّ ُمَیســــِّ
)، أو دعمًا له. الوصــلة الشــبكیة للنشــرة الخاصــة  QDe.115في القائمة تحت اســم تنظیم القاعدة في العراق (

-https://www.interpol.int/en/How  المشــــــــــــــتر�ـة بین اإلنتر�ول ومجلس األمن التـا�ع لألمم المتحـدة:
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals  انقر هنا. 

    
 المفروضـــة على  أســـماء األفراد والكیانات المدرجة أســـماؤهم في قائمة الجزاءات�مكن االطالع على   

تنظیم الدولة اإلســالمیة في العراق والشــام (داعش) وتنظیم القاعدة عمال �قرار من اللجنة في الجزء الخاص بـ 
  على العنوان التالي: للجنة ”النشرات الصحفیة“ من الموقع الشبكي

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases. 
 
وللحصـــول على نســـخة محّدثة تمامًا من قائمة األفراد والكیانات المرتبطین بتنظیم الدولة اإلســـالمیة  

ع الدول األعضـاء على الرجوع في العراق والشـام (داعش) وتنظ یم القاعدة والخاضـعین لتدابیر الجزاءات، ُتشـجَّ
ــي: ــالــــ ــتـــــ الــــ ــعـــــــنـــــــوان  الــــ ــلـــــــى  عــــ ــلـــــــجـــــــنـــــــة  لــــ الشــــــــــــــــــــبـــــــكـــــــي  ــع  ــمـــــــوقــــ الــــ ــى  إلــــ ــة  ــنـــــــتـــــــظـــــــمـــــ مــــ  �صــــــــــــــــــــفـــــــة 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list.   وقــــــــــائــــــــــمـــــــــة
 الجزاءات المفروضـة على تنظیم الدولة اإلسـالمیة في العراق والشـام (داعش) وتنظیم القاعدة متاحٌة في شـكل

HTML و PDF و XML   مها الدول ــلة التي تقدِّ ــتنادًا إلى المعلومات ذات الصـــــــ و�تم تحدیثها �انتظام اســـــــ
 .واإلقلیمیةاألعضاء والمنظمات الدولیة 

لجمیع التغییرات الُمدخلة  تبعًا تحدیث القائمة الموحدة لمجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة    أ�ضـاً   تمو� 
  .على قائمة الجزاءات المفروضــــــــة على تنظیم الدولة اإلســــــــالمیة في العراق والشــــــــام (داعش) وتنظیم القاعدة 

الموحــــــدة عن القــــــائمــــــة  محــــــّدثــــــة من  االطالع على نســــــــــــــخــــــة  التــــــالي:    و�مكن  اإللكتروني  العنوان  طر�ق 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list. 

  ة جد ت ســـــــآخر المعلومات الم   إحالة �   تقوم األمانة العامة تلقائیاً   ، ) 2004(   1526  من القرار   19للفقرة    ووفقاً  
إلى الدول    القاعدة تنظیم  قائمة الجزاءات المفروضـــــة على تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام (داعش) و   في 

  في اإلقلیمیة عن طر�ق البر�د اإللكتروني �عد وقت قصـــــــــــیر من نشـــــــــــر هذه المعلومات  والمنظمات اإلقلیمیة ودون  
جدیدة لهذا الغرض إلى األمانة    أو  حّدثة معلومات م   الموقع الشـــــــبكي للجنة. والدول األعضـــــــاء مدعوة إلى تقد�م أي 

وتشـــــــــــجع اللجنة    . SC-1267-Committee@un.org:  العنوان التالي   لى ع البر�د اإللكتروني    ة ط بواســـــــــــالعامة  
قائمة الجزاءات المفروضـــــــــة على تنظیم الدولة    فيآخر المســـــــــتجدات    لتنفیذ  المجال ســـــــــحفجمیع الدول على 

لى رســــــائل البر�د اإللكتروني أو اإلشــــــعارات  ع  اداً متعا   والشــــــام (داعش) وتنظیم القاعدةاإلســــــالمیة في العراق  
 الموقع الشبكي. في نشراتالاإللكترونیة أو 

 

 

 2021یونیو  17

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
https://www.interpol.int/ar/2/1/7
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/press-releases
https://www.un.org/securitycouncil/%20sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
mailto:SC-1267-Committee@un.org
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 سردي ال وجزم ال
QDi.429 محمد علي الحبو 

 17/06/2021: تار�خ نشر الموجز السردي في الموقع الشبكي للجنة

 ) 35T2368  )2017من القرار    4و   2عمال �الفقرتین    17/06/2021ُأدرج اسم محمد علي الحبو في القائمة في 
كشـــــخص مرتبط بتنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام أو تنظیم القاعدة، �ســـــبب ”المشـــــار�ة في تمو�ل 

�قوم بها“ تنظیم الدولة اإلســـــالمیة في العراق والشـــــام، الُمدرج في القائمة تحت اســـــم تنظیم   أعمال أو أنشـــــطة
اإلعداد لها   )، ”أو التخطیط لتلك األعمال أو األنشـطة أو تیسـیر القیام بها أوQDe.115القاعدة في العراق (

 .أو ارتكابها، أو المشار�ة فیها معه أو �اسمه أو �النیا�ة عنه أو دعمًا له“
 

 معلومات اضافیة:  

محمد علي الحبو رجل أعمال سوري یوجد على رأس شبكة ”الخالدي“ لصرف العمالت العاملة في الجمهور�ة  
العر�یة الســور�ة وتر�یا. و�انت الشــبكة نشــطة �شــكل خاص في الوقت الذي �انت ُتعتبر فیه الرقة ”عاصــمة“  

درج في القــائمــة تحــت اســــــــــــــم تنظیم القــاعــدة في العراق  تنظیم الــدولــة اإلســــــــــــــالمیــة في العراق والشـــــــــــــــام،   المــُ
)QDe.115  وخالل تلــك الفترة، تمّكن محمــد علي الحبو من تحو�ــل مــا بین ملیونین وثالثــة مالیین دوالر .(

 شهر�ًا عبر شبكة ”الخالدي“ من األراضي التي �ان تنظیم الدولة اإلسالمیة �سیطر علیها إلى تر�یا.

ي“ لصــــرف العمالت هي الوســــیلة الرئیســــیة التي یتلقى من خاللها المقاتلون اإلرهابیون  كما أن شــــبكة ”الخالد
 دوالر. 1 000األجانب الموجودون في الجمهور�ة العر�یة السور�ة تحو�الت دولیة ألموال تز�د قیمتها على 

منخرطًا بنشـــــــــــاط   ، �شـــــــــــكل تهدیدًا ألنه ال یزال2016وال یزال محمد علي الحبو، الموجود في تر�یا منذ عام  
، ســـــــــــاعد ســـــــــــالم مصـــــــــــطفى محمد المنصـــــــــــور  2017دعم تنظیم الدولة اإلســـــــــــالمیة. وفي آذار/مارس   في
)QDi.411.على تحو�ل ملیون دوالر إلى خارج الرقة ( 
 

 الكیانات واألشخاص من ذوي الصلة المدرجِة أسماؤهم في القائمة:  

 2004تشر�ن األول/أكتو�ر  18لقائمة في )، ُأدرج اسمه في اQDe.115تنظیم القاعدة في العراق (

 2018آذار/مارس  6)، ُأدرج اسمه في القائمة في QDi.411سالم مصطفى محمد المنصور (

 
 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)

	معلومات اضافية:
	الكيانات والأشخاص من ذوي الصلة المدرجةِ أسماؤهم في القائمة:

