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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2019/798 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2019. május 17.) 

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 
végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1)  A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 
36/2012/EU rendeletet. 

(2)  Az intézkedések felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó 59 személyre vonatkozó, 
a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében szereplő bejegyzéseket módosítani kell. 

(3)  Kilenc bejegyzést törölni kell a jegyzékbe vett személyek és szervezetek jegyzékéből. 

(4)  A Törvényszék által a T-667/17. sz., Alkarim for Trade and Industry LLC kontra Tanács ügyben és a T-559/17. 
sz., Abdulkarim kontra Tanács ügyben 2019. január 31-én hozott ítéletek nyomán az Alkarim for Trade and 
Industry vállalkozás és Mouhamad Wael Abdulkarim nem került be a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó 
természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt 
jegyzékébe. 

(5)  A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2019. május 17-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
E.O. TEODOROVICI  
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MELLÉKLET 

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete a következőképpen módosul:  

1. Az A. rész („Személyek”) a következőképpen módosul: 

a)  az alábbi bejegyzések a jegyzékben szereplő megfelelő bejegyzések helyébe lépnek:  

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel időpontja 

„6. Muhammad ( ) Dib 
( ) Zaytun ( ) (más 
néven: Mohammed Dib 
Zeitoun; Mohamed Dib 
Zeitun) 

Születési idő: 1951.5.20.; 

Születési hely: Jubba, 
Damaszkusz tartomány, 
Szíria; 

Diplomata-útlevél száma: 
D000001300; 

Neme: férfi 

Az általános biztonsági igazgatóság vezetője; 
részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépés
ben. 

2011.5.9. 

7. Amjad ( ) Abbas ( ) 
(más néven: Al-Abbas) 

Neme: férfi Banijasz város politikai biztonsági szolgálatának 
korábbi vezetője; részt vett a baidai tüntetők el
leni erőszakos fellépésben. 2018-ban ezredessé 
léptették elő. 

2011.5.9. 

10. Jamil ( ) (más néven: 
Jameel) Hassan ( ) (más 
néven: al-Hassan) 

Születési idő: 1953.7.7.; 

Születési hely: Qusayr 
(Kuszeir), Homsz 
tartomány, Szíria; 

A szíriai légierő 
hírszerzésének vezetője; 

Neme: férfi 

2011 májusát követően a szíriai légierő vezér
őrnagy rangú tisztje. 2011 májusát követően 
a szíriai légierő hírszerzésének vezetője. Felelős
ség terheli a szíriai polgári lakosság ellen folyta
tott erőszakos elnyomásért. 

2011.5.9. 

14. Mohammed Bilal 
dandártábornok (más 
néven: Muhammad Bilal 
alezredes) 

Neme: férfi A szíriai légierő hírszerző szolgálatának magas 
rangú tisztjeként támogatja a szíriai rezsimet, és 
felelősség terheli a polgári lakossággal szemben 
alkalmazott erőszakos elnyomásért. Kapcsolat
ban áll a jegyzékbe vett Tudományos Vizsgálati 
és Kutatóközponttal (Scientific Studies Research 
Centre, SSRC). 

2018 decembere óta a tartuszi rendőrség veze
tője. 

2014.10.21. 

20. Bassam ( ) Al Hassan 
( ) (más néven: Al 
Hasan) 

Születési idő: 1961 

Neme: férfi 

Az elnök tanácsadója stratégiai ügyekben; részt 
vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépés
ben. 

2011.5.23. 

31. Tawfiq ( ) (más 
néven: Tawfik) Younes 
( ) (más néven: 
Yunes) vezérőrnagy 

Neme: férfi Az általános hírszerzési igazgatóság belső biz
tonságért felelős osztályának korábbi vezetője; 
részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fel
lépésben. 

2011.8.1. 

36. Nizar ( ) al-Asaad 
( ) (más néven: 
Nizar Asaad) 

Neme: férfi A rezsimhez sok szállal kötődő, fontos szír üz
letember. Bassár el-Aszad unokatestvére, kap
csolatban áll az Aszad és a Makhlouf családdal. 

Ezek alapján részt vesz a szíriai rezsim munká
jában, annak haszonélvezője vagy azt egyéb 
módon támogatja. 

Fontos olajipari befektető, korábban a Nizar 
Oilfield Supplies vállalat vezetője. 

2011.8.23. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel időpontja 

41. Ali ( ) Douba ( ) Születési idő: 1933; 

Születési hely: Karfis, 
Szíria; 

Neme: férfi 

Bassár el-Aszad elnök különleges tanácsadója. 

Különleges tanácsadóként részt vesz a szíriai re
zsim munkájában, annak haszonélvezője vagy 
azt támogatja. Részt vett a szír polgári lakosság 
elleni erőszakos fellépésben. 

2011.8.23. 

48. Samir ( ) Hassan 
( ) 

Neme: férfi Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szí
riai gazdaság több ágazatában végez tevékenysé
get és/vagy vannak érdekeltségei. Érdekeltsége 
van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az 
Amir Group és a Cham Holding nevű konglo
merátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a tu
risztikai, a közlekedési és a pénzügyi szektorban 
vannak érdekeltségeik. Khodr Orfali gazdasági 
miniszter által történt kinevezését követően 
2014 márciusa és 2018 szeptembere között ő 
töltötte be a kétoldalú üzleti tanácsok Oroszor
szágért felelős elnöki tisztségét. 

Ezenfelül készpénzadományokkal támogatja 
a rezsim háborús törekvéseit. 

Kapcsolatban áll a rezsimet támogató vagy ab
ból hasznot húzó személyekkel, mindenekelőtt 
a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal 
és Issam Anboubával, a szíriai rezsim haszonél
vezőivel. 

2014.9.27. 

49. Fares ( ) Chehabi 
( ) (más néven: Fares 
Shihabi; Fares Chihabi) 

Ahmad Chehabi fia 

Születési idő: 1972.5.7. 

Neme: férfi 

Az aleppói iparkamara elnöke; 2018.12.16-tól 
az iparkamarák szövetségének elnöke. A Cham 
Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást 
nyújt a szíriai rezsimnek. 2016 óta szír parla
menti képviselő. 

2011.9.2. 

51. Issam ( ) Anbouba 
( ) 

Az Anbouba for 
Agricultural Industries 
Co. elnöke; 

Születési idő: 1952; 
Születési hely: Homs 
(Homsz), Szíria; 

Neme: férfi 

Pénzügyi támogatást nyújt az elnyomó appará
tusnak és a Szíriában a polgári lakosság ellen 
erőszakkal fellépő félkatonai csoportoknak. In
gatlanokat (irodahelyiségeket, raktárakat) bizto
sít ideiglenes fogvatartási központok céljára. 
Pénzügyi kapcsolatban áll magas szintű szíriai 
tisztviselőkkel. A Cham Holding társalapítója és 
igazgatóságának tagja. 

2011.9.2. 

55. Lu'ai ( ) (más néven: 
Louay, Loai) al-Ali ( ) 
ezredes 

Születési hely: Jablah 
(Dzseble), Latakia 
tartomány 

Neme: férfi 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i egységének 
vezetője. Felelősség terheli a deraa-i tüntetők el
leni erőszakért. 

2011.11.14. 

78. Ali ( ) Barakat 
( ) vezérőrnagy 

Neme: férfi A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai 
tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fel
lépésekben. 2017-ben vezérőrnaggyá léptették 
elő. 

2011.12.1. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel időpontja 

79. Talal ( ) Makhluf 
( ) (más néven: 
Makhlouf) vezérőrnagy 

Neme: férfi A köztársasági gárda 105. dandárjának korábbi 
parancsnoka. A köztársasági gárda korábbi fő
parancsnoka. A 2. hadtest jelenlegi parancs
noka. 2011 májusát követően a szíriai fegyveres 
erők vezérőrnagy rangú tagja. Katonai tisztvi
selő, aki részt vett a damaszkuszi erőszakos fel
lépésekben. 

2011.12.1. 

99. Mohamed ( ) (más 
néven: Mohammad, 
Muhammad, Mohammed) 
Khaddor ( ) (más 
néven: Khaddour, Khaddur, 
Khadour, Khudour) 
vezérőrnagy 

A 106. dandár, az elnöki 
őrség parancsnoka; 

Neme: férfi 

Parancsot adott a katonáknak a tüntetők meg
botozására és letartóztatására. Felelős a dúmai 
békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért. 

2012.1.23. 

104. Mohamed ( ) (más 
néven: Mohammad, 
Muhammad, Mohammed) 
Heikmat ( ) (más 
néven: Hikmat, Hekmat) 
Ibrahim ( ) 

Neme: férfi A politikai biztonsági igazgatóság műveleti 
részlegének korábbi vezetőjeként felelős volt 
a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért. 

2012.1.23. 

128. Burhan ( ) Qadour 
( ) (más néven: 
Qaddour, Qaddur) 
dandártábornok 

Neme: férfi A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. 
egységének (Damaszkusz) korábbi vezetője. Fel
elősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzá
sáért. 

2012.7.24. 

135. Suhail ( ) (más néven: 
Suheil) Al-Abdullah 
( ) (más néven: 
Al-Abdallah) 
dandártábornok 

Neme: férfi A légierő hírszerző szolgálata latakiai egységé
nek vezetője. Felelősség terheli fogva tartott el
lenzékiek kínzásáért. 

2012.7.24. 

139. Hussam ( ) (más 
néven: Husam, Housam, 
Houssam) Luqa ( ) 
(más néven: Louqa, Louca, 
Louka, Luka) vezérőrnagy 

Születési idő: 1964; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz) 

Neme: férfi 

2012 áprilisától (Nasr al-Ali dandártábornok 
után) 2018.12.2-ig a politikai biztonsági igazga
tóság homszi egységének vezetője volt. 
2018.12.3-tól a politikai biztonsági igazgatóság 
vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzé
kiek kínzásáért. 

2012.7.24. 

144. Ahmed ( ) (más néven: 
Ahmad) al-Jarroucheh 
( ) (más néven: 
Al-Jarousha, Al-Jarousheh, 
Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, 
Al-Jaroucheh) 

Születési idő: 1957; 

Neme: férfi 

A központi hírszerző szolgálat külső hírszerzési 
(279.) egységének volt igazgatója. Ő irányítja 
a központi hírszerzés által Szíria nagykövetsé
gein végzett tevékenységeket. 

2012.7.24. 

2019.5.20. L 132/5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU   



Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel időpontja 

160. Dr. Hazwan ( ) Al 
Wez ( ) (más néven: Al 
Wazz) 

Neme: férfi Volt oktatási miniszter (2016 júliusában nevez
ték ki). 

Volt miniszterként őt is felelősség terheli a pol
gári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomá
sáért. 

2012.10.16. 

188. Bishr Riyad Yazigi Születési idő: 1972; 

Neme: férfi 

Szíria elnökének tanácsadója. Korábbi turiszti
kai miniszter. Volt miniszterként őt is felelősség 
terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos 
elnyomásáért. 

2014.6.24. 

211. Hilal Hilal (más néven: 
Hilal al-Hilal) ( ) 

Születési idő: 1966; 

Neme: férfi 

A Kataeb al-Baath (A Baasz Párt milíciája) néven 
ismert, a rezsimhez kötődő milícia tagja. 
A Baasz Párt alelnöke. A milícia tevékenységei
nek megszervezésében és tagtoborzásában be
töltött szerepe révén támogatja a rezsimet. 

2016.10.28. 

213. Bishr al-Sabban (más 
néven: Mohammed Bishr 
Al-Sabban; Bishr Mazin 
Al-Sabban) 

Születési idő: 1966; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz), Szíriai 
Arab Köztársaság; 

Neme: férfi 

Damaszkusz korábbi kormányzója. Kapcsolat
ban áll Bassár el-Aszaddal, aki a kormányzói 
tisztségbe is kinevezte. A rezsim támogatója. 
Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erő
szakos elnyomásáért, többek között amiért köz
reműködött a fővárosban élő szunnita közössé
gek elleni diszkriminatív intézkedésekben. 

2016.10.28. 

214. Ahmad Sheik Abdul-Qader 

(más néven: Ahmad Sheikh 
Abdul Qadir; Ahmad al- 
Sheik Abdulquader) 
( ) 

Neme: férfi Kunajtira kormányzója. Kapcsolatban áll Bassár 
el-Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe is ki
nevezte. Korábban Latakia kormányzója. A re
zsim támogatója és annak haszonélvezője is 
egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, 
hogy állami támogatást nyújt a szíriai fegyveres 
erők és rezsimpárti milíciák részére. 

2016.10.28. 

215. Dr. Ghassan Omar Khalaf 
( ) 

Neme: férfi Hamá korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll 
Bassár el-Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe 
is kinevezte. Emellett a rezsim támogatója és 
annak haszonélvezője is egyben. Ghassan Omar 
Khalaf szoros kapcsolatban áll a Hamái Brigád 
néven ismert, a rezsimhez kötődő hamái milícia 
tagjaival. 

2016.10.28. 

216. Khayr al-Din al-Sayyed 
(más néven: Khayr al-Din 
Abdul-Sattar al-Sayyed; 
Mohamed Khair al-Sayyed; 
Kheredden al-Sayyed; 
Khairuddin as-Sayyed; 
Khaireddin al-Sayyed; Kheir 
Eddin al-Sayyed; Kheir 
Eddib Asayed) 
( ) 

Neme: férfi Idlib kormányzója. Kapcsolatban áll Bassár el- 
Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe is kine
vezte. A rezsim haszonélvezője és annak támo
gatója is egyben. Többek között azzal segíti a re
zsimet, hogy támogatást nyújt a szíriai 
fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére. 
Kapcsolatban áll dr. Mohammad Abdul-Sattar 
al-Sayyeddel, a rezsim vallási alapítványügyi mi
niszterével, aki a testvére. 

2016.10.28. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel időpontja 

217. Atef Naddaf 
( ) 

Születési idő: 1956; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz) környéke; 

Neme: férfi 

Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

218. Hussein Makhlouf (más 
néven: Makhluf) 
( ) 

Születési idő: 1964; 

Születési hely: Lattakia 
(Latakia); 

Neme: férfi 

Az önkormányzatokért felelős miniszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

A damaszkuszi kormányzóság korábbi kor
mányzója. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

Rami Makhlouf unokatestvére. 

2016.11.14. 

219. Ali Al-Zafir 
( ) 

Születési idő: 1962; 

Születési hely: Tartus 
(Tartúsz); 

Neme: férfi 

Korábbi hírközlési és technológiai miniszter. 
Volt miniszterként őt is felelősség terheli a pol
gári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomá
sáért. 

2016.11.14. 

220. Ali Ghanem ( ) Születési idő: 1963; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: férfi 

A kőolajért és az ásványi kincsekért felelős mi
niszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

222. Mohammed (más néven: 
Mohamed, Muhammad, 
Mohammad) al-Ahmed 
(más néven: al-Ahmad) 
( ) 

Születési idő: 1961; 

Születési hely: Lattakia 
(Latakia); 

Neme: férfi 

Kulturális miniszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

223. Ali Hamoud (más néven: 
Hammoud) ( ) 

Születési idő: 1964; 

Születési hely: Tartus 
(Tartúsz); 

Neme: férfi 

Közlekedési miniszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

224. Mohammed Zuhair (más 
néven: Zahir) Kharboutli 
( ) 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: férfi 

Villamosenergia-ügyi miniszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel időpontja 

225. Maamoun (más néven: 
Ma'moun) Hamdan 
( ) 

Születési idő: 1958; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: férfi 

Pénzügyminiszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

226. Nabil al-Hasan (más néven: 
al-Hassan) 
( ) 

Születési idő: 1963; 

Születési hely: Aleppo 
(Aleppó); 

Neme: férfi 

Korábbi vízügyi miniszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Volt miniszterként őt is felelősség terheli a pol
gári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomá
sáért. 

2016.11.14. 

228. Abdullah al-Gharbi (más 
néven: al-Qirbi) 
( ) 

Születési idő: 1962; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: férfi 

Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi 
miniszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Volt miniszterként őt is felelősség terheli a pol
gári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomá
sáért. 

2016.11.14. 

229. Abdullah Abdullah 
( ) 

Születési idő: 1956; 

Neme: férfi 

Államminiszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

230. Salwa Abdullah 

( ) 

Születési idő: 1953; 

Születési hely: Quneitra 
(Kunajtira); 

Neme: nő 

Államminiszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

231. Rafe'a Abu Sa'ad (más 
néven: Saad) 

( ) 

Születési idő: 1954; 

Születési hely: Habran 
falu (Sweida tartomány); 

Neme: férfi 

Államminiszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

232. Wafiqa Hosni 
( ) 

Születési idő: 1952; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: nő 

Államminiszter. 

2016. júliusban nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 
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233. Rima Al-Qadiri (más néven: 
Al-Kadiri) 
( ) 

Születési idő: 1963; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: nő 

Szociális miniszter (2015. augusztus óta). 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2016.11.14. 

234. Duraid Durgham Neme: férfi A Szír Központi Bank korábbi kormányzója. 

A szintén jegyzékbe vett Szír Központi Bank 
kormányzójaként betöltött tisztségénél fogva 
felelősség terheli a szír rezsimnek korábban 
nyújtott gazdasági és pénzügyi támogatásért. 

2016.11.14. 

243. Ali Wanus 

(más néven: Ali Wannous) 
( ) 

Születési idő: 1964.2.5.; 

Titulus/rendfokozat: 
vezérőrnagy; 

Neme: férfi 

2011 májusát követően vezérőrnagyi rendfoko
zattal rendelkezik. 

Magas rangú katonatisztként felelősség terheli 
a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, to
vábbá érintett vegyi fegyverek tárolásában és 
bevetésében. 

Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudo
mányos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Syrian 
Scientific Studies and Research Centre). 

2017.7.18. 

258. Mohamed Mazen Ali 
Yousef ( ) 

Születési idő: 1969.5.17.; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz) környéke; 

Neme: férfi 

Korábbi ipari miniszter. 2018. januárban nevez
ték ki. 

Volt miniszterként őt is felelősség terheli a pol
gári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomá
sáért. 

2018.2.26. 

265. Jamal Eddin Mohammed 
Nazer (más néven 

: 
Nazir Ahmad, Mohammed 
JamalEddine) 

Neme: férfi 

Beosztás: Az Apex 
Development and Projects 
LLC alapító tagja és 
többségi részvényese, 
valamint az A'ayan 
Company for Projects and 
Equipment alapítója. 

Születési idő: 1962.1.2. 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz), Szíriai 
Arab Köztársaság 

Állampolgárság: szíriai 

Útlevélszám: N 
011612445, kiállítási 
szám: 002-17-L022286 
(kiállítás helye: Szíriai 
Arab Köztársaság) 

Személyazonosító 
igazolvány száma: 010- 
30208342 (kiállítás helye: 
Szíriai Arab Köztársaság) 

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember je
lentős építőipari beruházásokkal; itt említendő, 
hogy 90 %-os, irányítást biztosító részesedéssel 
rendelkezik az Apex Development and Projects 
LLC-ben, amely egy 34,8 millió USD értékű kö
zös vállalkozásba kezdett a Marota City elneve
zésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a re
zsim által támogatott fejlesztési projekt 
keretében történő megépítésére. Jamal Eddin 
Mohammed Nazer a Marota City fejlesztésében 
való részvételén keresztül a szíriai rezsim ha
szonélvezője és/vagy támogatója. 

2019.1.21. 
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272. Hayan Kaddour (más 
néven: Hayyan Kaddour bin 
Mohammed Nazem; Hayan 
Mohammad Nazem 
Qaddour) 

Neme: férfi 

Beosztás: Az Exceed 
Development and 
Investment Company 
elsőbbségi részvényese. 

Születési idő: 1970.7.14. 
vagy 1970.7.24. 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz), Szíriai 
Arab Köztársaság 

Állampolgárság: szíriai, 
svájci 

Útlevélszám: X4662433 
(kiállítás helye: Svájc); N 
004599905 (kiállítás 
helye: Szíriai Arab 
Köztársaság) 

Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 
67 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Deve
lopment and Investment társaságban, amely 
részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim 
által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi ne
gyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű 
közös vállalkozásban. Hayan Mohammad Na
zem Qaddour a Marota City fejlesztésében való 
részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonél
vezője és/vagy támogatója. 

2019.1.21. 

275. Mohammad Khaled 
al-Rahmoun vezérőrnagy 

Születési idő: 1957; 

Születési hely: Idleb 
(Idlib); 

Neme: férfi 

Belügyminiszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4. 

276. Mohammad Rami Radwan 
Martini 

Születési idő: 1970; 

Születési hely: Aleppo 
(Aleppó); 

Neme: férfi 

Turisztikai miniszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4. 

277. Imad Muwaffaq al-Azab Születési idő: 1970; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz) környéke; 

Neme: férfi 

Oktatási miniszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4. 

278. Bassam Bashir Ibrahim Születési idő: 1960; 

Születési hely: Hama 
(Hamá); 

Neme: férfi 

Felsőoktatási miniszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4. 

279. Suhail Mohammad 
Abdullatif 

Születési idő: 1961; 

Születési hely: Lattakia 
(Latakia); 

Neme: férfi 

Lakásügyi és közlétesítményekért felelős minisz
ter 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4. 
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280. Iyad Mohammad al-Khatib Születési idő: 1974; 

Születési hely: Damascus 
(Damaszkusz); 

Neme: férfi 

Hírközlési és technológiai miniszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4. 

281. Mohammad Maen  
Zein-al-Abidin Jazba 

Születési idő: 1962; 

Születési hely: Aleppo 
(Aleppó); 

Neme: férfi 

Ipari miniszter. 

2018 novemberében nevezték ki. 

Mint miniszter, részben felelős a rezsim által 
a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erősza
kos elnyomásért. 

2019.3.4.”  

b)  a következő bejegyzések törlésre kerülnek:  

75. Fahid Al-Jassim altábornagy  

88. Ahmed Yousef Jarad dandártábornok  

97. Mohsin Makhlouf dandártábornok  

100. Suheil Salman Hassan vezérőrnagy  

168. Omran Ahed Al Zu'bi  

174. Mohammed Turki Al Sayed  

249. Isam Zahr Al-Din 

c)  a 264–269. bejegyzések sorszáma az alábbiak szerint módosul: 

Személy neve Eddigi sorszám Új sorszám 

Anas Talas 264 282 

Jamal Eddin Mohammed Nazer 265 283 

Mazin Al-Tarazi 266 284 

Samer Foz 267 285 

Khaldoun Al-Zoubi 268 286 

Hussam Al-Qatirji 269 287   

2. A B. részben („Szervezetek”) a következő bejegyzések törlésre kerülnek:  

51. Drex Technologies Holding S.A.  

70. DK Group  
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