
REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/840 AL CONSILIULUI 

din 27 mai 2016 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria (1), în special articolul 32 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(2)  Două persoane nu ar trebui să mai fie menținute pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau 
organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(3)  Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui 
să fie actualizate. 

(4)  Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie modificată în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A.G. KOENDERS  
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(1) JO L 16, 19.1.2012, p. 1. 



ANEXĂ 

I.  Rubricile referitoare la persoanele indicate mai jos se elimină de pe lista prevăzută în secțiunea A din anexa II la 
Regulamentul (UE) nr. 36/2012: 

Nr. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat) 

Nr. 17. Muhammad ( ) Nasif ( ) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik ( ) 

II.  Rubricile aferente persoanelor menționate mai jos, prevăzute în secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. 36/2012 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:  

Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

8. Rami ( ) 

Makhlouf ( ) 

Data nașterii: 
10 iulie 1969; 

Locul nașterii: 
Damasc; 

Pașaport nr. 454224 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese în sectorul te
lecomunicațiilor, al serviciilor financiare, al 
transporturilor și cel imobiliar; deține inte
rese financiare și/sau funcții de conducere și 
executive în cadrul Syriatel, principalul ope
rator de telefonie mobilă din Siria, al fondu
rilor de investiții Al Mashreq, Bena Proper
ties și Cham Holding. 

Acordă finanțări și sprijin regimului sirian, 
prin intermediul intereselor sale de afaceri. 

Este un membru influent al familiei Makh
louf și se află în legătură strânsă cu familia 
Assad; văr al președintelui Bashar al-Assad. 

9.5.2011 

18. Mohammed ( ) 
Hamcho ( ) 

Data nașterii: 20 mai 
1966 

Pașaport 
nr. 002954347 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese în sectorul in
gineriei și al construcțiilor, în mass-media, 
în sectorul hotelier și în cel al sănătății. De
ține interese financiare și/sau funcții de con
ducere și executive într-o serie de societăți 
din Siria, în special Hamsho International, 
Hamsho Communication, Mhg Internatio
nal, Jupiter for Investment and Tourism pro
ject și Syria Metal Industries. 

Deține un rol important în cadrul comunită
ții de afaceri din Siria în calitate de secretar 
general al Camerei de Comerț din Damasc 
(numit de către fostul ministru al economiei, 
Khodr Orfali, în decembrie 2014), preșe
dinte al Consiliilor de afaceri bilaterale 
China-Siria (din martie 2014) și președinte 
al Consiliului sirian pentru metal și oțel (din 
decembrie 2015). 

Are relații strânse de afaceri cu personalități- 
cheie ale regimului sirian, printre care Maher 
Al-Assad. 

Mohammed Hamcho beneficiază de pe 
urma regimului sirian și îi acordă sprijin 
acestuia prin intermediul intereselor sale de 
afaceri și este asociat cu persoane care bene
ficiază de pe urma regimului respectiv și îi 
acordă sprijin acestuia. 

27.1.2015 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

22. Ihab ( ) (alias 
Ehab, Iehab) 
Makhlouf ( ) 

Data nașterii: 
21 ianuarie 1973; 

Locul nașterii: 
Damasc; 

Pașaport nr. 
N002848852 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria. Ihab Makhlouf este vice
președinte și acționar la Syriatel, principalul 
operator de telefonie mobilă din Siria. De 
asemenea, deține interese de afaceri în alte 
câteva societăți și entități siriene, printre 
care Ramak Construction Co și Syrian Inter
national Private University for Science and 
Technology (SIUST). 

În calitate de vicepreședinte al Syriatel, care 
transferă o parte semnificativă din profiturile 
sale către guvernul sirian prin intermediul 
contractului său de licență, Ihab Makhlouf 
acordă, în același timp, sprijin direct regimu
lui sirian. 

Este un membru influent al familiei Makh
louf și se află în legătură strânsă cu familia 
Assad; văr al președintelui Bashar al-Assad. 

23.5.2011 

28. Khalid ( ) (alias 
Khaled) Qaddur 

( ) (alias 

Qadour, Qaddour, 
Kaddour)  

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese și/sau activi
tăți în sectorul telecomunicațiilor, cel petro
lier și cel al industriei produselor din plastic 
și cu relații strânse de afaceri cu Maher Al- 
Assad. 

Beneficiază de pe urma regimului și îi 
acordă sprijin acestuia, prin intermediul acti
vităților sale în domeniul afacerilor. 

Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin 
intermediul activităților sale de afaceri. 

27.1.2015 

29. Ra'if ( )  

Al-Quwatly 

( ) (a.k.a. 

Ri'af Al-Quwatli alias 
Raeef Al-Kouatly) 

Data nașterii: 
03.02.1967; 

Locul nașterii: 
Damascus 

Asociat în afaceri al lui Maher Al-Assad și 
responsabil pentru administrarea unora din
tre afacerile acestuia, furnizează finanțare re
gimului. 

23.6.2011 

32 Mr Mohammed 
( ) Makhlouf 

( ) (alias 

Abu Rami) 

Data nașterii: 
19.10.1932; 

Locul nașterii: 
Latakia, Siria 

Membru influent al familiei Makhlouf, aso
ciat în afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad 
Makhlouf. Deține legături apropiate cu fami
lia Assad și este unchiul matern al lui Bashar 
și Mahir al-Assad. Cunoscut și sub numele 
de Abu Rami.  

1.8.2011 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese și/sau activi
tăți în multiple sectoare ale economiei si
riene, inclusiv interese și/sau influență sem
nificativă în cadrul General Organisation of 
Tobacco și în sectorul petrolier și al gazelor 
naturale, în sectorul armelor și în cel bancar. 

Implicat în tranzacții de afaceri desfășurate 
în beneficiul regimului Assad în domeniul 
achiziționării de arme și în domeniul bancar. 
Având în vedere amploarea legăturilor sale 
politice și de afaceri cu regimul, acordă spri
jin regimului sirian și beneficiază de pe 
urma acestuia.  

33. Ayman ( ) Jabir 

( ) (alias Aiman 
Jaber) 

Locul nașterii: Lata
kia 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, implicat în sectorul side
rurgic, al mass-mediei, al bunurilor de con
sum și în cel petrolier, inclusiv în comerciali
zarea produselor aferente. Deține interese fi
nanciare și/sau poziții de conducere și exe
cutive într-o serie de societăți și entități din 
Siria, în special Al Jazira (alias Al Jazerra; El 
Jazireh), Dunia TV, și Sama Satellite Chan
nel. 

Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ay
man Jaber facilitează importul de petrol de 
la Overseas Petroleum Trading către Siria. 

Ayman Jaber beneficiază de pe urma regi
mului și îi acordă sprijin acestuia, prin inter
mediul intereselor sale de afaceri. 

Acordă sprijin direct și deține un rol impor
tant în activitățile milițiilor afiliate regimului, 
cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sah
raa. 

Asociat al lui Rami Makhlouf, prin activită
țile sale de afaceri și asociat al lui Maher Al- 
Assad prin rolul său în cadrul milițiilor afi
liate regimului. 

27.1.2015 

41. Ali ( ) Douba 

( ) 

Anul nașterii: 1933 

Locul nașterii: Karfis, 
Siria 

Responsabil pentru crime la Hama în 1980, 
a fost rechemat la Damasc în calitate de con
silier special al președintelui Bashar Al-As
sad. 

23.8.2011 

48. Samir ( ) Hassan 
( )  

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese și/sau activi
tăți în multiple sectoare din economia Siriei. 
Deține interese și/sau exercită o influență 
semnificativă în cadrul Amir Group și Cham 
Holdings, două conglomerate cu interese în 
sectorul imobiliar, al turismului, al transpor
tului și al finanțelor. Din martie 2014, de
ține funcția de președinte pentru Rusia al 
consiliilor bilaterale de afaceri, în urma nu
mirii sale de către ministrul economiei, 
Khodr Orfali.  

27.9.2014 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

Samir Hassan susține efortul de război al re
gimului cu donații în numerar. 

Samir Hassan este asociat cu persoane care 
beneficiază de pe urma regimului sau care îi 
acordă sprijin acestuia. În special, este aso
ciat cu Rami Makhlouf și Issam Anbouba, 
care au fost desemnați de către Consiliu și 
beneficiază de pe urma regimului sirian.  

108. Mohammad ( ) 
(alias Mohamed, 
Muhammad, 
Mohammed)  
Al-Jleilati 

( ) 

Data nașterii: 1945; 

Locul nașterii: 
Damasc 

Fost ministru de finanțe, în funcție până la 
9 februarie 2013. În calitate de fost membru 
al guvernului, îi revine o parte din răspunde
rea pentru represiunea violentă a populației 
civile. 

1.12.2011 

111. Joseph ( ) 

Suwaid ( ) 

Data nașterii: 1958; 

Locul nașterii: 
Damasc 

Fost ministru de stat, în funcție cel puțin 
până la 21 ianuarie 2014. În calitate de fost 
membru al guvernului, îi revine o parte din 
răspunderea pentru represiunea violentă a 
populației civile. 

23.3.2012 

112. Hussein ( ) 
(alias Hussain) 
Mahmoud ( ) 

Farzat ( ) 

(alias.: Hussein 
Mahmud Farzat) 

Data nașterii: 1957; 

Locul nașterii: Hama 

Fost ministru de stat, în funcție cel puțin 
până în 2014. În calitate de fost membru al 
guvernului, îi revine o parte din răspunderea 
pentru represiunea violentă împotriva popu
lației civile. 

23.3.2012 

114. Emad ( ) Abdul- 
Ghani ( ) 
Sabouni 

( ) 

(alias: Imad Abdul 
Ghani Al Sabuni) 

Data nașterii: 1964; 

Locul nașterii: 
Damasc 

Fost ministru al telecomunicațiilor și tehno
logiei, în funcție cel puțin până în aprilie 
2014. În calitate de fost membru al guver
nului, îi revine o parte din răspunderea pen
tru represiunea violentă împotriva populației 
civile. 

27.2.2012 

117. Adnan ( ) 

Hassan ( ) 

Mahmoud ( ) 

Data nașterii: 1966; 

Locul nașterii: Tartus 

Fost ministru al informațiilor. În calitate de 
fost membru al guvernului, îi revine o parte 
din răspunderea pentru represiunea violentă 
împotriva populației civile. 

23.9.2011 
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Nume Informații de identifi
care Motive Data inclu

derii pe listă 

192. Hashim Anwar al- 
Aqqad alias Hashem 
Aqqad, Hashem Ak
kad, Hashim Akkad 

Data nașterii: 1961 

Locul nașterii: 
Mohagirine, Siria. 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese și/sau activi
tăți în multiple sectoare din economia Siriei. 
Deține interese și/sau are o influență semni
ficativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group 
(AASG) și filiala sa, United Oil. AASG este 
un conglomerat cu interese în sectoare pre
cum cel petrolier, al gazelor naturale, al pro
duselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor 
industriale, al serviciilor imobiliare, al turis
mului, al expozițiilor, al construcțiilor și al 
echipamentelor medicale. 

Hashim Anwar al-Aqqad a activat, de aseme
nea, în calitate de membru al parlamentului 
sirian, în 2012. 

Al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană 
de succes fără asistență din partea regimului. 
Având în vedere amploarea legăturilor sale 
politice și de afaceri cu regimul, acordă spri
jin regimului sirian și beneficiază de pe 
urma acestuia. 

23.7.2014 

201. Wael Abdulkarim 

(alias Wael Al Karim) 

Al Karim for Trade 
and Industry, PO 
Box 111, 5797 Da
masc, Siria 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria în industria petrolieră, a 
produselor chimice și în industria prelucră
toare. Mai exact, reprezintă Abdulkarim 
Group, alias Al Karim Group/Alkarim for 
Trade and Industry/Al Karim Trading and In
dustry/Al Karim for Trade and Industry. Ab
dulkarim Group este un important producă
tor de lubrifianți, grăsimi și produse chimice 
industriale din Siria. 

7.3.2015 

203. George Haswani 

(alias Heswani; 
Hasawani; Al 
Hasawani) 

Adresă: Provincia 
Damasc, Yabroud, Al 
Jalaa St, Siria 

Important om de afaceri care își desfășoară 
activitatea în Siria, cu interese și/sau activi
tăți în sectorul ingineriei, al construcțiilor, 
cel petrolier și al gazelor naturale. Deține in
terese și/sau are o influență semnificativă 
într-o serie de societăți și entități din Siria, 
în special HESCO Engineering and Construc
tion Company, o importantă societate de in
ginerie civilă și construcții. 

George Haswani are legături strânse cu regi
mul sirian. Acordă sprijin regimului și bene
ficiază de pe urma acestuia prin rolul său de 
intermediar în tranzacțiile de achiziții de pe
trol de proveniență ISIL ale regimului sirian. 
De asemenea, beneficiază de pe urma regi
mului sub forma unui tratament favorabil 
care include atribuirea unui contract (în cali
tate de subcontractant) cu Stroytransgaz, o 
importantă societate petrolieră din Rusia. 

7.3.2015    
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