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 السيد سيغوين احملرتم،

، يةممر أ أن أ مم  سا  سممال  جل (2006) 1718باسممجل ة جم س ا ان ن اش ةمممال بال بال را  
 25ف رال ، اليت تضمممممممما ىل ا لا سا ال ج جم  ن أ،ل اجبممممممممو ،  و،  بال2019آذا / ا س  23اشؤ خجم 

، ب ى سبفاء ل  يام بمنةمممممممنجم سنسمممممممانيجم   لشو يجم  و يا الةممممممم ليجم (2017) 2397 ن قرا  س ا ان ن 
الدمي راايجم هبدف حتسني س  انيجم اجبو  ب ى  ياه الةرب ال ظيفجم     ن جم  اسون، وذلك و  ا شذ رال 

 .7 ى ال  فيذ  قجل اشسابدال ب
ويةممممر أ  ذلك أن أمين جل ب اا بمنل ال ج جم قد قرل ع، ب د سيلء ال ظر الوا، ، اشوا  جم ب ى

، والوا د   الرسمممممممممممممممالمجم (2017) 2397 ن قرا  س ا ان ن  25ا مم  افبفمماء اش ممدلم،  و،م  الف رال 
الذ ر  ن أ،ل أن تُ  ل   غضمممممون ان مممممشر السممممم جم اش ل جم قاماجم انبممممم اف وا د اع اشلي  جم    السمممممالفجم

سممممال  جل واشر هب جم هبذه الرسممممالجم  ضمممماياجم. وقد اُ أل   ممممًن دذه انبمممم اف   ها د  جم وامدال أو  ممممً شا
بنري جم سال جم هبدف زيادال  فاءال الةًن وال خ يص اةار ي. 

أنل ال ممداب  اةئاميممجم اليت  رجمممممممممممممممشمما س ا ان ن  و،مم  قرا اتمم  اش    ممجم وتؤ ممد ال ج ممجم  ن ،ممديممد  
جباشو يجم  و يا الةممممممممممم ليجم الدمي راايجم ا  دف سا سجاة آشا  سممممممممممم ليجم بةممممممممممم   لشو يجم  و يا الةممممممممممم ليجم 
الدمي راايجم، وأنل اشذ رال الةممممممممممفويجم اليت و،ش شا ال ج جم سا ليع الدو  انبضمممممممممماء، و ذا بيا ا البممممممممممًفي 

SC/13113  ي ضممما ان توجمممميًاع بةممممن ت دا اش ونجم افنسمممانيجم 2017 انون انو /ديسممما    8اشؤ خ ،
سا لشو يجم  و يا الةمممممممممممممم ليجم الدمي راايجم. وتذ ور اشذ رال الةممممممممممممممفويجم  ذلك بمن  ب ى  ل دولجم  ن الدو  

ون واجممممممممممًا لد  انبضممممممممماء أن تُ فلذ تداب  س ا ان ن ذاع البممممممممم جم ت فيذا تا ا وأن حتر  ب ى أن ي 
ال ياناع  ن ال نابني ال ام وا ا  ا اجممممممممممممممم جم لواي شا ال ضمممممممممممممماميجم أن  ا بد  ن ت فيذ ،ئاءاع ان جل 

  اش ًدال ب  ايجم ول ن  ن دون  رض قيود ا     هلا ب ى اننةنجم افنسانيجم.
 امما أن ال ج ممجم تممدبجل وتؤيممد س،راء   ظاممجم خممد مماع  ،مما  الممدين احمللني ل و يمما الةممممممممممممممامماليممجم 

(LNKM ل ا ا لع اشاليجم وال جا يجم اللز جم   ط لةمممممراء السممممم ع وا د اع اليت أبف شا ال ج جم واليت ترد )
   الضاياجم و ن دون افخل  بال را اع ال جا يجم ذاع الب جم.

 سيغوينالسيد غايب 
(LNKM, Inc  ظاجم خد اع  ،ا  الدين احمللني ل و يا الةااليجم )
  ًدال ان ري يجم دي جم بويسي، الواياع اش

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)


و  الوقىل نفسمممممممممممم ، تن   ال ج جم سا اش ظااع اش  يجم اليت ت دم اشسممممممممممممابداع افنسممممممممممممانيجم سا 
لشو يجم  و يا الةمممممممممممممم ليجم الدمي راايجم أن ت  يلد بالفرتال الئ  يجم لتبفاء اليت وا  ىل ب يشا ال ج جم، وأن ت  ئم 

الوا يجم ذاع البمممممممم جم اليت ت ظلجل اش ا لع اشاليجم  وت  يد ب ى حنو تام بال وانني وال وامح و ممممممممرو  الرتخيص
وال جا يجم و  ا لع الةمممممممممممممًن وال خ يص اةار ي اليت  رل   الواياع ال ضممممممممممممماميجم ل دو  انبضممممممممممممماء 

 الب جم. ذاع
وأود أن أب غ جل بمن  سمممي جل نةمممر دذه الرسمممالجم و ر  ا ا ب ى اشوقع الةمممل ي ل ج جم اش ةممممال باله 

ل جاشو  ااالع ب يشاا،  ا   ذلك السمممممممممممم ناع الوا يجم اش  يجم اليت تةمممممممممممما ليُ اح  1718بال را  
 اس  راض ال ا ياع اش فاال ل  ل اشواد سا لشو يجم  و يا الة ليجم الدمي راايجم، وذلك شدال س جم أ شر.

وتود ال ج ممجم أن تةمممممممممممممم ر   ظاممجم خممد مماع  ،مما  الممدين احمللني ل و يمما الةممممممممممممممامماليممجم ب ى بممذ  
 الوا،لجم. ال  ايجم

  ع خالص ال  دير،
 هيوسغن(  ريس وف توقيع)

 الرميا
 (2006) 1718بال را   ة جم س ا ان ن اش ةمال بال

لشو يجم  و يا نسممممخجم سا: اش سممممل اش يجل لد جل اش ًدال   لشو يجم  و يا الةمممم ليجم الدمي راايجم، بيون  يان ، 
 الة ليجم الدمي راايجم.

 الضاياجم:
 قاماجم بانب اف وا د اع اش ر  ن  شا سا لشو يجم  و يا الة ليجم الدمي راايجم -

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)


APPENDIX A 

REQUIRED GOODS AND SERVICES 

Material/Services Quantity Country of 

Origin 

HTS Codes Vendor Vendor Info 

Well steel casing 300 m + China 7304.19.20 He Nan Gang Cai Shi 

Chang Company 

Yanji  City,   Jilin 

Province.  Tel. 86 0433-

751-7523

Casing Shoes 10 China Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

ODEX Hammers 2 China Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

ODEX Drill Bits 2 China Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

Submersible Well 

Pumps 

10+ China 8413.70.91 Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

Rope, wire and 

miscellaneous supplies 

As needed China/DPRK Various Local Markets Rason SEZ, DPRK 

Trucking n/a China n/a Ad hoc basis Yanji City, Jilin 

Province, China. 

Installation and Cross 

Border Clearance 

n/a China n/a Daedong Co. or LNKM 

China Representative 

Yanji City, Jilin 

Provicen, China or 

Rason SEZ, DPRK 

Banking n/a U.S/ROK/China n/a Idaho Central Credit 

Union/KB Bank/  

Bank of China 

Idaho, U.S./Republic of 

Korea/P.R. of China 
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