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 لشخص األول:الخاصة بابيانات اإلدراج 

 QDi.411 مسلسل اإلدراج

 SALIM االسم األول

 MUSTAFA االسم الثاني

 MUHAMMAD االسم الثالث

 AL-MANSUR االسم الرابع

 سالم مصطفى محمد ال منصور االسم الرسمي

 تاريخ الميالد
a) 20 Feb. 1962  
b) 1959 

 محل الميالد
a) Baghdad, Iraq  
b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq 

 تأكيدها( أسماء أخرى )تم

a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri  
b) Saleem Al-Ifri  
c) Salim Mansur Mustafa  
d) Salim Mansur  
e) Hajji Salim Al-Shaklar 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Iraq الجنسية

 رقم جواز السفر
Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013 (expires on 31 Aug. 2021; name 
in Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور) 

 الهويةرقم 

a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011 (name in 
Arabic script: سالم مصطفى محمد ال منصور)  
b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013 (name in 
Arabic script: سالم مصطفى محمد) 

 العنوان
a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (previous address)  
b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) 

 Mar. 2018 6 تاريخ اإلدراج

                                                           
1 https://www.un.org/press/en/2018/sc13237.doc.htm  
 نموذج استرشادي للمؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية المحددة لما تم تعميمه على السلطات الرقابية على تلك الجهات   2
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 إضافية معلومات

 Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-
Qaida in Iraq (QDe.115).  

 Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 
cm. Speaks Arabic. 

 

 :الثانيلشخص الخاصة بابيانات اإلدراج 

 QDi.412 مسلسل اإلدراج

 UMAR االسم األول

 MAHMUD االسم الثاني

 IRHAYYIM االسم الثالث

 AL-KUBAYSI االسم الرابع

 عمر محمود إرحيم الفياض الكبيس   االسم الرسمي

 تاريخ الميالد
a) 16 Jun. 1967  
b) 1 Jan. 1967 

 Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq محل الميالد

 أسماء أخرى )تم تأكيدها(

a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi  
b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh  
c) Umar Mahmud Rahim  
d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi  
e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym  
f) Umar Mahmud Arhaym  
g) Omar Mahmood Irhayyim  
h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi  
i) Umar al-Kubaysi 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 Iraq الجنسية

 رقم جواز السفر
Iraq number A4059346, issued on 29 May 2013, issued in Baghdad, Iraq 
(expires on 27 May 2021) 

 الهويةرقم 

a) Iraq national identification card 00405771, issued on 20 May 2013, issued 
in Iraq (name in Arabic script: عمر محمود إرحيم الفياض)  
b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 540763, issued on 13 Feb. 1984 (name in 
Arabic script: عمر محمود إرحيم) 

 Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq العنوان

 Mar. 2018 6 تاريخ اإلدراج



 معلومات إضافية

 Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as 
Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  

 Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157).  

 Physical description: sex: male, hair colour: black; height: 175 cm. 
Speaks Arabic. 

 

 :بيانات اإلدراج الخاصة بالكيان

 QDe.157 مسلسل اإلدراج

 AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE االسم 

اء العمالت األجنبية االسم الرسمي كة الكوثر للتوسط ببيع وشر  شر

 تأكيدها( أسماء أخرى )تم

a) Al Kawthar Co.  
b) Al Kawthar Company  
c) Al-Kawthar Hawala 

 na أسماء أخرى )غير اكيدة(

 na الجنسية

 Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq العنوان

 Mar.2018 6 تاريخ اإلدراج

 معلومات إضافية

 Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-
Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.  

 Facilitated financial transactions on behalf of companies associated 
with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in 
Iraq (QDe.115).  

 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 
2000, and since withdrawn.   

 

 


