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# 

პირადი 
ინფორმაცია 

(სახელი(ები), 
დაბ.თარიღი და 

ადგილი, 
ეროვნება/მოქალაქ

ეობა)  

ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი 
სახელი(ები) 

პასპორტის 
მონაცემები, 

პირადი ნომერი 

მისამართი(ები), 
შესაძლო 

ადგილსამყოფელ
ი 

სიაში 
შეყვანის 
თარიღი 

სხვა 
ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ამოღებულია     ამოღებულია 

საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 26 
იანვრის #3/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4) 
 



2. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 24 
ოქტომბრის 
#1013/24–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 5). 

3 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014
წლის 10
იანვრის 
#0114/10-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



4. ამოღებულია 2016  წლის 
18 იანვარს  
 
სახელები: 
1. აბდ ალ ვაჰაბი (ABD 
AL WAHAB) 
2. აბდ ალ ჰაფიზი (ABD 
AL HAFIZ) 
3. 
4. 
 
დაბ.თარიღი:  07.09.67 
დაბ.ადგილი:  
ალჟიერსი, ალჟირი 
(Algiers, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი 

ა) მულუდი ფერდჯანი (Mouloud 
Ferdjani), დაბადებული 1967 წლის 
7 სექტემბერს, ალჟირში; 
ბ) აბდელვაჰაბ აბდელჰაფიდი 
(Abdel Wahab Abdelhafid) 
დაბადებული 1968 წლის 30 
ოქტომბერს ალჟირში; 
გ) აბდელ ვაჰაბ აბდელჰაფიდი 
(Abdel Wahab Abdelhafid) 
დაბადებული 1968 წლის 30 
ოქტომბერს ალჟირში; 
დ) აბდელვაჰაბ აბდელჰაფიდი 
(AbdelWahab Abdel hafid) 
დაბადებული 1968 წლის 30 
ოქტომბერს ალჟირში; 
ე) აბედელ ვაჰაბ აბდელჰაფიო 
(Abedel Wahab Abdelhafio) 
დაბადებული 1968 წლის 30 
ოქტომბერს ალჟირში; 
ვ) აბდელუაჰაბ აბდელჰაფიდ 
(Abdelouahab Abdelhafid) 
დაბადებული 1968 წლის 30 
ოქტომბერს ელჰარაქში, ალჟირში 
(El Harrach, Algeria) (ალჟირული 
პასპორტის ნომერი 3525282); 
ზ) მურადი (Mourad); 
თ) საიდი (Said); 
ი) რაბაჰ დი რომა (Rabah Di Roma). 
 
 
 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ალჟირული 
პასორტის ნომერი 
3525282 გაცემულია 
აბდელოუჰაბ 
აბდელჰაფიის 
(Abdellouahab 
Abdelhafid) 
სახელზე 
 
პირადი ნომერი:  
 

 17.03.04 
(ცვლილებებ
ი 
26.11.04 
09.09.05 
21.12.07 
25.01.10 
16.05.11 
17.08.15) 
 

ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგ
ის 
სამსახურის 
უფროსის 
2016  წლის 18 
იანვრის  N 
0116/18-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 1) 
 
იტალიის 
სასამართლოს 
მიერ საქმე 
განხილული 
იქნა 
დაუსწრებლად 
და მიესაჯა 5 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა.  
 
2005 წლის 19 
მაისს იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
გაცემული იქნა 
ბრძანება მისი 
დაკავების 
შესახებ, 



 
 
 
 

გაუქმებულია 
2008 წლის 18 
მარტს. 
დაკავშირებულ
ია ალ-ქაიდას 
ორგანიზაციას
თან ისლამურ 
მაღრებში 
(Organization of 
AL-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb), 
იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#111. 
 
ფოტო 
ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლისა 
და გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში 
 



5. სახელები: 
1. აბდულ მანან აღა 
(ABDUL MANAN AGHA) 
2. 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი:   
დაბ. ადგილი 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
 

ა) აბდულ მანანი  
(Abdul Manan); 
ბ) აბდულ მან’ამ საიდი  (Abdul 
Man’am Saiyid); 
გ) საიდ აბ ალ–მანი (Saiyid Abd al-
Man) (ადრინდელი სიის 
მიხედვით) 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
პირადი ნომერი: 
 

 17.10.01 
(ცვლილებები 

26.06.13) 

პაკისტანი 
(Pakistan) 

6. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2011 
წლის 5 
დეკემბრის 
#1211/05-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 



7. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 28 მაისის 
#0514/28-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 6) 
 

8. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 14 მაისის 
#0513/14–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



9. სახელები: 
1. აბდ ალაჰი  (ABD 
ALLAH) 
2. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
3. რაგაბი (RAGAB) 
4. აბდელ რაჰმანი 
(ABDEL RAHMAN) 
დაბ.თარიღი:  03.11.57 
დაბ.ადგილი:  კაფრ ალ-
შეიხი, ეგვიპტე (Kafr Al-
Shaykh, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ეგვიპტელი 

ა) აბუ ალ-ხაირი (Abu Al-Khayr); 
ბ) აჰმად ჰასანი (Ahmad Hasan); 
გ) აბუ ჯიჰადი (Abu Jihad). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

სავარაუდოდ 
იმყოფება 
პაკისტანში ან 
ავღანეთში. 
 

29.09.05 
(ცვლილებები 
  13.12.11) 
 

Egyptian 
Islamic Jihad-
ის წევრი.  

10. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 



11. ამოღებულია 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 
24 მაისის #0517/24-1 
ბრძანებით 
სახელები: 
1. ატა (ATA) 
2. აბდულაზიზ 
(ABDOULAZIZ) 
3. რაშიდ (RASHID) 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 
01.12.1973 
 
დაბ. ადგილი: 
 სულეიმანია, ერაყი 
(Sulaimaniya, Iraq) 
 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: 
ერაყელი 

ა) აბდულაზიზ ატა რაშიდ 
დაბადებული  1 
დეკემბერი 1973 წელი 
(Abdoulaziz Ata Rashid) 
ბ)ატა აბდულ აზიზ 
ბარზინგი (Ata Abdoul Aziz 
Barzingy) 

პასპორტის 
მონაცემები  
 
 
 
 
პირადი ნომერი 
 
რაციონის 
ბარათი 
(Ration Card) N 
6110922 

ციხე, გერმანია 
(Prison, 
Germany) 

06.12.05 
21.10.2008;
13.12.2011;
06.08.2013;
10.12.2015.

ამოღებული
ა ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2017 წლის 
24 მაისის 
#0517/24-1 
ბრძანებით 
დედის 
სახელი: 
კადიჯა 
მაჯიდ 
მოჰამმედ 
(Khadija 
Majid 
Mohammed). 
ანსარ ალ-
ისლამ- ის 
(Ansar Al-
Islam) 
(იურიდიულ
ი პირების 
სიაში N41) 
წევრი. 2008 
წლის 15 
ივლისს 
გერმანიაში 



მიესაჯა 10 
წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა. 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციი
ს 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასი
ნჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა 2009 
წლის 30 
ივლისს.

12. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 



(პუნქტი 3) 

13. სახელები: 
1. მაჯიდი 
(MAJEED)  
2. აბდულ ჩაუდრი 
(ABDUL 
CHAUDHRY) 
3. 
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 15.04.39 
ბ) 1938 
დაბ.ადგილი:   
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  პაკისტანელი 
 

ა) მაჯიდ აბდული (Majeed, 
Abdul); 
ბ) მაჯიდ ჩაუდრი აბდული 
(Majeed Chaudhry Abdul); 
გ) მაჯიდ აბდული (Majid, 
Abdul) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 24.12.01  



14 ამოღებულია 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 
20 სექტემბრის N2 
ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. ზულკიფლი  
(ZULKIFLI) 
2. აბდულ ჰირი 
(ABDUL HIR) 
3. 
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 05.01.66 
ბ) 05.10.66 
დაბ.ადგილი:  
ჯოჰორი, მალაიზია 
(Johor, Malaysia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: მალაიზიელი  
 

ა) მუსა აბდულ ჰირი (Musa 
Abdul Hir); 
ბ) მუსლიმინ 
აბდულმოთალიბ  
  (Muslimin Abdulmotalib); 
გ) სალიმ ალომბრა (Salim 
Alombra);  
დ) არმან ესკალანტე (Armand 
Escalante); 
ე) ნორმინა ჰაშიმი (Normina 
Hashim);  
ვ) ჰენრი ლავი (Henri Lawi);  
ზ) ჰენდრი ლავი (Hendri 
Lawi);  
თ) ნორანა მოჰამადი 
(Norhana Mohamad); 
ი) ომარ სალემი (Omar 
Salem);  
კ) აჰმად შობირინი (Ahmad 
Shobirin);  
ლ) ბინ აბდულ ჰირ 
ზულკიფლი     (Bin Abdul Hir 
Zulkifli); 
მ) აბდულჰირ ბინ ჰირ 
(Abdulhir Bin Hir);  
ნ) ჰასან (Hassan);  
ო) ჰოგალუ (Hogalu);  
პ) ჰუგალუ (Hugalu)  
ჟ) ლაგუ (Lagu);  

პასპორტის 
მონაცემები:  
#A11263265 
 
პირადი ნომერი:  
ა) 660105-01-
5297 
ბ) მართვის 
მოწმობა 
#D2161572 
გაცემული 
კალიფორნიაში, 
აშშ  
 

ა) სექსიენი 17, 
შაჰ ალამი, 
სელანგორი, 
მალაიზია 
(Seksyen 17, Shah 
Alam, Selangor, 
Malaysia) 
(ძველი 
ადგილსამყოფე
ლი) 
ბ) მაგუინდანაო, 
ფილიპინები 
(Maguindanao, 
the Philippines) 
(2015 წლის 
იანვრის 
მდგომარეობით) 

09.09.03 
(ცვლილებ

ები 
25.01.10 
06.08.15) 

2007 წლის 1-
ელ 
აგვისტოს 
კალიფორნი
ის 
ჩრდილოეთ 
რაიონის 
სასაამართლ
ოს მიერ 
(Court for the 
Northern 
District of 
California, 
USA) 
გაცემული 
იქნა 
დაპატიმრებ
ის ბრძანება.  
დაიღუპა 
მაგუინდანა
ოში, 
ფილიპინები 
2015 წლის 
იანვარში.  
   
დედა – 
მინაჰ ბინტო 
აოგისტ აბდ 
აზიზი 



რ) მარვანი (Marwan). (Minah Binto 
Aogist Abd 
Aziz).  
 

 15. ამოღებულია 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 
24 მაისის #0517/24-1 
ბრძანებით 
 
სახელები 
1. დიემანი (DIEMAN) 
2. აბდულკადირ 
იზზატი   (ABDULKADIR 
IZZAT) 

3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი:  04.07.65 
დაბ. ადგილი:  კირკუკი, 
ერაყი (Kirkuk, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

დეიმან ალჰასენბენ  ალი 
ალჯაბარი (Deiman Alhasenben Ali 
Aljabbari) 
დაბ. თარიღი: 04.07.65 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reiseausweis”) 
#A 0141062 
(ძალადაკარგულად 
ითვლება 2012 წლის 
სექტემბრიდან). 
 
 

ბავარია, გერმანია 
(Bavaria, Germany)  

06.12.05 
(ცვლილებები 

25.01.10 
13.12.11 
15.11.12) 

ამოღებული
ა ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2017 წლის 
24 მაისის 
#0517/24-1 
ბრძანებით 
 



ერაყელი 

16. სახელები: 
1. მოჰამადი 
(MOHAMAD) 
2. იქბალი (IQBAL) 
3. აბდურრაჰმანი 
(ABDURRAHMAN) 
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 17.08.57 
ბ) 17.08.58 
დაბ.ადგილი:  
ა) კორლეკო-
ლომბოკ ტიმური, 
ინდონეზია 
(Korleko-Lombok 
Timur, Indonesia); 
ბ) სოფელი ტირპას-
სელონგი, 

ა) რაჰმან, მოჰამად იქბალი 
(Rahman, Mohamad Iqbal); 
ბ) ა რაჰმან, მოჰამად იქბალი 
(A Rahman, Mohamad Iqbal); 
გ) აბუ ჯიბრილ 
აბდურრაჰმანი (Abu Jibril 
Abdurrahman); 
დ) ფიკირუდდინ მუქთი 
(Fikiruddin Muqti); 
ე) ფიჰირუდდინ მუქთი 
(Fihiruddin Muqti); 
ვ) აბდულ რაჰმან, მოჰამად 
იქბალი (Abdul Rahman, 
Mohamad Iqbal). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
პირადი ნომერი:  
#360325170857
0001 
 

ჯალან ნაკულა, 
კომპლეკ ვიტანა 
ჰარია III ბლოკი 
ც 106-107, 
ტანგერანგი, 
ინდონეზია 
(Jalan Nakula, 
Komplek Witana 
Harja III Blok C 
106-107, 
Tangerang, 
Indonesia). 
 

28.01.03 
(ცვლილებები 
  26.11.04 
 16.05.11 
 10.06.11) 
 

 



აღმოსავლეთ 
ლომბოკი, 
ინდონეზია (Tirpas-
Selong Village, East 
Lombok, Indonesia). 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ინდონეზიელი 

17. სახელები: 
1. სულეიმანი 
(SULAIMAN) 
2. ჯასემი (JASSEM) 
3. სულეიმანი 
(SULAIMAN) 
4. ალი აბო გაითი 
(ALI ABO GHAITH) 
 
დაბ.თარიღი:  
14.12.65 
დაბ.ადგილი:  
ქუვეითი (Kuwait) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  2002 წელს 
გავიდა ქუვეითის 
მოქალაქეობიდან. 

აბო გაითი (Abo Ghaith) პასპორტის 
მონაცემები:  
ქუვეითში 
გაცემული 
ქუვეითის 
პასპორტი: 
#849594 
გაცემის 
თარიღი: 
27.11.98 
მოქმედების 
ვადა: 
24.06.03 
 
პირადი ნომერი:  
 

 16.01.04 
(ცვლილებები 
   23.07.08 
   10.06.11) 

2001 წლის 
ივნისში 
ქუვეითიდან 
გადავიდა 
პაკისტანში. 



18. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 9 
ოქტომბრის 
#1015/09–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3).

19 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 2 
თებერვლის 
#0215/02–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3).  

20. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 21 
სექტემბრის 
#0915/21-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3).



21. სახელები: 
1. ამინი (AMIN) 
2. მუჰამადი 
(MUHAMMAD)  
3. ულ ჰაკი (UL 
HAQ) 
4. საამ ხანი (SAAM 
KHAN) 
 
დაბ.თარიღი:  1960 
დაბ.ადგილი:  
პროვინცია 
ნანგაჰარი, ავღანეთი 
(Nangahar Province, 
Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ავღანელი 

ა) ალ-ჰაკ, ამინი (Al-Haq, 
Amin); 
ბ) ამინ, მუჰამმადი (Amin, 
Muhammad); 
გ) დრ. ამინი (Dr. Amin); 
დ) ულ-ჰაკ, დრ. ამინი 
(Ul-Haq, Dr. Amin). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  

 25.01.01 
(ცვლილებებ

ი 
18.07.07 

 16.12.10) 

 

უსაფრთხოე
ბის 
საკითხებში 
უსამა ბინ 
ლადენის 
(Usama bin 
Laden) 
კოორდინატ
ორი. 
 
2006 წლის 
თებერვალში 
რეპატრირებ
ული იქნა 
ავღანეთში.  
 

22. სახელები: 
1.ფარჰად 
(FARHAD) 
2. კანაბი (KANABI) 
3. აჰმად (AHMAD) 
4.  
 
დაბ. თარიღი: 
01.07.1971  
 
დაბ. ადგილი: 
არბილი,ერაყი (Arbil, 

ა) კაუა ომარ აჩმედ (Kaua 
Omar Achmed) 
ბ) კავა ჰამავანდი (Kawa 
Hamawandi) (როგორც
 ადრე იყო 
შეტანილი) 
გ) კავა ომარ აჰმედ 
(Kawa Omar Ahmed) 
 
 
 
 
 

პასპორტის
მონაცემები:  
 
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reiseausweis”) 
No A0139243 
(ძალადაკარგულ
ად ითვლება 
2012 წლის 
სექტემბრიდან) 
 

მისამართი: 
არბილ- 
კუშტუბა- 
სახლის 
ნომერი SH 11, 
შესახვევი 
5380, ერაყი 
(Arbil- Qushtuba 

house no. SH 
11, alley 5380) 
 
 

06.12.05 
31.07.2006;
25.01.2010;
13.12.2011;
15.11.2012;
10.12.2015 

დედის  
სახელი: 
ფარიდა 
ჰუსსეინ 
კჰადირ   
(Farida 
Hussein 
Khadir). 
2010 წლის 
10 
დეკემბერს 
გათავისუფ



Iraq) 
 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: 
ერაყელი 
 

 
 
 
 
 
 
 

პირადი ნომერი:   
 
 
 
 
 

ლებული 
იქნა 
გერმანიის 
ციხიდან და 
გადავიდა 
ერაყში 
2011 წლის 
6 
დეკემბერს. 
უშიშ 
როების 
საბჭოს 
1822 (2008) 
რეზოლუცი
ის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებ
ული იქნა 
2009 წლის 
5 
ოქტომბერს. 



23. სახელები: 
1. ტარიქი (TARIQ) 
2. ანვარი (ANWAR) 
3. ელ საიედი (EL 
SAYED) 
4. აჰმედი (AHMED) 
 
დაბ.თარიღი:  
15.03.63 
დაბ.ადგილი:  
ალექსანდრია, 
ეგვიპტე (Alexandria, 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ეგვიპტელი 

ა) ჰამდი აჰმად ფარაგი 
(Hamdi Ahmad Farag); 
ბ) ამრ ალ-ფატიჰ ფატი 
(Amr Al-Fatih Fathi); 
გ) ტარეკ ანვარ ელ საიედ 
აჰმადი (Tarek Anwar El 
Sayed Ahmad). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  

 06.10.01 
(ცვლილებები 
   26.10.04 
   18.07.07 
   16.05.11) 
 

არსებული 
ინფორმაციი
თ, 
გარდაიცვალ
ა 2001 წლის 
ოქტომბერში
. 
 
 

24. სახელები: 
1. ზაკი (ZAKI) 
2. ეზატი (EZAT) 
3. ზაკი (ZAKI) 
4. აჰმედი (AHMED) 
 
დაბ.თარიღი:  21.04.60 
დაბ.ადგილი:   
ა) შარქია, ეგვიპტე 
(Sharqiyah, Egypt); 
ბ) ზაქაზიქი, ეგვიპტე 
(Zaqaziq, Egypt). 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ეგვიპტელი 

ა) რიფ`ატ სალიმი (Rif’at Salim); 
ბ) აბუ უსამა (Abu Usama). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  

შესაძლო 
ადგილსამყოფელი: 
პაკისტანისა და 
ავღანეთის 
საზღვარი 

29.09.05 
(ცვლილებები 

13.12.11) 

მამა – აჰმედ 
ეზატ ზაკი 
(Ahmed Ezat 
Zaki). 
 
Egyptian 
Islamic Jihad-
ის წევრი. 



25. ამოღებულია 2016 
წლის 29 ივნისს 
 
სახელები: 
1. ფარიდი (FARID)  
2. აიდერი (AIDER)  
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
12.10.64 
დაბ.ადგილი:  
ალჟიერსი, ალჟირი 
(Algiers, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ალჟირელი 

ა) აჩურ  ალი (Achour Ali); 
ბ)ტერფი ფარიდი (Terfi 
Farid); 
გ) აბდალაჰი (Abdallah). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  

 
 

17.03.04
(cvlilebebi 

26.11.04; 

25.01.10 

 16.05.11) 

ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2016  წლის 
29 ივნისის  
N 0616/29-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 
 
იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
DRAFRD64
R12Z301C   
 
2002 წლის 
მარტშიიიტა
ლიაში 
მიესაჯა 8 
წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა.
 
2007 წლის 



16 ნოემბერს 
იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
გაცემული 
იქნა მისი 
დაპატიმრებ
ის ორდერი.  
 
2007 წლის 
14 
დეკემბერს 
იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
გამოცხადდა 
ძებნილად. 



26. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 7 
ოქტომბრის 
#55/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
 

27. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 17 
ნოემბრის 
#1115/17-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
 



 28. სახელები: 
1. მოჰამადი 
(MOHAMMAD)  
2. ჰამდი (HAMDI) 
3. მოჰამადი 
(MOHAMMAD)   
4. სადიქ ალ – აჰდალი 
(SADIQ AL-AHDAL) 
 
დაბ.თარიღი:  19.11.71 
დაბ.ადგილი:  medina, 
saudis arabeTi (Medina, 
Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
iemeneli 

 

a) al-hamati, muhamadi (Al-Hamati,
Muhammad); 
b) muhamad muhamad  abdulah al-ahdali 

(Muhammad Muhammad  Abdullah Al-Ahdal); 
g) mohamed mohamed abdulah al-ahdali 

(Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal); 
d) abu azim al-maki (Abu Asim Al-Makki); 
e) ahmedi (Ahmed). 

პასპორტის 
მონაცემები: #541939 

al-hudaidahSi, iemeni 

(Al-Hudaydah, Yemen) 
gacemuli iemenis 

pasporti  

muhamad muhamad abdulah 

al-ahdalis 

(Muhammad Muhammad 
Abdullah Al-Ahdal) 
saxelze. 

gacemis TariRi: 

31.07.2000  

 
პირადი ნომერი:  
iemenis piradobis 

mowmoba  

#216040 

 

Jamal Street, Al-Dahima 
alley, Al-Hudaydah, Yemen 

17.10.01 
(cvlilebebi 

 30.01.09; 

 25.01.10) 

 

al–qaidas (Al-
Qaida) finansebze 

pasuxismgebeli 

iemenSi.  

 

braldebulia USS 
Cole-ze TavdasxmaSi 
2000 wels. 

 

2003 wlis 

noemberSi 

dakavebuli iqna 

iemenSi.  

 

iemenis pirveli 

instanciis 

specializirebuli 

sasamarTlos 

(Specialized Criminal 
Court of First 
instance in Yemen) 
mier miesaja sami 

wliTa da erTi 

TviT Tavisuflebis 

aRkveTa.  

 

sasjelis moxda 

daasrula 2006 

wlis 25 dekembers. 

29. სახელები: 
1. მეჰრეზი 
(MEHREZ)  
2. ბენ მაჰმუდი (BEN 
MAHMOUD) 
3. ბენ სასი (BEN 
SASSI) 
4. ალ-ამდუნი (AL-
AMDOUNI) 
 
დაბ.თარიღი:  

ა) ფაბიო ფუსკო (Fabio 
Fusco)  
დაბ. თარიღი: 25.05.68 
დაბ. ადგილი: ნეაპოლი, 
იტალია (Naples, Italy); 
ბ) ფაბიო ფუსკო (Fabio 
Fusco)  
დაბ. თარიღი: 18.12.68 
დაბ. ადგილი: ტუნისი 
(Tunisia); 
გ) ფაბიო ფუსკო (Fabio 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#G737411 
გაცემის 
თარიღი: 
24.10.90 
მოქმედების 
ვადა: 20.09.97 
 

იტალია (Italy) 
 

25.06.03 
(ცვლილებები 
 26.11.04 

 20.12.05 

 17.10.07  

 16.09.08 

 24.03.09  

 12.07.10 
 16.05.11) 
 

 

მამა -
მაჰმუდ ბენ
სასი  
(Mahmoud 
ben Sasi); 
 
დედა - 
მარიამ ბინტ 
ალ-ტიჟანი 
(Maryam bint 
al-Tijani). 
 



18.12.69 
დაბ.ადგილი:  ასიმა-
ტუნისი, ტუნისია 
(Asima-Tunis, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ტუნისელი  
 

Fusco)  
დაბ. თარიღი: 25.05.68 
დაბ. ადგილი: ალჟირი  
(Algeria); 
დ) მოჰამედ ჰასანი (Mohamed
Hassan); 
ე) მეჰერეზ ჰამდუნი (Meherez
Hamdouni); 
ვ) ამდუნი მეჰრეზ ბენ ტაჰი
(Amdouni Mehrez ben Tah) 
დაბ. თარიღი: 14.07.69 
დაბ. ადგილი: ტუნისი
(Tunisia); 
ზ) მეჰერეზ ბენ აჰდუდ ბენ 
ამდუნი (Meherez ben 
Ahdoud ben Amdouni); 
თ) აბუ თალე (Abu Thale). 

პირადი ნომერი: 
  

არ დაიშვება 
შენგენის 
ტერიტორია
ზე. 
 

30 სახელები: 
1.მოჰამედ (MOHAMED) 
2. ბენ ბელგასემ (BEN 
BELGACEM) 
3. ბენ აბდალაჰ (BEN 
ABDALLAH) 
4. ალ–აუადი 
(AL-AOUADI) 
 
დაბადების თარიღი: 
11.12.1974 
 
დაბადების ადგილი: 
ტუნისი, ტუნისი (Tunis, 
Tunisia) 

ა) მოჰამედ ბენ ბელკასემ აუადი 
(Mohamed Ben Belkacem Aouadi); 
ბ)  ფატჰი ჰანაჩი (Fathi Hannachi). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი 
#L191609 
გაცემის თარიღი:  
28.02.96 
მოქმედების ვადა: 
27.02.01 
 
პირადი ნომერი: 
ა) #04643632  
გაცემის თარიღი: 
18.06.1999 
 
ბ) იტალიის 

№23, 50–ე ქუჩა, 
ზერუნი, ტუნისი, 
ტუნისი (50th Street, 
Number 23, 
Zehrouni, Tunis, 
Tunisia). 

24.04.02 
(ცვლილებებ

ი 
10.04.03 
26.11.04 
09.09.05 
20.12.05 
31.07.06 
07.06.07 
23.12.10 
24.11.14 
23.02.16) 

 Ansar al-Shari'a 
in Tunisia (AAS-
T)–ს 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№145) 
უსაფრთხოების 
ფრთის 
მეთაური. 
 
დედა – ურიდა 
ბინტ მოჰამედი 
(Ourida Bint 
Mohamed). 
 



 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტუნისელი 
 

ფისკალური კოდი: 
DAOMMD74T11Z35
2Z   

2004 წლის 1–
ელ დეკემბერს 
დეპორტირებუ
ლი იქნა 
იტალიიდან  
ტუნისში.  
 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
ტუნისში 2013 
წლის 
აგვისტოში. 
 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა ბურჯ 
ალ-ამირის 
(Burj al-‘Amiri) 
სამოქალაქო 
ციხეში 2013 
წლის 13 
სექტემბერს 
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის 22 
აპრილს 



31. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 2 
თებერვლის 
#0215/02–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3).

32. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
24 ნოემბრის 
#1111/24-2 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 



33. ამოღებულია 
 

  
 

 
  

  ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 17 
ნოემბრის 
#1115/17-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
  

34. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 2 მაისის 
#0512/02-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 
 



35. სახელები: 
1. სულიმანი (SULIMAN)  
2. ჰამდი (HAMD) 
3. სულეიმანი 
(SULEIMAN) 
4. ალ - ბუთი (AL-
BUTHE) 
 
დაბ.თარიღი:  08.12.61 
დაბ.ადგილი: ქაირო, 
ეგვიპტე (Cairo, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
საუდის არაბეთი (Saudi 
Arabia) 

ა) სოლიმან ჰ.ს. ალ ბუთი (Soliman 
H.S. Al Buthi); 
ბ) სულეიმან ჰამად სულეიმან ალ 
ბათა (Sulayman Hamad Sulayman 
Al Batha). 
 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები 
ა) საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი:  
#B049614  
ბ) საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი: 
#C 536660, 
გაცემის თარიღი: 
05.05.01 
მოქმედების ვადა: 
11.05.06 
პირადი ნომერი:  

რიადი, საუდის 
არაბეთი (Riyadh, 
Saudi Arabia) 
 

28.09.04 
(cvlilebebi 
23.04.07; 
(13.12.11) 
 

 2010 წლის 
თებერვლის 
ინფორმაციით,  
რიადის 
მუნიციპალიტე
ტის (საუდის 
არაბეთი)  
გარემოს 
დაცვის 
დეპარტამენტი
ს გენერალური 
დირექტორი.  

36. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 

37. სახელები: 
1. საიდი (SAID) 
2. ბენ აბდელჰაკიმი 
(BEN ABDELHAKIM) 

ა) ჩერიფ საიდი (Cherif Said) 
დაბ. თარიღი: 25.01.70 
დაბ. ადგილი: ტუნისი 
(Tunisia); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი

ლოდის 
პროსპექტი 59, 
მილანი, იტალია 
(Corso Lodi 59, 

12.11.03 
(cvlilebebi 

20.12.05 

21.12.07 

30.01.09 

16.05.11)

დედა - 
რადია მაკი 
(Radhiyah 
Makki). 



3. ბენ ომარი (BEN 
OMAR) 
4. ალ-ჩერიფი (AL-
CHERIF) 
 
დაბ.თარიღი:  
25.01.70 
დაბ.ადგილი:  
მანზილ ტმიმი, 
ტუნისი (Manzil 
Tmim, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ტუნისელი  
 

ბ) ბინჰამოდა ჰოკრი 
(Binhamoda Hokri) 
დაბ. თარიღი: 25.01.70 
დაბ. ადგილი: სოზა, ტუნისი
(Sosa, Tunisia); 
გ) ჰკრიფ ატაფი (Hcrif Ataf) 
დაბ. თარიღი: 25.01.71 
დაბ. ადგილი: სოლისი, 
ტუნისი (Solisse, Tunisia); 
დ) ბინ ჰომოდა ჩოკრი (Bin 
Homoda Chokri) 
დაბ. თარიღი: 25.01.70 
დაბ. ადგილი: ტუნისი, 
ტუნისი (Tunis,Tunisia); 
ე) ატეფ ჩერიფი (Atef Cherif) 
დაბ. თარიღი: 12.12.73 
დაბ. ადგილი: ალჟირი 
(Algeria) 
ვ) შერიფ ატაფი (Sherif Ataf) 
დაბ. თარიღი: 12.12.73 
დაბ. ადგილი: არასი, ალჟირი
(Aras, Algeria); 
ზ) ატაფ შერიფ საიდი (Ataf
Cherif Said) 
დაბ. თარიღი: 12.12.73 
დაბ. ადგილი: ტუნისი, 
ტუნისი (Tunis, Tunisia) 
თ) შერიფ საიდი (Cherif Said)
დაბ. თარიღი: 25.01.73 

#M307968 
გაცემის 
თარიღი: 
08.09.01; 
მოქმედების 
ვადა: 07.09.06 
 
პირადი ნომერი:  
 

Milan, Italy).  
2008 წლის 7 
თებერვალს 
მილანის 
სააპელაციო 
სასამართლო
ს (Appeal 
Court of 
Milan) მიერ 
ტერორისტუ
ლი 
გაერთიანები
ს წევრობის 
ბრალდებით 
მიესაჯა 8 
წლითა და 
10 თვით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა. 
 
2009 წლის 
15 იანვარს 
სასჯელის 
ზომა 
უცვლელად 
იქნა 
დატოვებულ
ი იტალიის 
უზენაესი



დაბ. ადგილი: ტუნისი, 
ტუნისი (Tunis, Tunisia) 
ი) ჩერიფ საიდი (Cherif Said) 
დაბ. თარიღი: 12.12.73 
დაბ. ადგილი: ალჟირი 
(Algeria); 
კ) ჯალალი (Djallal); 
ლ) იუსეფი (Youcef); 
მ) აბუ სალმანი (Abou 
Salman); 
ნ) საიდ ტმიმი (Said Tmimi). 

სასამართლო
ს (Italian 
Supreme 
Court) 
მიერ, 
რომელიც 
ძალაში 
შევიდა 2008 
წლის 
თებერვლიდ
ან.  
  
სასჯელის 
მოხდის 
შემდეგ 
ექვემდებარე
ბა გაძევებას  
იტალიიდან  
ტუნისში.  



38. ამოღებულია 2016 
წლის 27 ივლისს 
 
სახელები: 
1. აშრაფი 
(ASCHRAF) 
2. ალ-დაგმა (AL-
DAGMA) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
28.04.69 
დაბ.ადგილი:  
აბასანი, ღაზას 
სექტორი, 
პალესტინის 
ტერიტორია 
(Abasan, Gaza Strip, 
Palestinian 
Territories) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  არ არის 
ზუსტად 
განსაზღვრული/წარ
მოშობით 
პალესტინელი.  
 

აშრაფ ალ - დაგმა (Aschraf 
Al-Dagma)  
დაბ. თარიღი: 28.04.1969  
დაბ. ადგილი: კანუიზი, 
პალესტინის ტერიტორია 
(Kannyouiz, Palestinian 
Territories). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
იძულებით 
გადაადგილებუ
ლი პირის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი, 
გაცემული 
გერმანიაში 
(Landratsamt 
Altenburger Land 
(Altenburg 
County 
Administration 
Office));  
გაცემის 
თარიღი: 
30.04.00 
 
 
პირადი ნომერი: 

 გერმანია 
(Germany)  

23.09.03 
(ცვლილებები 
 23.12.08 
11.03.10 
10.06.11) 

ამოღებული
ა 2016 წლის 
27 ივლისს 
 
აქვს კავშირი 
ისმაილ 
აბდალლა 
სბაიტან 
შალაბის 
(Ismail 
Abdallah 
Sbaitan 
Shalabi), 
ჯამელ 
მუსტფასა 
(Djamel 
Moustfa) და 
მოჰამედ აბუ 
დესსთან 
(Mohamed 
Abu Dhess). 
 
  

39. სახელები: 
1. ნურედდინი     

ა) დრისი ნურედდინი (Drissi 
Noureddine); 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პლებიშიტოს ქ. 
3, სერმონა, 

12.11.03 
(cvlilebebi 

20.12.05 

2010 წლის 5 
მაისამდე 



(NOUREDDINE) 
2. ბენ ალი (BEN ALI) 
3. ბენ ბელკასემი 
(BEN BELKASSEM) 
4. ალ-დრისი (AL-
DRISSI) 
 
დაბ.თარიღი:  
30.04.64 
დაბ.ადგილი:  
ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ტუნისელი  
 

ბ) აბუ ალი (Abou Ali); 
გ) ფაიკალი (Faycal). 
 
  
 

ტუნისის 
პასპორტი 
#L851940 
გაცემის 
თარიღი: 
09.09.98; 
მოქმედების 
ვადა: 
08.09.03 
 
პირადი ნომერი:  
 

იტალია (Via 
Plebiscito 3, 
Cermona, Italy). 

31.07.06 

21.12.07 

16.05.11) 
ექვემდებარე
ბა 
ადმინისტრა
ციულ 
კონტროლს 
იტალიაში.  
 
არ დაიშვება 
შენგენის 
ტერიტორია
ზე.  
  
დედა - 
ხადიჯაჰ 
ალ-დრისი 
(Khadijah al-
Drissi).  

40. სახელები: 
1. მუჰსინ (MUHSIN) 
2. ფადჰილ (FADHIL) 
3. აიედ (AYED) 
4. აშოურ ალ-ფადჰლი 
(ASHOUR AL-FADHLI) 
 
დაბ. თარიღი: 
24.04.1981 
 
დაბ. ადგილი: 
ქუვეითი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ა) მუჰსინ ფადჰილ ‘აიიდ ალ 
ფადჰლი (Muhsin Fadhil ‘Ayyid al 
Fadhli) 
ბ)მუჰსინ ფადილ აიდ აშურ ალ 
ფადჰლი (Muhsin Fadil Ayid Ashur 
al Fadhli) 
გ) აბუ მაჯიდ სამიაჰ (Abu Majid 
Samiyah) 
დ) აბუ სამია  Abu Samia  
 

პასპორტის          
მონაცემები: 
ა) ქუვეითის 
პასპორტი:  
N 106261543 
ბ) ქუვეითის 
პასპორტი N 
1420529 გაცემულია 
ქუვეითში 
(მოქმედების ვადა: 
2006 წლის 31 
მარტი).  
 
პირადი ნომერი: 

მისამართი:  
მე-4 ბლოკი, მე-13 
ქუჩა, სახლი 179, ქ. 
ქუვეითი, ზონა- ალ 
რიქა, ქუვეითი 
(Block Four, Street 
13, House #179 
Kuwait City, Al-
Riqqa area, Kuwait) 

17.02.05
ცვლილებებ
ი: 23.07.2008 

10.12.2015 

იძებნება 
ქუვეითის 
უსაფრთხოების 
ორგანოების 
მიერ. იძებნება 
საუდის (Saudi) 
უსაფრთხოების 
ძალების მიერ. 
ძებნილია 2008 
წლის 
ივლისიდან. 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 



ქუვეითელი 
 

 შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის 1 ივნისს. 

41. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 4 
თებერვლის 
#0211/04-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 4) 

42. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ



გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 

43. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 

44. სახელები: 
1. ხალიდი (KHALID)    
2. აბდ ალ-რაჰმანი (ABD 
AL-RAHMAN) 
3. ჰამდი (HAMD) 
4. ალ-ფავაზი (AL-
FAWAZ) 
 
დაბ.თარიღი:  24.08.62 
დაბ.ადგილი:  ქუვეითი 
(Kuwait) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
საუდის არაბეთი 
 

ა) ხალედი ალ - ფაუვაზი (Khaled 
Al-Fauwaz,); 
ბ) ხალედ ა ალ - ფაუვაზი (Khaled 
A. Al-Fauwaz,); 
გ) ხალიდი ალ - ფავაზი, (Khalid 
Al-Fawwaz,); 
დ) ხალიკი ალ ფავაზ, (Khalik Al 
Fawwaz,); 
ე) ხალედი ალ - ფავაზი (Khaled Al-
Fawwaz,); 
ვ) ხალედი ალ ფავაზი (Khaled Al 
Fawwaz,); 
ვ) ხალიდ აბდულრაჰმან ჰ. ალ 
ფავაზი (Khalid  

პასპორტის 
მონაცემები:  
#456682 
გაცემის თარიღი: 
06.11.90 
მოქმედების ვადა: 
13.09.95 
 
 

პირადი ნომერი:  
 

amerikis SeerTebuli 

Statebi 

24.04.02 
(ცვლილებებ
ი 
  26.11.04 
  23.04.07 
  21.10.10 
  04.08.14) 

eqstradirebul

ia 

gaerTianebuli 

samefodan 

amerikis 

SeerTebul 

StatebSi 2012 

wlis 5 

oqtombers.  



Abdulrahman H. Al Fawaz). 

45. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 9 
ივნისის 
#0610/9-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 5) 
 

46. ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტრინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2019 წლის 
8 მაისის N6 
ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. ფეთი (FETHI) 
2. ბენ ჰასენი (BEN 
HASSEN) 
3. ბენ სალემი (BEN 
SALEM) 

a) ფეტი ბენ ასენ ჰადადი 
(Fethi ben Assen  Haddad); 
ბ) ფატი ჰასან ალ ჰადდადი 
(Fathy Hassan Al Haddad). 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#L183017 
გაცემის 
თარიღი: 
14.02.96; 
მოქმედების 
ვადა; 13.02.01 
 
პირადი ნომერი:  
 

ა) ფულვიო 
ტესტის ქ. 184, 
ჩინიზელო 
ბალზამო, 
იტალია 
(Number 184 Via 
Fulvio Testi – 
Cinisello 
Balsamo (MI) – 
Italy); 
ბ) პორტე ჯოვეს 
ქ. 1, მორტარა, 
იტალია 
(Number 1 Via 
Porte Giove – 
Mortara (PV), 

17.03.04
(cvlilebebi 

26.11.04; 

20.12.05; 

21.12.07; 

25.01.10 

16.05.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
HDDFTH63H
28Z352V 
 
  
 



4. ალ-ჰადადი (AL-
HADDAD) 
 
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 28.06.63 
ბ) 28.03.63 
დაბ.ადგილი:  
ტატაუენი, ტუნისი 
(Tataouene, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ტუნისელი  

Italy (Domicile) 

47. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 10 
დეკემბრის 
#1212/10–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

48. სახელები: 
1. კამალი  (KAMAL) 
2. ბენ მაოელდი 
(BEN MAOELDI) 
3. ბენ ჰასანი (BEN 
HASSAN) 
4. ალ-ჰამრაუი (AL-

ა) ჰამრუი კამელ ბენ მულდი 
(Hamroui Kamel ben 
Mouldi);  
ბ) ჰამრაუი კამელი 
(Hamraoui Kamel)  
დაბ. თარიღი: 21.11.77 
დაბ. ადგილი: მაროკო 
(Morocco) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#P229856 
გაცემის 
თარიღი: 

ა) ბერტეზის ქ. 
27, კრემონა, 
იტალია (Via 
Bertesi Number 
27, Cremona, 
Italy); 
ბ) პლებიშიტოს 

12.11.03 
(cvlilebebi 

20.12.05; 

31.07.06; 

21.12.07 

16.05.11) 

დედა - 
ხამისა ალ-
კატირი 
(Khamisah 
al-Kathiri). 
 
2007 წლის 



HAMRAOUI) 
 
დაბ.თარიღი:  
21.10.77 
დაბ.ადგილი:  ბეჯა, 
ტუნისი (Beja, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ტუნისელი 
 
 

გ) ჰამრაუი კამელი 
(Hamraoui Kamel) 
დაბ. თარიღი: 21.11.77 
დაბ. ადგილი: 
ტუნისია(Tunisia);  
დ) ჰამრაუი კამელი 
(Hamraoui Kamel), 
დაბ. თარიღი: 20.10.77 
დაბ. ადგილი: ტუნისი 
(Tunisia) 
ე) კამელი (Kamel); 
ვ)  კიმო (Kimo). 
 
 

01.11.02; 
მოქმედების 
ვადა: 31.10.07 
 
პირადი ნომერი:  

ქ. 3, კრემონა, 
იტალია (Via 
Plebiscito 
Number 3, 
Cremona, Italy). 

17 აპრილს 
ევროპის 
ადამიანის 
უფლებათა 
დაცვის 
სასამართლო
ს მიერ 
გაუქმებული 
იქნა მისი 
გაძევების 
შესახებ 
ბრძანება.  
 
ხელახლა 
დაკავებული 
იქნა 
იტალიაში 
2008 წლის 
20 მაისს. 
 
არ დაიშვება 
შენგენის 
ტერიტორია
ზე. 

49. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 



წლის 8 
აპრილის 
#0415/08-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4).

50. სახელები: 
1. თარვატი  
(THARWAT)  
2. სალაჰი (SALAH) 
3. შიჰატა (SHIHATA) 
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
29.06.60 
დაბ.ადგილი:  
ეგვიპტე (Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ეგვიპტელი 

ა) ტარვატ სალაჰ 
აბდალლაჰი (Tarwat Salah 
Abdallah); 
ბ) სალაჰ შიჰატა თირვატი 
(Salah Shihata Thirwat); 
გ) შაჰატა თირვატი (Shahata 
Thirwat); 
დ) ტარვატ სალაჰ შიჰატა 
ალი  
(Tarwat Salah Shihata Ali) 
(ადრინდელი სიის 
მიხედვით). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 06.10.01 
(ცვლილებებ

ი 
26.11.04 
16.12.10) 

 

51 სახელები 
1. მაზენი (MAZEN) 
2. სალაჰი (SALAH) 
3. მოჰამედი 
(MOHAMMED) 
4. 
 
 
დაბ. თარიღი:  18.05.81 
დაბ. ადგილი:  არბილი, 
ერაყი (Arbil, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი 

ა)  მაზენ ალი ჰუსეინი (Mazen Ali 
Hussein) 
დაბ. თარიღი: 01.01. 82 
დაბ. ადგილი: ბაღდადი, ერაყი 
(Baghdad, Iraq); 
ბ) ისა სალაჰ მუჰამადი 
(Issa Salah Muhamad) 
დაბ. თარიღი: 01.01.80  
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reiseausweis”)  
#A 0144378 
(ძალადაკარგულად 
ითვლება 2012 წლის 
სექტემბრიდან) 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

94051, 
ჰოიცენბერგი, 
გერმანია (94051 
Hauzenberg, 
Germany) 
 

06.12.05 
(ცვლილებები 

21.10.08 
13.12.11 
15.11.12) 

Ansar Al-Islam–
ის წევრი. 
 
2012 წლის 18 
მაისს 
გათავისუფლებ
ული იქნა 
გერმანიის 
ციხიდან. 
 



52. სახელები: 
1. ნაშვან (NASHWAN)  
2. აბდ ალ-რაზაქ ABD 
AL-RAZZAQ 
3. აბდ ალ-ბაქი (ABD AL-
BAQI) 
4.  
 
დაბ. თარიღი: 
1961 
 
დაბ. ადგილი: 
მოსულ, ერაყი (Mosul, 
Iraq) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი 

ა) აბდალ-ალ-ჰადი ალ-ირაქი 
(Abdal Al-Hadi Al-Iraqi 
ბ) აბდ ალ ჰადი ალ-ირაქი (Abd Al-
Had Al-Iraqi) 
გ) ომარ უტჰმან მოჰამედ (Omar 
Uthman Mohammed) 
დ) აბდულ ჰადი არიფ ალი (Abdul 
Hadi Arif Ali) 
ე) აბუ აბდალლაჰ (Abu Abdallah)  
ვ)აბდულ ჰადი ალ-ტავეელ (Abdul 
Hadi al-Taweel 
ზ) აბდ ალ-ჰადი ალ-ანსარი (Abd 
al-Hadi al-Ansari)  
თ) აბდ ალ-მუჰაიმან (Abd al-
Muhayman) 
ი) აბუ აიუბ (Abu Ayub)  
 

პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
რაციონის ბარათი 
(Ration Card)  No 
0094195 

 მისამართი: 06.10.01
ცვლილებებ
ი: 14.05.2007; 

27.07.2007; 
10.12.2015 

შეუერთდა ალ-
ქაიდას 1996 
წელს და იმ 
დროისათვის 
იყო ავღანეთში 
თალიბანის 
მნიშვნელოვანი 
მოკავშირე. 
იღებდა 
დაფინანსებას 
ანსარ ალ-
ისლამ-ისგან 
(Ansar Al-Islam) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
N41) ერაყში 
კირკუკზე და 
ნინვეზზე 
(Kirkuk and 
Ninveh in Iraq) 
თავდასხმისთვ
ის 2005 წლის 
გაზაფხულსა 
და ზაფხულში.  
ალ-ქაიდას 
უფროსი 
ოფიცერი. 
პატიმრობაშია 
ამერიკის 
შეერთებული 
შტატებში 2014 
წლის 
აგვისტოდან. 
მამის სახელი: 
აბდ ალ-



რაზზაქ აბდ 
ალ-ბაქი (Abd 
al-Razzaq Abd 
al-Baqi). დედის 
სახელი: 
ნადირა აიოუბ 
ასსად (Nadira 
Ayoub Asaad). 
ფოტოსურათი 
ხელმისაწვდომ
ია Interpol-
UNSC-ის 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის  15 
ივნისს. 
 



53. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 17 
ნოემბრის 
#1115/17-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
 

54. სახელები: 
1.სალიმი  (SALIM)  
2.აჰმადი (AHMAD) 
3.სალიმი (SALIM) 
4.ჰამდანი (HAMDAN) 
 
დაბ.თარიღი:  1965 
დაბ.ადგილი:   
ა)ალ - მუკალლა, იემენი 
(Al-Mukalla, Yemen) 
ბ)  ალ - მუკალა, იემენი (Al-
Mukala, Yemen) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
იემენელი 
 

 ა)საქრ ალ - ჯადავი (Saqr Al-Jaddawi); 
ბ) საქარ ალ - ჯადავი (Saqar Al 
Jadawi); 
გ) საქარ ალჯავადი (Saqar Aljawadi); 
დ) სალემ აჰმედ სალემ ჰამდანი 
(Salem Ahmed Salem Hamdan) 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
იემენის პასპორტი 
#00385937  
 
პირადი ნომერი:  
 

ა) შარი ტუნისი,  
სანა`ა, იემენი (Shari 
Tunis, Sana’a, Yemen) 
(ყოფილი მისამართი); 
 
ბ) 2008 წლის 
ნოემბრიდან 
ცხოვრობს იემენში. 

25.01.01 
(ცვლილებები 

25.07.06; 
23.04.07; 
30.01.09; 
17.07.09; 
25.01.10) 

 

1996 - 2001 
წლებში უსამა 
ბინ ლადენის 
(Usama bin 
Laden) მძღოლი 
და პირადი 
მცველი. 
 
2008 წლის 
ნოემბერში აშშ-
ის ციხიდან 
გადაყვანილი 
იქნა იემენში. 



55. სახელები: 
1. იმად (IMAD)  
2. ბენ ბეჩირ (BEN 
BECHIR) 
3. ბენ ჰამდა (BEN 
HAMDA) 
4. ალ-ჯამმალი (AL-
JAMMALI) 
 
დაბ. თარიღი: 
25.01.1968 
 
დაბადების ადგილი:  
მანზალ ტმიმ, ნაბულ, 
ტუნისი (Manzal Tmim, 
Nabul, Tunisia) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტუნისელი 

 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი:  
#K693812 
გაცემის თარიღი: 
23.04.99 
მოქმედების ვადა: 
22.04.04
 
პირადი ნომერი: 
#01846592 

ალ-ჰაბიბ ტამირის 
ქუჩა, მანზალ 
ტამირის ქუჩა 
მანზალ ტმიმ, 
ნაბულ, ტუნისი 
(საცხოვრებელი 
მისამართი) (Al-
Habib Thamir Street, 
Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 

 

23.06.04 
(20.12.05 
31.07.06 
17.10.07 
13.12.11 
23.02.16) 
 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: JMM 
MDI 68A25 
Z352D;  

იტალიის 
სასამართლოს 
მიერ 
გაცემული იქნა 
მისი 
დაპატიმრების 
ორდერი, 
რომელიც 2007 
წლის 
მონაცემებით 
არ 
აღსრულებულა
.  
 
დაპატიმრებუ
ლია სუსის 
ციხეში (Sousse 
Prison) 2002 
წლის 28 
ივლისს და 
მისჯილი აქვს 
10 წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა და 
ადმინისტრაცი
ული 
ზედამხედველ
ობა. 



გათავისუფლებ
ულია 2011 
წლის 31 
იანვარს 
საყოველთაო 
ამნისტიის 
საფუძველზე.  
 
დედის სახელი: 
ჯამილა 
(Jamilah). 
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის 9 
აპრილს.

56. სახელები: 
1. ბოუბექეური 
(BOUBEKEUR) 
2. ბოულგიტი 
(BOULGHITI) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
13.02.1970 

ა) ბოუბაქეურ ბოულგიტი 
(Boubakeur Boulghit) 
ბ) აბუ ბაქრ ალ-ჯაზირი 
(Abu Bakr al-Jaziri -სახელი 
წინა სიის მიხედვით) 
გ) აბოუ ბაქრ ალ ჯაზაირი 
(Abou Bakr Al Djazairi) 
დ) აბოუ იასერ ელ ჯაზაირი 
(Abou Yasser El Djazairi ) 
ე) იასირ ალ ჯაზარი (Yasir 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 11.01.02 
(cvlilebebi 

18.07.07 

01.02.08 

16.05.11 
20.06.17) 

ავღანეთის 
მხარდაჭერი
ს 
კომიტეტის 
(Afghan 
Support 
Committee 
(ASC) 
იურიდიულ 
პირთა სიაში 



დაბ.ადგილი:   
როუიბა ალჟირეს, 
ალჟირი (Rouiba, 
Algiers, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ა) ალჟირელი 
ბ) პალესტინელი 
 

Al-Jazari ) 
ვ) აბუ იასერ ალ-ჯაზირი 
(Abou Yasser Al-Jaziri) 

მე-3  
ფინანსური 
მმართველი. 
 
ალ-ქაიდას 
(Al-Qaida) 
იურიდიულ 
პირთა სიაში 
38-ე 
ფასილიტატ
ორი და 
კომუნიკაციე
ბის 
ექსპერტი.  
 
2010 წლის 
მონაცემები
თ, იმყოფება 
ალჟირში 
(Algeria). 
მუჰამედ და 
ფატმა რიბის 
შვილი. 
(Mohamed 
and Fatma 
Aribi) 



57. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 13 მაისის 
#0515/13–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

58. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 13 მაისის 
#0515/13–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



59. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
30 მაისის 
#0511/30-1 

ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
  

60. ამოღებულია ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 2017 წლის 
10 ივლისის 0717/10-1 
ბრძანებით 
 
 
სახელები: 
1. ჰასენი (HACENE)   
2. ალანი (ALLANE) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  17.01.41 
დაბ.ადგილი:  მედეა, 
ალჟირი (Médéa, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი  

ა) ჰასან ბებერი (Hassan the Old); 
ბ) ალ შეიხ აბდელჰეი (Al Sheikh 
Abdelhay); 
გ) ბულაჰია (Boulahia); 
დ) აბუ ალ - ფუტუ (Abu al-
Foutouh); 
ე) ჩეიბ ასენე (Cheib Ahcéne) 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 03.05.04 
(cvlilebebi 
 12.04.06 
 07.04.08 
 13.12.11) 
 

დადასტურებუ
ლია, მისი 
გარდაცვალება 
ჩრდ. ნიგერიში 
2004 წლის 16 
აპრილს. 



61. სახელები: 
1. ჰაბიბ (HABIB) 
2. ბენ (BEN) 
3. აჰმედ (AHMED) 
4.  ალ-ლუბირ (AL-
LOUBIRI) 
 
დაბ. თარიღი: 
17.11.61 
 
დაბადების ადგილი:  
მანზალ ტმიმ,  ტუნისი 
(Manzal Tmim,  Tunisia) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტუნისელი 
 

ალ-ჰაბიბ ბენ აჰმად ბენ ალ-ტაიბ 
ალ-ლუბირი  (Al-Habib ben 
Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი:  
№M788439 
გაცემის თარიღი: 
20.11.01 
მოქმედების ვადა: 
19.11.06.
 
პირადი ნომერი: 
#01817002 

სალამ მარნაქ ბენ 
არუს უბანი,  სიდი 
მესუდი, ტუნისი 
(Salam Marnaq Ben 
Arous district, Sidi 
Mesoud, Tunisia) 

23.06.04 
(ცვლილებებ

ი: 
20.12.05; 
17.10.07; 
10.08.09 
13.12.11 

23.02.16.) 
 
 
 
 

2009 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით, 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ტუნისში.  
 
დედის სახელი: 
ფატიმა გალასი 
(Fatima-Galasi).  
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის 9 
აპრილს. 



62. სახელები: 
1. ტარეკი  (TAREK) 
2. ბენ ჰაბიბი (BEN 
HABIB) 
3. ბენ ალ-ტუმი 
(BEN AL-TOUMI) 
4.ალ-მაარუფი (AL-
MAAROUFI) 
 
დაბ. თარიღი: 
23.11.65 
დაბ. ადგილი: 
გარდიმაუ, ტუნისი 
(Ghardimaou, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: 
ტუნისელი 

ა) აბუ ისმაილი (Abu Ismail); 
ბ) აბუ ისმაილ ელ ჯენდუბი 
(Abou Ismail el Jendoubi); 
გ) აბუ ისმაილ ალ ჯუნდუბი 
(Abou Ismail Al Djoundoubi). 
 
 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები 
ტუნისის 
პასპორტი 
#E590976 
გაცემის 
თარიღი: 
19.06.87 
მოქმედების 
ვადა: 
18.06.92 
 
პირადი ნომერი 
 
  
 

ლეონ 
თეოდორეს ქ. 
107/1, 1090, 
ჯეტი, 
ბრიუსელი, 
ბელგია (Rue 
Léon 
Théodore 107/1, 
1090 Jette, 
Brussels, 
Belgium). 
 

03.09.02 
(ცვლილებები 

26.11.04 
20.12.05 
31.07.06 
03.07.07 
10.08.09 
25.01.10 
23.12.10) 

 
 
 
 

2009 წლის 
26 იანვარს 
გავიდა 
ბელგიის 
მოქალაქეობ
იდან.  
 
2010 წლის 
ოქტომბრის 
მდგომარეობ
ით,  
იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი ნიველში, 
ბელგია 
(Nivelles, 
Belgium). 
 



63. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 3 
ივლისის  
#0713/03–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4). 

64. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 16 
ოქტომბრის  
#1012/16-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 



65. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 7 
სექტემბრის 
#0912/07–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
 

66. ამოღებულია 2015 წლის 
17 დეკემბერს 
 
[სახელები: 
1. ნაზიჰი (NAZIH)   
2. აბდულ ჰამედი 
(ABDUL HAMED) 
3. ნაბიჰი (NABIH) 
4. ალ-რუქაი`ი (AL-
RUQAI’I) 
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 30.03.64 
ბ) 14.05.64 
დაბ.ადგილი:  
ტრიპოლი, ლიბია 
(Tripoli, Libyan Arab 

ა) ანას ალ-ლიბი  (Anas Al-
Liby); 
ბ) ანას ალ-სიბაი  (Anas Al-
Sibai); 
გ) ნაზიჰ აბდულ ჰამედ ალ -
რაგი  (Nazih Abdul Hamed 
Al-Raghie). 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
#621570 
  
პირადი ნომერი:  
200310/l 

ალ ნავაფალინ, 
ჯარაბას ქ. 
ტაქსიმ ალ 
ზურუქი, 
ტრიპოლი, 
ლიბია  (Al 
Nawafaliyyin, 
Jarraba Street, 
Taqsim Al Zuruq, 
Tripoli, Libyan 
Arab Jamahiriya) 
 

17.10.01 
(ცვლილებები 

31.07.06 
16.12.10) 

 

ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგ
ის 
სამსახურის 
უფროსის 
2015 წლის 17 
დეკემბრის N 
1215/17-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 
 



Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ლიბიელი ] 

67. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2010 წლის 
13 
დეკემბრის 
#1210/13-1 
ბრძანებით.  
(პუნქტი 5) 



68. სახელები: 
1. ჰანი (HANI)   
2. ალ – საიდი (AL-
SAYYID) 
3. ალ – სებაი (AL-
SEBAI) 
4. იუსიფი (YUSIF) 
დაბ.თარიღი:   
ა) 01.03.61 
ბ) 16.06.60 
დაბ.ადგილი:  
ქაილუბიაჰი, 
ეგვიპტე 
(Qaylubiyah, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ეგვიპტელი  
 

ა) ჰანი იუსეფ ალ – სებაი 
(Hani Yousef Al-Sebai); 
ბ) ჰანი იუსეფი (Hani 
Youssef); 
გ) ჰანი იუსეფფი (Hany 
Youseff); 
დ) ჰანი იუსეფი (Hani Yusef);
ე) ჰანი ალ – საიდ ალ – საბაი 
(Hani al-Sayyid Al-Sabai); 
ვ) ჰანი ალ – საიდ ელ სებაი 
(Hani al-Sayyid El Sebai); 
ზ) ჰანი ალ – საიდ ალ სიბა`ი 
(Hani al-Sayyid Al Siba’i); 
თ) ჰანი ალ – საიდ ელ საბაი 
(Hani al-Sayyid El Sabaay); 
ი) ელ – საბაბტი (El-Sababt); 
კ) აბუ ტუსნინი (Abu 
Tusnin); 
ლ) აბუ აკრამი (Abu Akram); 
მ) ჰანი ელ საიედ ელსებაი 
იუსეფი (Hani El Sayyed 
Elsebai Yusef); 
ნ) აბუ კარიმი (Abu Karim); 
ო) ჰანი ელსაიედ იუსეფი 
(Hany Elsayed Youssef). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ლონდონი, 
გაერთიანებული 
სამეფო (London, 
United Kingdom) 

29.09.05 
(ცვლილებები 
06.10.05 
18.08.06 
25.01.12) 

მამა – მოჰამედ 
ელსაიედ 
ელსებაი  
(Mohamed 
Elsayed 
Elsebai). 
 



69. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 2 მაისის 
#0512/02-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 
 

70. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 13 მაისის 
#0515/13–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



71. სახელები: 
1. ჩაბაანი (CHABAANE) 
2. ბენ მოჰამედი (BEN 
MOHAMED) 
3. ბენ მოჰამედი (BEN 
MOHAMED) 
4. ალ – ტრაბელსი (AL-
TRABELSI) 
 
დაბ.თარიღი:  01.05.66 

დაბ.ადგილი: 
მანზალ ტმიმი, 
ნაბული, ტუნისი 
(Manzal Tmim, Nabul, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ტუნისელი  

ჩაბაანი ბენ მოჰამედ ტრაბელსი 
(Chabaane Ben Mohamed Trabelsi) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის პასპორტი 
#L945660 
გაცემის თარიღი: 
04.12.98 
მოქმედების ვადა: 
03.12.01 
 
პირადი ნომერი:  
 

სალვო 
დ`აკისტოს ქ. 2, 
ვარეზე, იტალია 
(Number 2, Via 
Salvo 
D'Acquisto, 
Varese, Italy   
(2009 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით). 
  

23.06.04 
(ცვლილებები 

20.12.05 
17.10.07 
09.09.10 
23.12.11) 

 
 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
TRB CBN 66E01 
Z352O 
 
2009 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით, 
ცხოვრობს 
იტალიაში. 

დედა  -  უმ 
ალ-ხაირ ალ-
ვაფი (Um al-
Khayr al-Wafi). 
 

72. ამოღებულია ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 6 ნოემბრის 
№10 ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. მურად (MOURAD) 
2. ბენ ალი (BEN ALI) 
3. ბენ-ალ-ბაშეერ (BEN 
AL-BASHEER) 
4. ალ-ტრაბელსი (AL-
TRABELSI) 
 
დაბ. თარიღი: 
20.05.69 
 
დაბადების ადგილი:  
მანზილ ტმიმ, ნაბულ, 

ა) აბუ ჩიბა იბრაჰიმ  (Aboue Chiba 
Brahim);  დაბ. თარიღი: 02.09.66. 
დაბ. ადგილი: ლიბია (Libya);  
ბ) არური ტაუფიკ  (Arouri Taoufik); 
დაბ. თარიღი: 02.09.64. დაბ. 
ადგილი: ტუნისი (Tunisia); 
გ) ბენ სალაჰ ადნანი  (Ben Salah 
Adnan);  დაბ. თარიღი: 02.04.66 
დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia);  
დ) სასი ადელი (Sassi Adel) დაბ. 
თარიღი: 02.09.66. დაბ. ადგილი: 
ტუნისი  (Tunisia); 
ე) სალამ კამელი  (Salam Kamel)  
დაბ. თარიღი: 02.02.63 დაბ. 
ადგილი: ტუნისი (Tunisia); 
ვ) სალაჰ ადნან  (Salah Adnan)  დაბ. 
თარიღი: 04.02.65. დაბ. ადგილი: 
ალჟირი (Algeria); 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი:  
№G827238 
გაცემის თარიღი: 
01.06.96 
მოქმედების ვადა: 
31.05.01 

პირადი ნომერი: 
#05093588 
 

ლიბიის ქუჩა N9, 
მანზილ ტმიმ, 
ნაბულ, ტუნისი 
(Libya Street Number 
9, Manzil Tmim, 
Nabeul, Tunisia) 

 

12.11.03 
(ცვლილებებ

ი: 
20.12.05 
10.08.09 

    16.05.11 
    23.02.16) 

 

2008 წლის 13 
დეკემბერს 
ექსტრადირებუ
ლი იქნა 
იტალიიდან 
ტუნისში.  

დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
მორნაგუიას 
(Mornaguia 
Prison)  ციხეში 
2011 წლის 29 
ნოემბერს. 

გრომბალიას 



ტუნისი 
(Manzil Tmim,  Nabul, 
Tunisia) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტუნისელი 
 

ზ) არური ფეზელი (Arouri Faisel) 
დაბ. თარიღი: 02.03.65. დაბ. 
ადგილი: ტუნისი  
თ) ბენტაიბ ამური (Bentaib Amour) 
დაბ. თარიღი: 09.02.65. დაბ. 
ადგილი: მაროკო  (Morocco);  
ი) ადნან სალაჰი  (Adnan Salah)  
დაბ. თარიღი: 01.04.66. დაბ. 
ადგილი: ტუნისი (Tunisia);  
კ) ჰასნაუი მელიტ  (Hasnaoui Mellit)
დაბ. თარიღი:  1972. დაბ. ადგილი: 
მაროკო  (Morocco); 
ლ) არური ტაუფიკ ბენ ტაიებ 
(Arouri Taoufik ben Taieb)  დაბ. 
თარიღი:  09.02.64. დაბ. ადგილი: 
ტუნისი (Tunisia); 
მ) აბუეჩიბა ბრაჰიმი (Abouechiba 
Brahim) დაბ. თარიღი:  02.09.66 
დაბ. ადგილი: ლიბანი (Lebanon); 
ნ) ფარიდ არური (Farid Arouri)  
დაბ. თარიღი:  02.06.64 დაბ. 
ადგილი: ტუნისი 
ო) ბენ მაჯიდ (Ben Magid) დაბ. 
თარიღი: 02.06.66.  დაბ. ადგილი: 
ლიბანი  
პ) მასი სასი (Maci Ssassi) დაბ. 
თარიღი: 02.06.72. დაბ. ადგილი: 
ლიბია  (Libya);  
ჟ) სალაჰ ბენ ანანი (Salah ben Anan) 
დაბ. თარიღი: 02.04.66. დაბ. 
ადგილი: ტუნისი (Tunisia);  
რ) ჰასნაუი მელიტ  (Hasnaui Mellit) 
დაბ. თარიღი: 1972. დაბ. ადგილი: 
მაროკო  
ს) აბუ ჯარრაჰ (Abou Djarrah). 

(Grombalia) 
პირველი 
ინსტანციის 
სასამართლოს 
მიერ    
არტეფაქტების 
ლიცენზიის 
გარეშე 
ექსკავაციისთვ
ის (საქმის 
N12680/2011). 
გათავისუფლებ
ული იქნა 2011 
წლის 27 
დეკემბერს მას 
შემდეგ, რაც 
მის 
წინააღმდეგ 
გაცემული 
სანქციები 
მოიხსნა.  
 
არ დაიშვება 
შენგენის 
ტერიტორიაზე. 
დედის სახელი: 
მაბრუკაჰ ალ-
იაზიდი  
(Mabrukah al-
Yazidi). 
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 



შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის  22 
აპრილს. 
 
 
 

73 ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 
2019 წლის 11 
თებერვლის #2 
ბრძანების საფუძველზე. 
 
 
სახელები: 
1. ჰასანი (HASSAN)   
2. აბდულაჰი 
(ABDULLAH) 
3. ჰერსი (HERSI) 
4. ალ–თურქი (AL-
TURKI) 
 
დაბ. თარიღი 
დაახლოებით 1944 
დაბ.ადგილი  რეგიონი ვ, 
ეთიოპია, (რეგიონი 
ოგადენი, აღმოსავლეთ 
ეთიოპია (Region V, 

ა) ჰასან თურქი (Hassan Turki); 
ბ) ჰასენ აბდელ ფიჰი (Hassen 
Abdelle Fihiye); 
გ) შეიხ ჰასან აბდულლაჰ ფაჰაი   
(Sheikh Hassan Abdullah Fahaih);  
დ) ჰასან ალ–თურქი (Hassan Al-
Turki);  
ე) ჰასან აბდილაჰი ჰერსი თურქი 
(Hassan Abdillahi Hersi Turki); 
ვ) შეიხ ჰასან თურქი (Sheikh Hassan 
Turki);  
ზ) ხასან კაბდილააჰი ხირსი (Xasan 
Cabdilaahi Xirsi); 
თ) ხასან კაბდულლე ხირსი (Xasan 
Cabdulle Xirsi). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
პირადი ნომერი:  
 

2012 წლის 
ნოემბრის 
მონაცემებით, 
მოქმედებს სამხრეთ 
სომალიში 
(Southern Somalia), 
ჯუბა, კისმაოს 
მახლობლად (lower 
Juba near Kismayo), 
ძირითადად 
ჯილიბსა  (Jilibe) და 
ბურგაბოში 
(Burgabo). 

06.07.04 
(ცვლილებები

25.07.06 
21.12.07 
12.04.10 
11.05.10 
13.12.11 
18.03.13) 

 

ოჯახური 
წარმომავლობა 
– რეერ–
აბდილის 
ქვეკლანი (Reer 
-Abdille 
subclan), 
ოგადენის 
კლანი 
(Ogaden clan). 
 
Al-Itihaad Al-
Islamiya-ს 
(AIAI) ერთ–
ერთი 
მეთაური. 
არსებული 
მონაცემებით, 
1998 წლის 
აგვისტოში 
მონაწილეობდა 
ნაირობსა 
(Nairobi) და 
დარ ეს 



Ethiopia, (the Ogaden 
Region in eastern 
Ethiopia)) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
სომალელი 

სალაამში (Dar 
es Salaam) აშშ–
ის საელჩოებზე 
განხორციელებ
ულ 
თავდასხმებში. 
 
ასევე, შეეხო 
სომალისა და 
ერიტრეას 
შესახებ გაეროს 
1844 (2008) 
რეზოლუციით 
დაწესებული 
სანქციები.

74. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 10 
დეკემბრის 
#1212/10–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



75. სახელები: 
1.მაჰფუზი 
(MAHFOUZ) 
2. ულდი (OULD) 
3. ალ - ვალიდი (AL-
WALID) 
4.  
  
დაბ.თარიღი:  
01.01.75 
დაბ.ადგილი:  
მავრიტანია 
(Mauritania) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
მავრიტანელი 

ა) აბუ ჰაფსი მავრიტანელი 
(Abu Hafs the Mauritanian); 
ბ) ხალიდ ალ - შანქიტი 
(Khalid Al-Shanqiti); 
გ) მაფუზ ვალად ალ - 
ვალიდი (Mafouz Walad Al-
Walid). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი ნომერი:  
 

 06.10.01 
  (ცვლილებები 
     01.06.07 

10.06.11) 

 

76. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 13 მაისის 
#0515/13–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



77. სახელები: 
1. იმედი (IMED) 
2. ბენ მეკკი (BEN 
MEKKI) 
3. ზარკაუი 
(ZARKAOUI)  
4.   
 
დაბ.თარიღი:  
15.01.73 
დაბ.ადგილი: 
ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia)  
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ტუნისელი 
 
 

ა) დურ ნადრე (Dour Nadre) 
  დაბ. თარიღი: 15.01.74  
  დაბ. ადგილი: მაროკო 
(Morocco); 
ბ) დურ ნადრე (Dour Nadre) 
  დაბ. თარიღი: 15.01.73 
  დაბ. ადგილი: მაროკო 
(Morocco); 
გ) დაურ ნადრე (Daour 
Nadre) 
  დაბ. თარიღი: 31.03.75  
  დაბ. ადგილი: ალჟირი 
(Algeria); 
დ) იმად ბენ ალ-მეკი ბენ ალ-
ახდარ ალ-ზარკაუი (Imad 
ben al-Mekki ben al-Akhdar 
al-Zarkaoui); 
ე) ზარგა (Zarga); 
ვ) ნადრა (Nadra). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი: 
#M174950 
გაცემის 
თარიღი: 
27.04.99 
მოქმედების 
ვადა: 
26.04.04 
 
პირადი ნომერი 

ესტიენ დ`ორვეს 
ქ. 41-45, პრე სენ 
ჟერვე, 
საფრანგეთი (41-
45, Rue Estienne 
d’Orves, Preéé 
Saint Gervais, 
France) 
 

12.11.03 
(ცვლილებები 
   20.12.05 
   31.07.06 
   10.08.09 
   16.05.11) 

     
 

დედა - ზინა 
ალ-ზარკაუი 
(Zina al-
Zarkaoui). 
 
2010 წლის 
1-ელ 
თებერვალს 
დაპატიმრებ
ული იქნა 
საფრანგეთშ
ი 
ტერორისტუ
ლ 
ორგანიზაცი
ასთან 
დაკავშირებ
ული 
საიდუმლო 
მოლაპარაკე
ბის 
ბრალდებით
.  
 

78 სახელები: 
1. აიმან  (AIMAN) 
2. მუჰამედ 
(MUHAMMED) 
3. რაბი (RABI) 
4. ალ-ზავაჰირი  (AL-
ZAWAHIRI) 

ა) აიმან ალ-ზავაჰირი (Ayman Al-
Zawahari); 
ბ) აჰმედ ფუად სალიმი (Ahmed 
Fuad Salim); 
გ)  ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ 
რაბი აბდელ მუაზი (Al Zawahry 
Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz); 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) ეგვიპტური 
პასპორტი 
   #1084010 
ბ) პასპორტი 
  #19820215 

 25.01.01 
(ცვლილებები 

02.07.07 
18.07.07 
13.08.07 
16.12.10 
22.05.15) 

Al-Qaida-ს 
ლიდერი 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#38). 
 
Egyptian Islamic 



 
დაბ. თარიღი 
19.06.1951 
დაბ.ადგილი 
გიზა, ეგვიპტე (Giza, 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ეგვიპტელი 

დ) ალ ზავაჰირი აიმან (Al Zawahiri 
Ayman); 
ე) აბდულ ქადერ აბდულ აზიზ 
აბდულ მოეზ ალ დოქტორი (Abdul 
Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al 
Doctor); 
ვ) ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ რაბი 
(Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi); 
ზ)  ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ 
რაბი (Al Zawahry Aiman Mohamed 
Rabie); 
თ) ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ 
რობი (Al Zawahry Aiman Mohamed 
Robi); 
ი) დავაჰრი აიმან (Dhawahri 
Ayman);  
კ) ედაუაჰირი აიმან (Eddaouahiri 
Ayman); 
ლ) ნურ ალ დინ აბუ მოჰამედ (Nur 
Al Deen Abu Mohammed); 
მ) აიმან ალ ზავაჰირი (Ayman Al 
Zawahari); 
ნ) აჰმად ფუად სალიმ (Ahmad Fuad 
Salim); 
ო) აბუ ფატმა (Abu Fatma); 
პ) აბუ მოჰამედ (Abu Mohammed). 

 
 
 
პირადი ნომერი: 

Jihad-ის 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#36) ყოფილი 
საბრძოლო და 
სამხედრო 
მეთაური. 
 
უსამა ბინ 
ლადენთან 
(Usama Bin 
Laden) 
(გარდაცვლილ
ია) 
დაახლოებული 
პირი. 
 
სავარაუდოდ 
იმყოფება 
ავღანეთი/პაკის
ტანის 
საზღვარზე.  



79. სახელები: 
1. აბდ-ალ-მაჯიდი 
 (ABD-AL-MAJID) 
2. აზიზი (AZIZ) 
3. ალ-ზინდანი (AL-
ZINDANI) 
4. 
 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 1950 
დაბ.ადგილი:  
იემენი (Yemen) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  იემენელი  

ა) აბდელმაჯიდ ალ-
ზინდანი (Abdelmajid Al-
Zindani); 
ბ) შაიხ `აბდ ალ-მაჯიდ ალ- 
ზინდანი (Shaykh ’Abd Al-
Majid Al-Zindani); 
გ) შეიხ აბდ ალ-მეგიდ ალ- 
ზანდანი (Sheikh Abd Al-
Meguid Al-Zandani).  
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
იემენის 
პასპორტი 
#A005487; 
გაცემის 
თარიღი: 
13.08.95 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

საფოსტო ყუთი 
8096, სანა`ა, 
იემენი (P.O. Box 
8096, 
Sana`a, Yemen) 

27.02.04 
(ცვლილებები 
  25.07.06 
  10.06.11) 

აქვს შეიხის 
წოდება 

80. სახელები: 
1. საიფი (SAIFI) 
2. ამარი (AMMARI)   
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
ა)01.01.68 
ბ)24.04.68 
დაბ.ადგილი:   
ა) კეფ რიჰი, ალჟირი 
(Kef Rih, Algeria); 
ბ) გელმა, ალჟირი 
(Guelma, Algeria). 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ალჟირელი  

ა) აბდალარაკი (Abdalarak); 
ბ) ელ პარა (საბრძოლო 
ზედმეტსახელი) - (El Para 
(combat name); 
გ) აბდერეზაკ ლე პარა 
(Abderrezak Le Para); 
დ) აბუ ჰაიდარა (Abou 
Haidara); 
ე) ელ ურასი (El Ourassi); 
ვ) აბდერეზაკ ზაიმეჩი 
(Abderrezak Zaimeche); 
ზ) აბდულ რასაკ ამან აბუ 
ჰაიდრა (Abdul Rasak 
ammane Abu Haidra); 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ალჟირი (Algeria)
 

04.12.03 
(ცვლილებები 

07.04.08 
16.05.11) 

2004 წლის 
ოქტომბრიდ
ან იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი ალჟირში.  
 
GSPC (The 
Organization 
of Al-Qaida 
in the Islamic 
Maghreb)-ის 
ყოფილი 
წევრი.  
 



81. სახელები: 
1. აბდულაჰი 
(ABDULLAH)  
2. ანშორი 
(ANSHORI) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  1958 
დაბ.ადგილი:  
პაკიტანი, 
აღმოსავლეთ იავა, 
ინდონეზია (Pacitan, 
East Java, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  ინდონეზიელი 
 

ა) აბუ ფატიჰი (Abu Fatih); 
ბ) თოიბ იბნუ (Thoyib, Ibnu); 
გ) ტოიბ იბნუ (Toyib, Ibnu); 
დ) აბუ ფათი (Abu Fathi) 
  
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 21.04.06  

82. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2)



83 სახელები:  
 

1. აბუ ბაკარ (ABU 
BAKAR) 
2. ბა’ასირი (BA’ASYIR) 
3. 
4.  

 
დაბ. თარიღი: 

17. 08.1938 
 

დაბ ადგილი: 
ჯომბანგი, აღმოსავლეთ 
ჯავა, ინდონეზია 
(Jombang, East Java 
Indonesia)  

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) ინდონეზიელი 

 

ა) აბუ ბაკარ ბაასირი დაბადებული 
1938 წლის 17 აგვისტოს 
ჯომბანგში, აღმოსავლეთ ჯავა, 
ინდონეზია (Abu Bakar Baasyir born 
on 17 Aug. 1938 in Jombang, East 
Java, Indonesia); 

 
ბ) აბუ ბაკარ ბაშირი დაბადებული 
1983 წლის 17 აგვისტოს 
ჯომბანგში, ინდონეზია (Abu Bakar 
Bashir born on 17 Aug. 1938 in 
Jombang, East Java, Indonesia); 

 
გ) აბდუს სამად (Abdus Samad); 

 
დ) აბდუს სომად (Abdus Somad)  

პასპორტის 
მონაცემები:  

 
პირადი ნომერი:  

ინდონეზია 
(ციხეში)  

21.04.2006 
(ცვლილებებ
ი14.10.2015) 

2008 წელს 
შექმნა Jemmah 
Anshorut 
Tauhid (JAT) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
No 131).  2010 
წელს 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
ტერორიზმის  
და Aceh-ში 
ტრეინინგ 
ბანაკის 
მოსაწყობად  
ფონდების 
მოზიდვის 
მოწოდების 
გამო 
ინდონეზიაში 
და 2011 წელს 
მიესაჯა 15 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკეთა.   

 



84. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის  25 
იანვრის 
#0112/25-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4). 
 

85 სახელები: 
1. საიდი (SAID) 
2. ბაჰაჯი (BAHAJI) 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 
15.07.75 
დაბ ადგილი: 
ჰასელიუნე, ქვედა 
საქსონია, გერმანია 
(Haselünne, Lower Saxony, 
Germany) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) გერმანელი 
ბ) მაროკოელი 

ა) ზუჰეირ ალ მაღრიბი (Zouheir 
Al Maghribi); 
ბ) მოჰამედ აბბატეი  (Mohamed 
Abbattay);  
გ) აბდერრაჰმანე ალ მაღრიბი 
(Abderrahmane Al Maghribi). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) გერმანიის 
დროებითი 
პასპორტი: 
#28642163; 
გაცემის ადგილი: 
ჰამბურგი 
(Hamburg); 
ბ) მაროკოს 
პასპორტი: 
#954242 
გაცემის თარიღი: 
28.06.95 
მეკნასი, მაროკო  
(Mecnas, Morocco) 
(მოქმედების ვადა 
ამოწურულია) 
 
პირადი ნომერი: 
გერმანიის 
საიდენტიფიკაციო 
დოკუმენტი 

ჰამბურგი, გერმანია 
(Bunatwiete 23, 
21073 Hamburg, 
Germany) 
(წინა 
საცხოვრებელი 
ადგილი) 
 

30.09.02 
(ცვლილებები 

26.11.04 
09.09.05 
02.07.07 
23.12.10 
09.09.14) 

2010 წლის 
აპრილის 
ინფორმაციით 
Al Qaida–ს 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#38) მედია 
კომიტეტის 
თავმჯდომარი
ს მოადგილე. 
 
2001 წლის 21 
სექტემბერს 
გერმანიის 
კომპეტენტური 
ორგანოების 
მიერ  
გაცემული იქნა 
მისი 
დაპატიმრების 
ორდერი.  
 
არსებული 



("Bundespersonalaus
weis") # 1336597587 

ინფორმაციით, 
გარდაიცვალა 
2013 წლის 
სექტემბერს 
ავღანეთი/პაკის
ტანის 
საზღვარზე.  

86. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 



87. სახელები: 
1. მაჰმუდი 
(MAHMOOD) 
2. სულტანი 
(SULTAN) 
3. ბაშირ – უდ – 
დინი (BASHIR-UD-
DIN) 
4.  
  
დაბ.თარიღი:  1937-
1945 
დაბ.ადგილი:   
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  პაკისტანელი  
 

ა) მაჰმუდ სულტან 
ბაშირუდდინი (Mahmood, 
Sultan Bashiruddin); 
ბ) მეჰმუდ, Dr. ბაშირ 
უდდინი (Mehmood, Dr. 
Bashir Uddin); 
გ) მეკმუდ სულტან 
ბაიშირუდდინი (Mekmud, 
Sultan Baishiruddin) 
  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

მე-13 ქუჩა, 
ვაზირ აკბარ 
ხანი, ქაბული, 
ავღანეთი (Street 
13, Wazir Akbar 
Khan, Kabul, 
Afghanistan) 

24.12.01  

88 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 18 
იანვრის 
#0113/18–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
 



89. სახელები: 
1. მოხტარი (MOKHTAR) 
2. ბელმოხტარი 
(BELMOKHTAR) 
3.  
4.  
 
დაბ. თარიღი:  01.06.72 
დაბ. ადგილი:  ღარდაია, 
ალჟირი (Ghardaia, 
Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ალჟირელი 
 

ა) აბუ აბეს ხალედი (Abou Abbes 
Khaled);  
ბ) ბელაუარ ხალედ აბუ ელ აბასი 
(Belaouar Khaled Abou El Abass);  
გ) ბელაუერ ხალედ აბუ ელ აბასი  
(Belaouer Khaled Abou El Abass);  
დ) ბელმოხტარ ხალედ აბუ ელ 
აბესი (Belmokhtar Khaled Abou El 
Abes); 
ე) ხალედ აბუ ელ აბასი (Khaled 
Abou El Abass); 
ვ) ხალედ აბუ ელ აბესი (Khaled 
Abou El Abbes); 
ზ) ხალედ აბუ ელ აბესი (Khaled 
Abou El Abes); 
თ) ხალედ აბულაბას ნაოორი 
 (Khaled Abulabbas Na Oor);  
ი) მუხტარ ბელმუხტარი (Mukhtar 
Belmukhtar); 
კ) ბელაუა  (Belaoua); 
ლ) ბელაური 
 (Belaour). 

პასპორტი 
მონაცემები: 
 
პირადი ნომერი:  
 

 11.11.03 
(ცვლილებებ

ი 
12.04.06; 
 02.07.07; 
07.04.08 
25.01.10 
16.05.11 
09.09.14) 

 

მამა - 
მოჰამედი 
(Mohamed). 
 
დედა - ზოჰრა 
ჩემხა (Zohra 
Chemkha). 
 
The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb 
(AQIM)-ის 
საბჭოს წევრი. 
 
AI Mouakaoune 
Biddam 
(იურიდიულ 
პირთ სიაში 
#141), AI 
Moulathamoun 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#142) და AI 
Mourabitoun-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#143) მეთაური. 
 
 



90. ამოღებულია  
 

  
 
 

 ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 10 
იანვრის 
#0114/10-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

91. ამოღებულია  
 

  
 
 

 ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 10 
იანვრის 
#0114/10-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2).

92. ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის



2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 

93. სახელები: 
1.  მოჰამედი 
(MOHAMED) 
2. ლახალი (LAKHAL) 
 
დაბ. თარიღი: 
05.02.70 
დაბ.ადგილი: 
ტუნისი, ტუნისი (Tunis, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ტუნისელი 

ა) ლაზედ ბენ ჰენი (Lased Ben Heni) 
დაბ. თარიღი: 
05.02.69 
დაბ.ადგილი: 
ტრიპოლი, ლიბია 
(Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya); 
ბ) ალ–ას’ად ბენ ჰანი 
(Al-As'ad Ben Hani) 
დაბ. თარიღი: 
05.02.69 
დაბ.ადგილი:  
ტრიპოლი, ლიბია 
(Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya); 
გ) მოჰამედ ბენ ბელგასემ ავანი  
(Mohamed Ben Belgacem Awani); 
დ) მოჰამედ აუანი (Mohamed 
Aouani პირვანდელი სიის 
მიხედვით) 
დაბ. თარიღი: 
05.02.70 
დაბ. ადგილი: 
ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia); 
გ) მოჰამედ აბუ აბდა (Mohamed 
Abu Abda); 
 დ) აბუ ობეიდა (Abu Obeida). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი:  
ტუნისის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი: 
№W374031 
გაცემის თარიღი:  
11.04.11 

 
 

24.04.02 
(ცვლილებები 

26.11.04 
09.09.05 
31.07.06 
23.12.10 
24.11.14) 

ქიმიის 
პროფესორი. 
 
2006 წლის 27 
აგვისტოს 
დეპორტირებუ
ლი იქნა 
იტალიიდან 
ტუნისში. 
 
2014 წელს 
კანონიერად 
შეიცვალა 
გვარი 
აუანიდან 
(Aouani) 
ლახალზე 
(Lakhal). 



94. სახელები: 
1.  ადელი (ADEL) 
2. ბენ ალ–აზარი 
 (BEN AL-AZHAR) 
3.  ბენ იუსეფი (BEN 
YOUSSEF) 
4.  ჰამდი (HAMDI) 
 
დაბ. თარიღი: 
14.07.70 
დაბ.ადგილი: 
ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia)   
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ტუნისელი 
 

ა) ადელ ბენ ალ–აზარ ბენ იუსეფ 
ბენ სოლტანე (Adel ben al-Azhar 
ben Youssef ben Soltane) 
(პირვანდელი სიის მიხედვით) 
დაბ. თარიღი: 
14.07.70 
დაბ.ადგილი 
ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia); 
 ბ) ზაკარია (Zakariya).  

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი 
№M408665 
გაცემის თარიღი; 
04.10.00; 
მოქმედების ვადა: 
03.10.05 
 
პირადი ნომერი:  
ა) ტუნისის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი: 
№W334061  
გაცემის თარიღი: 
09.03.11 
ბ) იტალიის 
ფისკალური კოდი: 
BNSDLA70L14Z352B
  

ტუნისი (Tunisia) 
 

03.09.02 
(ცვლილებები 

20.12.05 
07.06.07 
23.12.10 
24.11.14) 

2004 წლის 28 
თებერვალს 
დეპორტირებუ
ლი იქნა 
იტალიიდან 
ტუნისში.  
 
2010 წლის 
იანვრის  
ინფორმაციით,  
ქვეყნის 
ფარგლებს 
გარეთ 
ტერორისტულ
ი 
ორგანიზაციის 
წევრობის  
ბრალდებით 
ტუნისში 
მიესაჯა 12 
წლით 
თავისუფლები
ს  
 აღკვეთა.  
 
2013 წელს 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
ტუნისში. 
 
2014 წელს 
კანონიერად 
შეიცვალა 
გვარი ბენ 
სოლტანედან  



(Ben Soltane)  
ჰამდიზე 
(Hamdi). 
 

95.      ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 9 
ივნისის 
#0610/9-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 5) 
 

96. სახელები: 
1. რამზი (RAMZI) 
2. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
3. აბდულლაჰი 
(ABDULLAH) 

ა) ბინალშეიდაჰ, რამზი 
მოჰამედ აბდულაჰი 
(Binalsheidah, Ramzi 
Mohamed Abdullah); 
ბ) ბინ ალ შიბ, რამზი (Bin Al 
Shibh, Ramzi); 
გ) ომარ, რამზი მოჰამედ 

პასპორტის 
მონაცემები:  
იემენის 
პასპორტი 
#00085243; 
გაცემის 
თარიღი: 

 30.09.02 
(ცვლილებები 

26.11.04 
25.07.06 
02.07.07 
27.07.07 
23.12.10) 

2002 წლის 
30 
სექტემბერს 
დაპატიმრებ
ულ იქნა 
ყარაჩიში, 
პაკისტანი 



4. ბინალშიბი 
(BINALSHIBH) 
დაბ.თარიღი:   
ა) 01.05.72 
ბ) 16.09.73 
დაბ.ადგილი:   
ა) გეილ ბავაზირ, 
ჰადრამავტი, იემენი 
(Gheil Bawazir, 
Hadramawt, Yemen); 
ბ) ხართუმი, სუდანი 
(Khartoum, Sudan) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
 იემენი 
 
 

აბდელაჰი (Omar, Ramzi 
Mohamed Abdellah); 
დ) მოჰამედ ალი აბდულაჰ 
ბავაზირი (Mohamed Ali 
Abdullah Bawazir); 
ე) ბინალშიბ რამზი 
მოჰამმედ აბდულაჰი 
(Binalshibh Ramzi 
Mohammed Abdullah); 
ვ) რამზი ბინალშიბი (Ramzi 
Binalshib); 
ზ) რამზი მოჰამედ 
აბდელლაჰ ომარ ჰასან 
ალასირი (Ramzi Mohamed 
Abdellah Omar Hassan 
Alassiri); 
თ) ბინალშიბ რამსი მოჰამედ 
აბდულლაჰი (Binalshibh 
Ramsi Mohamed Abdullah); 
ი) აბუ უბაუდაჰი (Abu 
Ubaydah); 
კ) `უმარ მუჰამმად 
`აბდალლაჰ ბა`ამარი (`Umar 
Muhammad 'Abdallah Ba' 
Amar); 
ლ) რამზი ომარი (Ramzi 
Omar).

17.11.97; 
გაცემის 
ადგილი: სანაა, 
იემენი (Sanaa, 
Yemen) 
 
პირადი ნომერი:  
 

(Karachi, 
Pakistan). 
 2010 წლის 
მაისის 
მდგომარეობ
ით, 
პატიმრობაშ
ია აშშ-ში.  
 



97. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 26 
თებერვლის 
#0213/26–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 

98. სახელები: 
1. ბილალი (BILAL) 
2. ბინ მარვანი (BIN 
MARWAN) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი: 1947  
დაბ.ადგილი:   
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 25.01.01 უსამა ბინ 
ლადენის 
უფროსი 
თანაშემწე 



99. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 22 
აპრილის 
#0413/22–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 
 

100 სახელები: 
1. ალ-მოხტარი (AL-
MOKHTAR) 
2. ბენ მოჰამედი 
(BEN MOHAMED) 
3. ბენ ალ-მოხტარი 
(BEN AL-MOKHTAR) 
4. ბუჩუჩა 
(BOUCHOUCHA) 
 
დაბ.თარიღი:  
13.10.69 
დაბ.ადგილი:   
ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ტუნისელი 

ბუშუშა, მოხტარი 
(Bushusha, Mokhtar) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#K754050; 
გაცემის 
თარიღი: 
26.05.99; 
მოქმედების 
ვადა: 25.05.04 
 
პირადი ნომერი: 
#04756904 
(მინიჭების 
თარიღი: 
14.09.87) 
 

მილანის ქ. 38, 
სპინადესკო 
(კრ), იტალია 
(Via Milano n. 
38, Spinadesco 
(CR), Italy) 

24.04.02 
(ცვლილებები 

10.04.03 
26.11.04 
20.12.05 
07.06.07 
23.12.10) 

ფისკალური 
კოდი: 
BCHMHT69
R13Z352T; 
 
დედა - 
ჰედია 
ბანნური  
(Hedia 
Bannour). 
  



101 სახელები: 
1. ფაიკალი (FAYCAL) 
 2. ბუგანემი 
(BOUGHANEMI) 
 3.  
 4.  
 
დაბ.თარიღი:    28.10.66 
დაბ.ადგილი:  ტუნისი, 
ტუნისია (Tunis, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ტუნისელი 

ა) ფაიკალ ბუგანმი (Faical 
Boughanmi); 
ბ) ფაისალ ალ-ბუგანიმი (Faysal al-
Bughanimi) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:   
 

5/ბ კამბონინოს 
ავენიუ, კრემონა, 
იტალია  (5/B viale 
Cambonino, 
Cremona, Italy) 

29.07.05 
(ცვლილებები 
07.07.07; 
10.08.09; 
01.10.09 
13.12.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
BGHFCL66R28
Z352G  
 
2007 წლის 29 
ივნისს 
იტალიაში  
მიესაჯა 7 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა  
(Brescia 
Second 
Appeals Court). 
 
2009 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
იტალიაში.   

102 სახელები: 
1. ჰამადი (HAMADI) 
2. ბენ აბდულ 
აზიზი (BEN ABDUL 
AZIZ) 
3. ბენ ალი (BEN ALI) 
4. ბუიეჰია 
(BOUYEHIA) 
 
დაბ.თარიღი:  
29.05.66 
დაბ.ადგილი:   

ა) გამელ მოჰამედი (Gamel 
Mohamed); 
დაბ. თარიღი: 25.05.66 
დაბ. ადგილი: მაროკო 
(Morocco)  
ბ) აბდ ელ ვანის აბდ გავად 
აბდ ელ ლატიფ ბაჰაა (Abd el 
Wanis Abd Gawwad Abd el 
Latif Bahaa) 
დაბ. თარიღი: 09.05.86 
დაბ. ადგილი: ეგვიპტე 
(Egypt); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#L723315 
გაცემის 
თარიღი: 
05.05.98; 
მოქმედების 
ვადა: 04.05.03 
 
პირადი ნომერი:  

XXII მარტის 
პროსპექტი 39, 
მილანი, იტალია 
(Corso XXII 
Marzo Number 
39, Milan, Italy).  

12.11.03 
(ცვლილებები 

20.12.05 
31.07.06 
30.01.09 
16.05.11) 

 

2011 წლის 
28 
ივლისამდე 
იმყოფება 
ციხეში, 
იტალია.  



ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ტუნისელი 

დ) მაჰმუდ ჰამიდი 
(Mahmoud Hamid). 

 

103 სახელები: 
1. იასინი (YASSINE) 
2. ჩეკური 
(CHEKKOURI) 
3.  
4.  
  
დაბ.თარიღი:  
06.10.66 
დაბ.ადგილი:   
საფი, მაროკო (Safi, 
Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
მაროკოელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
მაროკოს 
პასპორტი 
#F46947 
 
პირადი ნომერი:  
მაროკოს 
პირადობის 
მოწმობა  
H-135467 
 

მე-7 ქუჩა, ნ. 7, 
ჰაი ანას საფი, 
მაროკო (7th 
Street, Number 
7, Hay Anas 
Safi, Morocco) 
 

03.09.02 
(ცვლილებები 

07.06.07 
23.12.10) 

დედის 
სახელი - 
ფეი ჰლიმა 
ბენტ ბარკა 
(Feue Hlima 
Bent Barka). 
 
მამის 
სახელი - 
აბდერრაჰმან
ე მოჰამედ 
ბენ აზუზი 
(Abderrahma
ne 
Mohammed 
Ben Azzouz).
 
2004 წლის 
26 



თებერვალს 
დეპორტირე
ბული იქნა 
იტალიიდან 
მაროკოში.  

104 სახელები: 
1. მაქსამედი 
(MAXAMED) 
2. ქაბდულააჰი 
(CABDULLAAH) 
3. სიისე (CIISE) 
4.  
 
დაბ.თარიღი:  08.10.74 
დაბ.ადგილი:   
კისმაიო, სომალი 
(Kismaayo, Somalia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
სომალელი   

ა) მაქსამედ ქაბდულააჰი სიისე  
(Maxamed Cabdullaahi Ciise); 
ბ) მაქსამედ ქაბდულააჰი  
(Maxammed Cabdullaahi); 
გ) ქაბდულაჰ მაიამედ სიისე 
(Cabdullah Mayamed Ciise). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
  
პირადი ნომერი:  
 

სომალი (Somalia) 12.11.03 
(ცვლილებებ
ი 
  09.09.05 
  30.01.09 
  20.04.09) 
  21.10.10 
   17.08.15) 
 
 
 
.    

2009 წლის 
აპრილის 
მონაცემებით, 
გაერთიანებულ
ი სამეფოდან 
გადაგზავნის 
შემდეგ 
იმყოფება 
სომალიში. 
 



105 სახელები: 
1. ჰასანი (HASSAN) 
2. დაჰირი (DAHIR) 
3. ავეისი (AWEYS)  
4.  
  
დაბ.თარიღი  1935 
დაბ. ადგილი  სომალი 
(Somalia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
სომალელი  
 

ა) ალი, შეიხ ჰასან დაჰირ ავეისი 
(Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys); 
ბ) ავესი, შეიხ ჰასან დაჰირი (Awes, 
Shaykh Hassan Dahir);  
გ) ჰასენ დაჰირ ავეიესი (Hassen 
Dahir Aweyes);  
დ) აჰმედ დაჰირ ავეისი  (Ahmed 
Dahir Aweys);  
ე) მოჰამედ ჰასან იბრაჰიმი 
(Mohammed Hassan Ibrahim);  
ვ) ავეის ჰასან დაჰირი (Aweys 
Hassan Dahir);  
ზ)  ჰასან ტაჰირ ოასი (Hassan Tahir 
Oais); 
თ) ჰასან ტაჰირ უვაისი (Hassan 
Tahir Uways); 
ი) ჰასან დაჰირ ავესი (Hassan Dahir 
Awes); 
კ) შეიხ ავეისი (Sheikh Aweys);  
ლ) შეიხ ჰასანი (Sheikh Hassan);  
მ) შეიხ ჰასან დაჰირ ავეისი (Sheikh 
Hassan Dahir Aweys). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
პირადი ნომერი:  
 
 

ა) 2012 წლის 
ნოემბრის 
მონაცემებით 
მოქმედებს სამხრეთ 
სომალიში (Southern 
Somalia); 
ბ) ასევე, 2007 წლის 
ნოემბრის 
ინფორმაციით 
მოქმედებს 
ერიტრეაში  
(Eritrea). 

09.11.01 
(ცვლილებები

21.12.07 
11.05.10 
16.05.11 
18.03.13) 

 

ოჯახური 
წარმომავლობა 
– ჰავიეს 
ჰებერგიდირი, 
აირის კლანი 
(Hawiye’s 
Habergidir, Ayr 
clan).  
 

Al-Itihaad Al-
Islamiya (AIAI)-
სა და Hizbul 
Islam in 
Somalia-ს 
მეთაური. 
 
2010 წლის 12 
აპრილიდან, 
ასევე, შეეხო 
სომალისა და 
ერიტრეას 
შესახებ გაეროს 
1844 (2008) 
რეზოლუციით 
დაწესებული 
სანქციები.

106 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 21 
მარტის 



#0313/21–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
 

107 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2012 წლის 4 
ივნისის 
#0612/04-1 

brZanebiთ 
(პუნქტი 3) 

108 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 10 
დეკემბრის 
#1212/10–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

109 ამოღებულია 
ფინანსური 
მონიტორინგის 

აბუ იუსეფი (Abou Youssef) პასპორტის 
მონაცემები:  
 

ალჟირი (Algeria) 17.03.04 
  (ცვლილებები 

26.11.04; 
21.12.07; 
02.12.08; 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 



სამსახურის 2017 
წლის 21 ივლისის 
0717/21-1 ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. ოთმანი 
(OTHMAN) 
2. დერამჩი 
(DERAMCHI) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
07.06.54 
დაბ.ადგილი:   
ტიგენიფი, ალჟირი 
(Tighennif, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ალჟირელი 

პირადი ნომერი: 
 

03.06.09 
25.01.10 
16.05.11) 

DRMTMN54
H07Z301T 
 
2008 წლის 
22 აგვისტოს 
დეპორტირე
ბული იქნა 
იტალიიდან 
ალჟირში. 
 
ჯამელ 
ლუნისის 
(Djamel 
Lounici) 
სიმამრი. 



110 სახელები: 
1. კამელი (KAMEL) 
2. ჯერმანი (DJERMANE) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
12.10.65 
დაბ.ადგილი: უმ ელ 
ბუაგი, ალჟირი (Oum el 
Bouaghi, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ალჟირელი 
 

ა) ბილალი (Bilal); 
ბ) ადელი (Adel); 
გ) ფოდილი (Fodhil) 
დ) აბუ აბდელჯალილი (Abou 
Abdeljalil). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები 
07.04.08 
13.12.11) 

2010 წლის 
აპრილის 
მონაცემებით, 
დაკავებული 
იქნა ალჟირში. 
 
დაკავების 
ორდერი 
გაცემული იქნა 
გერმანიის 
სათანადოდ 
უფლებამოსილ
ი ორგანოების 
მიერ 2003 
წლის 9 
ოქტომბერს 
ადამიანის 
გატაცებაში 
მონაწილეობის
ათვის. 
Katibat Tarek 
Ibn Ziad of The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb-ის 
ყოფილი 
წევრი. 

111 სახელები: 
1. ლიონელი 
(LIONEL) 
2. დიუმონ 
(DUMONT) 
დაბ.თარიღი:   

ა) ჟაკ ბრუჟერ (Jacques 
Brougere); 
ბ) აბუ ჰამზა (Abu Hamza); 
გ) დი კარლო ანტონიო (Di 
Karlo Antonio); 
დ) მერლინ ოლივერ 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

საფრანგეთი 
(France) 

25.06.03 
(ცვლილებ
ები 
22.11.04 
26.11.04 
02.07.07 
17.10.07 

2004 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 

პატიმრობაშ
ი 

საფრანგეთშ



29.01.71 
დაბ.ადგილი:   
რუბე, საფრანგეთი 
(Roubaix, France) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ფრანგი 
 

კრისტიან რენე (Merlin Oliver 
Christian Rene); 
ე) არფაუნი იმად ბენ იუსეტ 
ჰამზა (Arfauni Imad Ben 
Yousset Hamza); 
ვ) იმამ ბენ იუსუფ არფაჯ 
(Imam Ben Yussuf Arfaj); 
ზ) აბუ ჰამზა (Abou Hamza) 
თ) არფაუნი იმად (Arfauni 
Imad); 
ი) ბილალ (Bilal); 
კ) ჰამზა (Hamza); 
ლ) კუმკალ (Koumkal); 
მ) კუმკალ (Kumkal); 
ნ) მერლინ (Merlin); 
ო) ტინეტ (Tinet); 
პ) ბრუჟერ (Brugere); 
ჟ ) დი მ ო ნ  (Dimon) 

24.03.09 
06.08.10 
24.06.16)  

ი. 2007 
წელს 

საფრანგეთშ
ი მიესაჯა 25 

წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა.

 
მისი 

სასჯელი 
მთავრდება 
2023 წლის 
13 ივლისს 
და მისი 
უპირობო 
პატიმრობა 
მთავრდება 
2020 წლის 

13 აგვისტოს.
 

გადახედვა 
მოხდა 

უშიშროების 
საბჭოს 

N1822 (2008) 
რეზოლუცი

ით და 
გადაწყვეტი

ლება 



მიღებულ 
იქნა 2010 
წლის 15 
ივნისს. 

112 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 



113 სახელები: 
1. აგუსი (AGUS) 
2. დვიკარნა 
(DWIKARNA) 
3.  
4.  
2:  
დაბ.თარიღი:  
11.08.64 
დაბ.ადგილი:   
მაკასარი, სამხრეთ 
სულავესი, 
ინდონეზია 
(Makassar, South 
Sulawesi, Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ინდონეზიელი 
 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
ინდონეზიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტის 
ნოემერი XD253038  
 
პირადი ნომერი:  
 

ინდონეზია 09.09.03
(14.05.14) 

დაპატიმრებუ-
ლია 2002 წლის 
13 მარტს, 
განაჩენი 
გამოტანილია 
2002 წლის 12 
ივლისს 
(ფილიპინები) 
 
განთავისუფლებ
ულია 
პატიმრობიდან 
ფილიპინებზე, 
2014 წლის 1 
იანვარს, 
დეპორტირებულ
ია ინდონეზიაში. 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
სიმაღლე 165 სმ. 
ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლი- 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში .

114. ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 7 
ოქტომბრის 
#55/1 
ბრძანებით 



(პუნქტი 3)
 

115 ამოღებულია ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 2017 წლის 
10 ივლისის 0717/10-1 
ბრძანებით 
 
 
სახელები: 
1. დუ (DHOU) 
2. ელ-აიჩი (EL-AICH) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  05.08.64 
დაბ.ადგილი:   
ბლიდა, ალჟირი (Blida, 
Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ალჟირელი 

აბდელ ჰაკი (Abdel Hak) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები 
12.04.06 
07.04.08 
13.12.11) 

დადასტურებუ
ლია, რომ 
გარდაი\ცვალა 
ჩადში 2004 
წლის 8 მარტს.  

116 სახელები: 
1. აბდულაჰი 
(ABDULLAH) 
2. აჰმედი (AHMED) 
3.  აბდულაჰი 
(ABDULLAH) 
4. ელ ალფი (EL 
ALFI) 
 
დაბ.თარიღი:  
06.06.63 
დაბ.ადგილი:   

ა) აბუ მარიამი (Abu Mariam);
ბ) ალ-მასრი აბუ მოჰამედი 
(Al-Masri, Abu Mohamed); 
გ) სალეჰი (Saleh) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 17.10.01  



გარბია, ეგვიპტე 
(Gharbia, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ეგვიპტელი 

117 სახელები: 
1. რადი (RADI) 
2. აბდ ელ სამი (ABD 
EL SAMIE) 
3.  აბუ ელ იაზიდი 
(ABOU EL YAZID) 
4. ელ აიაში (EL 
AYASHI) 
 
დაბ.თარიღი:  
02.01.72 
დაბ.ადგილი:   
ელ გარბიას 
სახალიფო, ეგვიპტე 
(El 
Gharbia,Governorate 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   

მერა`ი (Mera’i) პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ჩილეას ქ. 40, 
მილანი, იტალია 
(Via Cilea 40, 
Milan, Italy 
(Domicile). 

12.11.03 
(ცვლილებ

ები 
09.09.05 
21.12.07 
16.05.11 
29.03.17) 

 

2006 წლის 
21 
სექტემბერს 
მილანის 
პირველი 
ინსტანციის 
სასამართლო
ს (Court of 
First 
Instance of 
Milan) მიერ 
მიესაჯა 10 
წლით  
თავისუფლე
ბის აღკვეთა. 
 
სასჯელს 
იხდის 
იტალიაში. 



ეგვიპტელი  
სასჯელის 
ვადა 
იწურება 
2012 წლის 6 
იანვარს. 
 
სასჯელის 
მოხდის 
შემდეგ 
ექვემდებარე
ბა გაძევებას 
იტალიიდან.
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუცი
ის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა 2010 
წლის 21 
ივნისს. 
ინტერპოლი
ს 
სპეციალურ
ი 



განცხადების 
ვებ ლინკი: 
https://www.int
erpol.int/en/not
ice/search/un/1
418994  

118 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 7 
სექტემბრის 
#0912/–7–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
 



119 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2)

120 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 

121 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 9 
ივნისის 
#0610/9-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 5) 
 



122 სახელები: 
1. მუნირი 
(MOUNIR) 
2. ელ მოტასადექი 
(EL MOTASSADEQ) 
3.   
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
03.04.74 
დაბ.ადგილი:  
მარაკეში, მაროკო 
(Marrakesh, 
Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
მაროკო 

მუნირ ელ მუტასადექი 
(Mounir el Moutassadeq) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
მაროკოს 
პასპორტი 
#H236483 
 
პირადი ნომერი:  
მაროკოული 
პირადობის 
მოწმობა 
E-491591 
 

ციხე, გერმანია 30.09.02 
(ცვლილებები 

26.11.04 
07.09.07 
23.12.10) 

დაკავებული 
იქნა 2001 
წლის 28 
ნოემბერს. 
2007 წლის 8 
იანვარს 
მკვლელობა
ში 
თანამონაწი
ლეობასა და 
ტერორისტუ
ლ 
ორგანიზაცი
ის წევრობის 
ბრალდებით 
მიესაჯა  15 
წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა.
 
მამა – 
ბრაჰიმ 
ბრიკი 
(Brahim 
Brik). 
 
 დედა – 
ჰაბიბა აბესი 
(Habiba 
Abbes). 



123 სახელები: 
1. აბდ ელ კადერი 
(ABD EL KADER) 
2. მაჰმუდი 
(MAHMOUD) 
3.  მოჰამედი 
(MOHAMED) 
4. ელ საიედი (EL 
SAYED) 
 
დაბ.თარიღი:  
26.12.62 
დაბ.ადგილი:   
ეგვიპტე (Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ეგვიპტელი 

ა) ეს საიედ, კადერი (Es 
Sayed, Kader); 
ბ) აბდელ ხადერ მაჰმუდ 
მოჰამედ ელ საიედი (Abdel 
Khader 
Mahmoud Mohamed el 
Sayed). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 24.04.02 
(ცვლილებები 

26.11.04 
07.06.07 
16.05.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
SSYBLK62T
26Z336L. 
 
2004 წლის 2 
თებერვალს 
იტალიაში 
მიესაჯა 8 
წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა.
 
იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
გამოცხად 
და 
ძებნილად.   



124 სახელები: 
1. სამი (SAMI) 
2. ბენ ხამისი (BEN 
KHAMIS) 
3. ბენ სალეჰი (BEN 
SALEH) 
4.ელსეიდი (ELSSEID) 
 
დაბ. თარიღი: 
10.02.68 
დაბ.ადგილი: 
მენზელ ჯემილი, 
ბიზერტე, ტუნისი 
(Menzel Jemil, Bizerte, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ტუნისელი 

ა) ომარ ელ მუჰაჯერი (Omar El 
Mouhajer); 
ბ) საბერი (Saber). 
 
 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი: 
№K929139 
გაცემის თარიღი: 
14.02.95; 
მოქმედების ვადა 
13.02.00 
 
პირადი ნომერი:  
ა) ეროვნული 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი: 
№00319547; 
გაცემის თარიღი: 
08.12.94; 
ბ) იტალიის 
ფისკალური კოდი: 
SSDSBN68B10Z352F 

 იბნ ალ–ჰაიტმანის 
ქ. №6, მანუბაჰი, 
ტუნისი, ტუნისი 
(Ibn 
Al-Haythman Street, 
Number 6, Manubah, 
Tunis, Tunisia). 
 

24.04.02 
(ცვლილებები 

10.04.03 
26.11.04 
09.09.05 
20.12.05 
07.06.07 
21.12.07 
10.08.09 
23.12.10 
24.11.14) 

დედა  ბეია 
ალ–საიდანი 
(Beya Al-
Saidani). 
 
2008 წლის 2 
ივნისს 
დეპორტირებუ
ლი იქნა 
იტალიიდან 
ტუნისში.  
 
2014 წლის 
აგვისტოს 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
ტუნისში.  

125 სახელები: 
1. მუსა (MOUSSA) 
2. ბენ ომარი (BEN 
OMAR) 
3. ბენ ალი (BEN ALI) 
4. ესაადი (ESSAADI) 
 
დაბ.თარიღი:  04.12.64 
დაბ.ადგილი:  ტაბარკა, 
ტუნისი (Tabarka, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ტუნისელი 

ა)   დაჰ დაჰი (Dah Dah); 
ბ) აბდელრაჰმანი                            
(Abdelrahmman); 
გ) ბეჩირი (Bechir). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის პასპორტი: 
#L335915 
გაცემის ადგილი: 
მილანი, იტალია 
(Milan, Italy) 
გაცემის თარიღი: 
08.11.96; 
მოქმედების ვადა:  
07.11.01 
პირადი ნომერი:  
 
 
 
 

ტუნისი (Tunisia) 25.06.03 
(ცვლილებებ

ი 
20.12.05; 
17.10.07; 
10.08.09 
16.05.11 
20.07.12) 

 

2009 წლის 
ნოემბრის 
ინფორმაციით, 
იტალიის 
სამართალდამც
ავი 
ორგანოების 
მიერ 
გამოცხადებუ
ლია 
ძებნილად.  
 
2011 წელს 
გადავიდა 
სუდანიდან 
ტუნისში.  



126 სახელები: 
1. ზაკარია 
(ZAKARYA) 
2. ესაბარი 
(ESSABAR) 
3.   
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
03.04.77 
დაბ.ადგილი:  
ესაურია, მაროკო 
(Essaouria, Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
მაროკოელი 

ზაკარია ესაბარი (Zakariya 
Essabar) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) მაროკოს 
პასპორტი 
#M271351 
გაცემის 
თარიღი: 
24.10.00;  
გაცემის 
ადგილი: 
მაროკოს 
საელჩო 
ბერლინში; 
  
ბ) მაროკოს 
პასპორტი:  
#K-348486 
 
პირადი ნომერი:  
ა) მაროკოს 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაც
იო ნომერი  
#E-189935; 
 
ბ) მაროკოს 
პირადობის 
მოწმობა 
# G-0343089 

 30.09.02 
(ცვლილებები 
 26.11.04 
10.06.11) 

მამა - 
მოჰამედ ბენ 
აჰმედი 
(Mohamed 
ben Ahmed). 
 
დედა - სფია 
ბენტ 
ტუბალი 
(Sfia bent 
Toubali). 
  
 



127 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 8 
აპრილის 
#0415/08-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4). 
 

128 სახელები: 
1. რაჩიდი (RACHID) 
2. ფეტარი (FETTAR) 
3.   
4.  
 
დაბ.თარიღი:  

16.04.1969 
დაბ.ადგილი:  
ბულოგინი, ალჟირი 
(Boulogin, Algeria 
ეროვნება/მოქალაქეობ
ა: ალჟირელი  

ა) ამინ დი ნაპოლი (Amine di 
Napoli); 
ბ) ამინ დელ ბელჯიო (Amine 
del Belgio); 
გ) ჯაფარი (Djaffar); 
დ) ტალები (Taleb); 
ე) აბუ ჩაჰიდი (Abu Chahid). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
  
პირადი ნომერი:  
 

აბდულ 
რაჰმანის ქ. 30, 
მირატ ბაბ ალ-
ვადი, ალჟირი 
(30 Abdul 
Rahman Street, 
Mirat Bab Al-
Wadi, Algeria). 
 

25.06.03 
(ცვლილებები
 17.10.07 

 03.06.09 

 16.05.11) 

ექსტრადირე
ბული იქნა  
იტალიიდან 
ალჟირში. 



129 სახელები: 
1. აჰმედი (AHMED) 
2. ხალფანი 
(KHALFAN) 
3. გაილანი 
(GHAILANI)  
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 14.03.74 
ბ) 13.04.74 
გ) 14.04.74  
დ) 01.08.70 
დაბ.ადგილი:  
ზანზიბარი, 
ტანზანია (Zanzibar, 
Tanzania) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ტანზანიელი 
 

ა) აჰმად, აბუ ბაკრი (Ahmad, 
Abu Bakr); 
ბ) აჰმედ, აბუბაკარი (Ahmed, 
Abubakar); 
გ) აჰმედ, აბუბაკარ კ. 
(Ahmed, Abubakar K.); 
დ) აჰმედ, აბუბაკარ ხალფანი 
(Ahmed, Abubakar Khalfan); 
ე) აჰმედ, აბუბაკარი კ. 
(Ahmed, Abubakary K.); 
ვ) აჰმედ, აჰმედ ხალფანი 
(Ahmed, Ahmed Khalfan); 
ზ) ალი, აჰმედ ხალფანი (Ali, 
Ahmed Khalfan); 
თ) გაილანი, აბუბაკარი 
ხალფან აჰმედი (Ghailani, 
Abubakary Khalfan Ahmed); 
ი) გაილანი, აჰმედი 
(Ghailani, Ahmed); 
კ) გილანი, აჰმად ხალაფანი 
(Ghilani, Ahmad Khalafan); 
ლ) ჰუსეინ, მაჰაფუდ 
აბუბაკარ აჰმედ აბდალაჰი 
(Hussein, Mahafudh 
Abubakar Ahmed Abdallah); 
მ) ხალფან, აჰმედი (Khalfan, 
Ahmed); 
ნ) მოჰამედ, შარიფ ომარი 
(Mohammed, Shariff Omar); 
ო) ჰაიტემ ალ-კინი (Haythem 
al-Kini) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
პირადი ნომერი:  
 

აშშ (United States 
of America) 
 

17.10.01 
 
(ცვლილებები 

27.07.07 
21.10.10) 

 

2010 წლის 
ოქტომბრის 
მონაცემებით,  
2004 წლის 
ივლისიდან 
სასამართლო 
პროცესის 
მოლოდინში 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
აშშ-ში. 
 
  
 



პ) ტანზანიელი აჰმედი 
(Ahmed The Tanzanian); 
ჟ) ფუპი (Foopie); 
რ) ფუპი (Fupi); 
ს) აჰმედ, ა (Ahmed, A); 
ტ) ალ ტანზანი, აჰმადი (Al 
Tanzani, Ahmad); 
უ) ბაკრ, აბუ (Bakr, Abu); 
ფ) ხაბარ, აბუ (Khabar, Abu). 

130 სახელები: 
1. გუნ გუნი (GUN GUN) 
2. რუსმანი (RUSMAN) 
3. გუნავანი (GUNAWAN)  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  06.07.77 
დაბ.ადგილი:  
სიანჯური, დასავლეთ 
იავა, ინდონეზია 
(Cianjur, West Java, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ინდონეზიელი 

ა) გუნავან, რუსმანი (Gunawan, 
Rusman); 
ბ) აბდ ალ-ჰადი (Abd Al-Hadi); 
გ) აბდულ ჰადი (Abdul Hadi); 
დ) აბდულ კარიმი (Abdul Karim); 
ე) ბუხორი (Bukhori); 
ვ) ბუხორი (Bukhory). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
  
პირადი ნომერი:  

 21.04.06 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

 ძმა – 
ნურჯამან 
რიდუან 
ისამუდდინი 
(Nurjaman 
Riduan 
Isamuddin). 
 
 



131 სახელები: 
1. მოჰამმად 
(MOHAMMAD) 
2. ტაჰირ (TAHIR) 
3. ჰამმიდ  (HAMMID)  
4. ჰუსსეინ HUSSEIN 
 
წოდება:  იმამი 
 
დაბ. თარიღი: 
01.11.1975 
დაბ. ადგილი: 
პოშოკი, ერაყი (Poshok, 
Iraq) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი 

ა) აბდელჰამიდ ალ ქურდი 
(Abdelhamid Al Kurdi) 

 

 პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მისამართი:  
სულეიმანია, ერაყი 
(Sulaymaniya, Iraq)  

12.11.03
ცვლილებებ
ი: 21.12.2007;

16.05.2011; 
10.12.2015 
29.03.19 

 

დედის სახელი: 
ატტია 
მოჰიუდდინ 
ტაჰა 
(Attia Mohiuddi
n Taha).   2004 
წლის 18 
ოქტომბერს 
იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
გაცემული იქნა 
დეპორტაციის 
შესახებ 
ბრძანება. 2007 
წლის 
სექტემბრიდან 
იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
მიჩნეულია 
ძებნილად. 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის 8 ივნისს. 
გაეროს 



უშიშროების 
საბჭოს 
2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
მიმოხილვა 
დამთავრდა 
2019 წლის 21 
თებერვალს. 

132 სახელები: 
1. ისნილონი 
(ISNILON) 
2. ტოტონი 
(TOTONI) 
3. ჰაპილონი 
(HAPILON)  
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 18.03.66 
ბ) 10.03.67 
დაბ.ადგილი:  
ბულანზა, 
ლანტავანი, 
ბასილანი, 
ფილიპინები 
(Bulanza, Lantawan, 
Basilan, the 
Philippines) 

ა) ისნილონ ჰაპილუნი 
(Isnilon Hapilun); 
ბ) ისნილუნ ჰაპილუნი 
(Isnilun Hapilun); 
გ) ტუან ისნილონი (Tuan 
Isnilon) 
დ) აბუ მუსაბი (Abu Musab); 
ე) სალაჰუდინი (Salahudin); 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
  
პირადი ნომერი:  

ა) ბასილანი, 
ფილიპინები 
(Basilan, the 
Philippines ) 
(ადრინდელი 
სამყოფელი, 
2016 წლამდე) 
 
ბ) ლანაო დელ 
სური (Lanao del 
Sur, the 
Philippines) 
(2016 წლიდან) 

06.12.05
(ცვლილებ
ა 
04.10.17)) 

Abu Sayyaf 
Group 
(ASG)-ის 
(იურიდიუ
ლ პირთა 
სიაში N1) 
მთავარი 
ლიდერი. 
Al-Qaida in 
Iraq (AQI)-ის 
(იურიდიუ
ლ პირთა 
სიაში N83) 
ადგილობრი
ვი ქსელის 
ლიდერი, 
სამხრეთ 
ფილიპინებშ
ი 2017 წლის 
მაისის 



ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ფილიპინელი 
 

მდგომარეობ
ით. 
ფიზიკური 
აღწერილობა
: 
თვალის 
ფერი: 
ყავისფერი 
თმის ფერი: 
ყავისფერი 
სიმაღლე: 5 
ფუტი და 6 
ინჩი - 168 სმ 
წონა: 120 
ფუნტი - 54 
კგ 
აღნაგობა:თხ
ელი 
გარეგნობა: 
ღია კანის 
ფერი, 
სახეზე 
თანდაყოლი
ლი ლაქით. 
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუცი



ის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა  
2010 წლის 8 
ივნისს. 
იძებნება 
ფილიპინები
ს 
სახელმწიფო
ს მიერ 
ტერორისტუ
ლი 
დანაშაულებ
ებისათვის, 
აგრეთვე 
ამერიკის 
შეერთებულ
ი შტატების 
მიერ 
ტერორისტუ
ლ აქტებში 
მონაწილეობ
ისათვის. 
ფოტო 
ხელმისაწვდ
ომია 



INTERPOL-
UN-ის 
სპეციალურ
ი 
განცხადების 
ვერ ლინქზე: 
www.interpol
.int/en/notice
/search/un/59
50661  

133 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2)

134 ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 
16 თებერვილს 
0217/16-3 ბრძანებით 
(პუნქტი 1) 
 

ა) გულაბუდინ ჰეკმატიარი 
(Gulabudin Hekmatyar); 
ბ) გოლბოდინ ჰიკმეტიარი 
(Golboddin Hikmetyar); 
გ) გულბუდინ ხეკმატიარი 
(Gulbuddin Khekmatiyar); 
დ) გულბუდინ ჰეკმატიარი 
(Gulbuddin Hekmatiar); 
ე) გულბუდინ ჰეხმარტიარი 
(Gulbuddin Hekhmartyar); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
  
 
პირადი ნომერი:  

 20.02.03 
   (ცვლილებები 

    16.05.11) 
 

მიეკუთვნება 
ხაროტის 
კლანს 
(Kharoti 
tribe). 
 
2011 წლის 
იანვრის 
ინფორმაციი
თ, იმყოფება 



 
სახელები: 
1. გულბუდინი 
(GULBUDDIN) 
2. ჰეკმატიარი 
(HEKMATYAR) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი: 
01.08.49 
დაბ.ადგილი:  
პროვინცია 
კუნდუზი, ავღანეთი 
(Kunduz Province, 
Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ავღანელი 

ვ) გულბუდინ ჰეკმეტიარი 
(Gulbudin Hekmetyar). 

ავღანეთი/პა
კისტანის 
საზღვარზე 
(Afganistan/
Pakistan 
border). 
 
მამა - გულამ 
ქადერი 
(Ghulam 
Qader).  



135 სახელები: 
1. რაედ (RAED)  
2. მუჰამად ჰასანი 
(MUHAMMAD 
HASAN) 
3. მუჰამადი 
(MUHAMMAD) 
4. ჰიჯაზი (HIJAZI) 
 
დაბ.თარიღი: 
30.12.68 
დაბ.ადგილი:  
კალიფორნია, აშშ 
(California, United 
States of America) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ა)იორდანიელი 
ბ)ამერიკელი  
 

ა) რაედი მ.  ჰიჯაზი ( Raed 
M. Hijazi); 
ბ) რიად მუჰამად ჰასან 
მუჰამად ჰიჯაზი (Ri’ad 
Muhammad Hasan 
Muhammad Hijazi); 
გ) რაშიდ,  ალ-მაღრიბი, 
(მაროკოელი) ( Rashid, Al-
Maghribi (The Moroccan); 
დ) აბუ-აჰმადი,  ალ-ამრიკი 
(ამერიკელი) ( Abu-Ahmad 
Al-Amriki, (The American); 
ე) აბუ-აჰმად ალ ჰავენ (Abu-
Ahmad Al-Hawen)  
ვ) აბუ-აჰმად ალ შაჰიდ(Abu-
Ahmad Al-Shahid) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 პირადი 
ნომერი:  
ა) აშშ-ის 
სოციალური 
დაზღვევა 
#548-91-5411; 
ბ) იორდანული 
პირადი ნომერი 
#9681029476 

 17.10.01 
(ცვლილებები 
  10.04.03 
 16.05.11 
XX. 02.2017) 

2015 წლის 
26 
თებერვლიდ
ან იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი 
იორდანიაში
, Islamic State 
in Iraq and 
the Levant 
(ISIL)-ის 
(იურიდიუ
ლ პირთა 
სიაში 83) 
დახმარების
თვის   
  
მამა - 
მოჰამად 
ჰიჯაზი 
(Mohammad 
Hijazi). 
 
დედა  - 
საკინა 
(Sakina). 

136 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 



უფროსის 2009 
წლის 7 
ოქტომბრის 
#55/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
 

137  
ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 
2019 წლის 11 
თებერვლის #2 
ბრძანების საფუძველზე. 
 
 
სახელები: 
1. ჯამალი (JAMAL)  
2. ჰუსნი (HOUSNI) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი: 22.02.83 
დაბ.ადგილი:  მაროკო 
(Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ა) ჯამელ ილ მაროკინო /მაროკოელი/ 
  (Djamel Il marocchino); 
ბ) ჯამალ ალ მაგრები 
    (Jamal Al Maghrebi); 
გ) ჰიჩემი 
   (Hicham) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
  
პირადი ნომერი:  
 

ა) უჩელი დი ნემის 
ქუჩა ნ. 33, მილანი, 
იტალია (Via Uccelli di 
Nemi n. 33, Milan, 
Italy); 
ბ) ფ. დე ლემენეს ქუჩა 
ნ. 50, მილანი, 
იტალია (via F. De 
Lemene n. 50, Milan, 
Italy) 
 

02.08.06 
(ცვლილებები  
01.10.2009) 

მილანის 
სასამართლოს 
მიერ 2003 წლის 
25 ნოემბერს 
გაცემულია მისი 
დაპატიმრების 
ორდერი 
#5236/02 
R.G.N.R; 
1511/02 R.G.GIP; 
 
გასამართლე-
ბულია. 
 
პატიმრობაში 
იმყოფება 2009 
წლის 16 
ივნისიდან.  
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებული 
იქნა  2009 წლის 
20 ივლისს. 



138 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 26 
იანვრის #3/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4) 
 

139 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 9 
ივნისის 
#0610/9-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 5) 
 

140 ამოღებულია 27 
დეკემბრის#5 
ბრძანებით 
სახელები: 
1. ზაინი (ZAYN) 
2. ალ-აბიდინი (AL-
ABIDIN) 
3. მუჰამადი 
(MUHAMMAD) 
4. ჰუსეინი  

ა) აბდ ალ-ჰაიდი ალ-ვაჰაბი  
(Abd Al-Hadi Al-Wahab); 
ბ) ზაინ ალ-აბიდინ 
მუჰამმად ჰუსეინი     
(Zain Al-Abidin Muhammad 
Husain); 
გ) ზაინ ალ-აბიდინ 
მუჰამმად ჰუსეინი 
 (Zayn Al-Abidin Muhammad 
Husayn); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 
 
 
 

 25.01.01 
(ცვლილებები 

10.04.03 
25.07.06 
23.04.07 
18.07.07 
17.07.09 
16.12.10) 

 

უსამა ბინ 
ლადენთან 
(Usama bin 
Laden) 
დაახლოებუ
ლი პირი. 
 
ტერორისტე
ბის 
გადაადგილ



(HUSSEIN) 
 
დაბ.თარიღი: 
12.03.71 
დაბ.ადგილი: 
რიადი, საუდის 
არაბეთი (Riyadh, 
Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: 

პალესტინელი 
 

 დ) ზეინულაბიდინ 
მუჰამმედ ჰუსეინ აბუ 
ზუბეიდაჰი 
(Zeinulabideen Muhammed 
Husein Abu Zubeidah); 
ე) აბუ ზუბაიდაჰი (Abu 
Zubaydah);  
ვ) აბუ ზუბაიდა (Abu 
Zubaida); 
ზ) ტარიქ ჰანი (Tariq Hani). 

ების 
(მგზავრობი
ს) 
ორგანიზატ
ორი. 
 
2007 წლის 
ივლისის 
მონაცემები
თ, იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი აშშ-ში. 
 
 
 
  

141 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 21 
სექტემბრის 
#0915/21-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 



142 სახელები: 
1. მოსტაფა (MOSTAFA)  
2. კამელი (KAMEL) 
3. მოსტაფა (MOSTAFA) 
4. იბრაჰიმი (IBRAHIM) 
 
დაბ.თარიღი:  15.04.58 
დაბ.ადგილი:   
ალექსანდრია, ეგვიპტე 
(Alexandria, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი 

ა) მუსტაფა კამელ მუსტაფა 
(Mustafa Kamel Mustafa); 
ბ) ადამ რამსეი ეამანი (Adam 
Ramsey Eaman); 
გ) კამელ მუსტაფა მუსტაფა (Kamel 
Mustapha Mustapha); 
დ) მუსტაფა კამელ მუსტაფა 
(Mustapha Kamel Mustapha); 
ე)  amoRebulia; 
ვ)  მოსტაფა კამელ მოსტაფა 
(Mostafa Kamel Mostafa); 
ზ) აბუ ჰამზა ალ-მასრი (Abu 
Hamza Al-Masri); 
თ) აბუ ჰამზა (Abu Hamza); 
ი) აბუ ჰამზა ალ-მისრი, (Abu 
Hamza Al-Misri).   

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

amerikis SeerTebuli 

Statebi 
24.04.02 

(ცვლილებებ
ი 

26.11.04 
25.07.06 
14.03.08 
21.10.10 
04.08.14) 

2012 wlis 5 

oqtombers 

eqstradirebul

ia 

gaerTianebuli 

samefodan 

amerikis 

SeerTebul 

StatebSi. 2014 

wlis maisSi 

msjavrdebulia 

terorizmis 

braldebiT 

amerikis 

SeerTebul 

Statebis 

sasamarTlos 

mier.  

143 სახელები: 
1. ნურჯამანი 
(NURJAMAN)  
2. რიდუანი 
(RIDUAN) 
3. ისამუდინი 
(ISAMUDDIN) 
4.  
 
დაბ.თარიღი: 
04.04.64 
დაბ.ადგილი:  
სიანჯური, 
დასავლეთ იავა, 
ინდონეზია (Cianjur, 

ა) ჰამბალი (Hambali); 
ბ) ნურჯამანი (Nurjaman); 
გ) ისომუდინ, ნურჯამან 
რიდუანი (Isomuddin, 
Nurjaman Riduan); 
დ) ჰამბალი ბინ ენდინგი 
(Hambali Bin Ending); 
ე) ენსეპ ნურჯამანი 
(დაბადების სახელი) (Encep 
Nurjaman (birth name); 
ვ) ჰამბალი ენდინგ ჰამბალი 
(Hambali Ending 
Hambali); 
ზ) ისამუდდინ რიდუანი 
(Isamuddin Riduan); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 28.01.03 
    (ცვლილებები 

02.07.07 
27.07.07 
16.05.11) 

Jemaah 
Islamiyah-ის 
მეთაური.  
 
ძმა - გან გან 
რუსმან 
გუნავანი 
(Gun Gun 
Rusman 
Gunawan).  
 
2007 წლის 
ივლისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი აშშ-ში.  



West Java, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: ინდონეზიელი 
 

თ) ისამუდინ რიდვანი 
(Isamudin Ridwan). 

144 ამოღებულია ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 2017 წლის 
18 აპრილის 0417/18-1 
ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. ხადაფი (KHADAFI)  
2. აბუბაკარი 
(ABUBAKAR) 
3. ჯანჯალანი 
(JANJALANI) 
4.  
 
დაბ.თარიღი: 03.03.75 
დაბ.ადგილი:  ისაბელა, 
ბასილანი, ფილიპინები 
(Isabela, Basilan, the 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ფილიპინელი 

ა) ხადაფი ჯანჯალანი (Khadafy 
Janjalani); 
ბ) ხადაფი აბუბაკარ ჯანჯალანი  
(Khaddafy Abubakar Janjalani); 
გ) აბუ მუკტარი (Abu Muktar) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 22.12.04 
(cvlileba 

23.02.09)  

arsebuli 

informaciiT 

gardaicvala 

2006 wels. 



145 სახელები: 
1. ხალილ (KHALIL)  
2. ბენ აჰმედ (BEN 
AHMED) 
3. ბენ მოჰამედ (BEN 
MOHAMED) 
4. ჯარრაია 
(JARRAYA) 
 
დაბ. თარიღი: 
08.02.69 
დაბ. ადგილი: 
სფაქსი, ტუნისია 
(Sfax, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალქეო
ბა: 
ტუნისელი 
 

ა) ხალილ იარრაია 
    (Khalil Yarraya); 
ბ) ბენ ნარვან აბდელ აზიზ 
     (Ben Narvan Abdel Aziz) 
დაბ: 15.08. 70  სერეკაში 
(Sereka), ყოფილი 
იუგოსლავია; 
გ) აბდელ აზიზ ბენ ნარვან 
(Abdel Aziz Ben Narvan) - 
დაბ: 15.08. 70  სერეკაში 
(Sereka), ყოფილი 
იუგოსლავია; 
დ) ამრო (Amro); 
ე) ომარ (Omar); 
ვ) ამრუ (Amrou); 
ზ) ამრ (Amr) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) ტუნისის 
პასპორტი 
გაცემული 
გენუაში, 
იტალია 
#K989895; 
გაცემის 
თარიღი: 
26.07.95;  
მოქმედების 
ვადა: 
25.07.00; 
 
პირადი ნომერი:  

ნუორო, იტალია 
 (Nuoro, Italy) 
 

25.06.03 
(ცვლილებები 
 26.11.04 
 20.12.05 
 17.10.07  
16.09.08 
24.03.09 
10.08.09 
06.08.10) 

 

2008 წლის 9 
აგვისტოს 
დაკავებული 
იქნა 
იტალიაში 
ტერორიზმთ
ან 
დაკავშირებ
ული 
საქმიანობის
ათვის 
 
 
 

146 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2012 წლის 4 
ივნისის 
#0612/04-1 



brZanebiთ 
(პუნქტი 3) 

147 ამოღებულია      

148 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 11 
სექტემბრის  
#0914/11–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 

149 სახელები: 
1. სალიმ ი 
სალამუდდინი (SALIM Y 
SALAMUDDIN)  
2. ჯულკიპლი 
(JULKIPLI) 
3.  
4.  
      
დაბ.თარიღი:  20.06.67 
დაბ.ადგილი:  ტულაი, 
ჯოლო სულუ, 
ფილიპინები (Tulay, Jolo 
Sulu, Phillippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 

ა) კიპლი სალი (Kipli Sali); 
ბ) ჯულკიპლი სალიმი  (Julkipli 
Salim). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 09.09.03 
(ცვლილებები 
23.02.09 
13.12.11) 

2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  



150 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 16 
ოქტომბრის  
#1012/16-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 

151 სახელები: 
1. მეჰდი (MEHDI)  
2. ბენ მოჰამედი 
(BEN MOHAMED) 
3. ბენ მოჰამედი 
(BEN MOHAMED) 
4. კამუნი 
(KAMMOUN) 
   
დაბ.თარიღი:  
03.04.68 
დაბ.ადგილი:  
ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia ) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: ტუნისელი  
 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#M307707; 
გაცემის 
თარიღი: 
12.04.00; 
მოქმედების 
ვადა: 11.04.05 
 
პირადი ნომერი:  
 

მაზინას ქუჩა 7, 
მილანი, იტალია 
(Via Masina n.7, 
Milan, Italy) 

03.03.02 
(ცვლილებები 

20.12.05 
07.06.07 
23.12.10) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი: 
KMMMHD68
D03Z352N 
 
2005 წლის 
22 ივლისს 
დეპორტირე
ბული იქნა 
იტალიიდან 
ტუნისში.  
 
2010 წლის 
იანვრის 
მონაცემები
თ, 
საზღვარგარ
ეთ



ტერორისტუ
ლ 
ორგანიზაცი
აში 
მონაწილეობ
ის 
ბრალდებით 
მიესაჯა 8 
წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა. 
სასჯელს 
იხდის 
ტუნისში.   

152 სახელები: 
1. დავუდი 
(DAWOOD)  
2. იბრაჰიმი 
(IBRAHIM) 
3. კასკარი 
(KASKAR) 
4.  
   
დაბ.თარიღი:  
26.12.55 
 
დაბ.ადგილი:   
კჰერი, რატნაგირი, 
ინდოეთი (Kher, 
Ratnagiri, 

ა) დავუდ ებრაჰიმი (Dawood 
Ebrahim); 
ბ) შეიხ დავუდ ჰასანი 
(Sheikh Dawood Hassan); 
გ) აბდულ ჰამიდ აბდულ 
აზიზი (Abdul Hamid Abdul 
Aziz); 
დ) ანის იბრაჰიმი (Anis 
Ibrahim); 
ე) აზიზ დილიპი (Aziz Dilip) 
ვ) დაუდ ჰასან შეიხ იბრაჰიმ 
კასკარი (Daud Hasan Shaikh 
Ibrahim Kaskar); 
ზ) დაუდ იბრაჰიმ მემონ 
კასკა (Daud Ibrahim Memon 
Kaska); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ინდოეთის 
პასპორტი 
#A333602; 
გაცემის 
თარიღი: 
04.06.85; 
გაცემის 
ადგილი: 
ბომბეი, 
ინდოეთი 
(ანულირებული
ა ინდოეთის 
მთავრობის 

ა) კარაჩი, 
პაკისტანი 
(თეთრი სახლი, 
საუდის მეჩეთის 
მახლობლად, 
კლიფტონი) 
(Karachi,Pakista
n, (White House, 
Near Saudi 
Mosque, Clifton))
ბ) House Nu 37 - 
30th Street - 
defence, 
Housing 
Authority 
Karachi Pakistan 

03.11.03 
(ცვლილებები 
 21.03.06 
 25.07.06 
 02.07.07 
 11.03.10 
22.08.16) 
 

მამის 
სახელია 
შეიხ 
იბრაჰიმ ალი 
კასკარ 
(Sheikh 
Ibrahim Ali 
Kaskar), 
დედის 
სახელია 
ამინა ბი 
(Amina Bi), 
ცოლის 
სახელია 
მეჰჯაბეენ 



Maharashtra, India ) 
 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა: ინდოეთი  
 

თ) დავუდ ჰასან იბრაჰიმ 
კასკარი (Dawood Hasan 
Ibrahim Kaskar); 
ი) დავუდ იბრაჰიმ მემონი 
(Dawood Ibrahim Memon);  
კ) დავუდ საბრი (Dawood 
Sabri); 
ლ) კასკარ დავუდ ჰასანი 
(Kaskar Dawood Hasan); 
მ) შეიხ მოჰდ ისმაილ 
აბდულ რეჰმანი (Shaikh 
Mohd Ismail Abdul Rehman); 
ნ) დოვუდ ჰასან შეიხ 
იბრაჰიმი (Dowood Hassan 
Shaikh Ibrahim); 
ო) დავუდ ბჰაი (Dawood 
Bhai) 
პ) იბრაჰიმ შეიხ მოჰდ ანისი 
(Ibrahim Shaikh Mohd Anis);  
ჟ) შეიხ ისმაილ აბდული 
(Shaikh Ismail Abdul); 
რ) ჰიზრატი (Hizrat) 
ს) შეიხ ფარუქი (Sheikh 
Farooqi)  
ტ) ბადა სეთჰ (Bada Seth)  
უ) ბადა ბჰაი (Bada Bhai) 
ფ) იქბალ ბჰაი (Iqbal Bhai)  
ქ) მუსჩად (Mucchad)  
ღ) ჰაჯი საჰაბ (Haji Sahab) 
 

მიერ) 
ბ) ინდოეთის 
პასპორტი 
#M110522; 
გაცემის 
თარიღი: 
13.11.78; 
გაცემის 
ადგილი: 
ბომბეი, 
ინდოეთი  
გ) ინდოეთის 
პასპორტი 
#R841697; 
გაცემის 
თარიღი: 
26.11.81; 
გაცემის 
ადგილი: 
ბომბეი, 
ინდოეთი  
დ) ინდოეთის 
პასპორტი 
#F823692 
(JEDDAH); 
გაცემის 
თარიღი: 
02.09.89; 
გაცემის 
ადგილი: 

გ) Palatial 
bungalow in the 
hilly area of 
Noorabad in 
Karachi  

შაიხი 
(Mehjabeen 
Shaikh). 
ინდოეთის 
მთავრობის 
მიერ 
გაცემულია 
საერთაშორი
სო ორდერი 
მისი 
დაპატიმრებ
ის თაობაზე. 
 
 



ჯედაჰი 
(Jeddah) 
ე) ინდოეთის 
პასპორტი 
#A501801; 
(BOMBAY) 
გაცემის 
თარიღი: 
26.07.85; 
ვ) ინდოეთის 
პასპორტი 
#K560098; 
(BOMBAY) 
გაცემის 
თარიღი: 
30.07.75; 
ზ) #V57865  
(BOMBAY) 
გაცემის 
თარიღი: 
03.10.83 
თ) #P53849 
(BOMBAY) 
P გაცემის 
თარიღი: 
30.07.79 
ი) #A717288; 
(MISUSE) 
გაცემის 
თარიღი: 



18.08.85; 
გაცემის 
ადგილი:   
დუბაი 
კ) პაკისტანის 
პასპორტი 
#G866537; 
(MISUSE) 
გაცემის 
თარიღი: 
12.08.91; 
გაცემის 
ადგილი:  
რავალპინდი 
(Rawalpindi) 
ლ) #C-267185 
გაცემის 
თარიღი: 07.96; 
გაცემის 
ადგილი: ყარაჩი 
(Karachi) 
მ) #H-123259; 
გაცემის 
თარიღი: 07.01; 
გაცემის 
ადგილი:  
რავალპინდი 
(Rawalpindi) 
ლ) #G869537;  
გაცემის



ადგილი:  
რავალპინდი 
(Rawalpindi) 
მ) KC-285901  

153 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 22 
აპრილის 
#0413/22–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 
 

154 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 



18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 
 

155 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 9 
ივნისის 
#0610/9-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 5) 
 
 



156 ამოღებულია     
 

საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 15 
აპრილის 
#0414/15-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 

157 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 13 მაისის 
#0515/13–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

158 სახელები: 
1. აბდელკადერი 
(ABDELKADER)  
2. ლააგუბი (LAAGOUB) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  23.04.66 
დაბ.ადგილი:  
კასაბლანკა, მაროკო 
(Casablanca, Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  

რაჩიდი (Rachid) პასპორტის 
მონაცემები:  
მაროკოს პასპორტი: 
#D-379312 
 
პირადი ნომერი:  
მაროკოს 
პირადობის 
მოწმობა 
#DE- 473900 
 

ევროპის ქ. 4. 
პადერნო 
პონჩიელი, 
კრემონა, იტალია 
(Number 4, Via 
Europa, Paderno 
Ponchielli, Cremona, 
Italy) 
 

29.07.05 
(ცვლილებები
21.12.07 
13.12.11) 

იტალიის 
ფისკალური 
კოდი:  
LGBBLK66D23
Z330U  
 
მამა – მამუნ 
მოჰამედი 
(Mamoune 
Mohamed). 
 
დედა - ფატნა 



მაროკოელი აჰმედი (Fatna 
Ahmed). 

159 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 24 
ოქტომბრის 
#1013/24–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 5). 

160 სახელები: 
1. ჯამელი 
(DJAMEL)  
2. ლუნისი 
(LOUNICI) 
 
დაბ.თარიღი:  
01.02.62 
დაბ.ადგილი:  
ალჟიერსი, ალჟირი 

ჯამალ ლუნისი (Jamal 
Lounici) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ალჟირი (Algeria) 16.01.04 
(ცვლილებები 

   07.04.08 
  02.12.08 
  30.01.09 
 16.05.11 
14.02.18 
29.05.18) 
 

მამა - 
აბდელკადერ
ი 
(Abdelkader);
 
დედა - 
ჯოჰრა ბირუ 
(Djohra 
Birouch). 
 



(Algiers, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ალჟირელი 

2008 
წლიდან, 
საფრანგეთი
დან 
დაბრუნების 
შემდეგ 
ცხოვრობს 
ალჟირში 
2008 წლის 
სექტემბრიდ
ან.  
 
 

161 ამოღებულია    
 

  ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 26 
იანვრის #3/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4) 
 

162 სახელები 
1. ომარი (OMAR)  
2. მაჰმუდი  
(MAHMOUD) 
3. უთმანი (UTHMAN) 
4.  
  
დაბ.თარიღი:   

ა) ალ–სამან უთმანი 
(Al-Samman Uthman,); 
ბ) უმარ უთმანი (Umar Uthman,); 
გ) ომარ მოჰამედ ოთმანი (Omar 
Mohammed Othman); 
დ) აბუ ქატადა ალ–ფილისტინი 
(Abu Qatada Al-Filistini); 
ე) აბუ უმრ ტაკფირი (Abu Umr 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი ნომერი:  
 

იორდანია (Jordan)  
(2013 წლის 
ივლისიდან) 

17.10.01 
(ცვლილებები 

14.03.08 
24.03.09; 
25.01.10 
22.07.13) 

აქვს კავშირი 
გაერთიანებულ 
სამეფოსა და 
სხვა ქვეყნებში 
მოქმედ Al-
Qaida-სთან 
დაკავშირებულ 
ჯგუფებთან.   



ა) 30.12.60 
ბ) 13.12.60 
დაბ.ადგილი:  ბეთლემი, 
პალესტინის ტერიტორიები  
(Bethelem, West Bank, 
Palestinian Territories) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
იორდანელი 

Takfiri); 
ვ) აბუ ომარ აბუ უმარი (Abu Omar 
Abu Umar); 
ზ) აბუ უმარ უმარი (Abu Umar 
Umar); 
თ) აბუ ისმაილი (Abu Ismail). 

 
1998 წელს  
იორდანიაში 
დაუსწრებლად  
იქნა 
მსჯავრდებულ
ი 
ტერორისტულ 
აქტში 
მონაწილეობის
ათვის 
 
2001 წლის 
თებერვალში  
დაკავებული 
იქნა 
გაერთიანებულ 
სამეფოში. 
შემდგომში 
დაკავებული 
იქნა 2002 წლის 
ოქტომბრიდან 
2005 წლის 
მარტამდე და 
2005 წლის 
აგვისტოდან 
2008 წლის 
ივნისამდე.  
 
პატიმრობაშია 
2008 წლის 
დეკემბრიდან. 
 
დეპორტირებუ
ლი იქნებ 



იორდანიიდან 
გაერთიანებულ 
სამეფოში 2013 
წლის 7 ივლისს 
ტერორიზმის 
ბრალდებით.  

163 ამოღებულია     
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 15 
აპრილის 
#0414/15-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 

164 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2012 წლის 4 
ივნისის 
#0612/04-1 

brZanebiთ 
(პუნქტი 3). 



165 ამოღებულია 2015 წლის 
17 დეკემბერს 
 
[სახელები: 
1. რაფიკი (RAFIK) 
2. მოჰამად (MOHAMAD)  
3. იუსეფი(YOUSEF) 
4.    
 
დაბ.თარიღი:  27.08.74 
დაბ.ადგილი:  ბაღდადი, 
ერაყი (Baghdad, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი] 

მოჰამად რაიფიკ კაირადინი 
(Mohamad Raific Kairadin) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
გერმანიის 
სამგზავრო 
დოკუმენტი 
(“Reise- ausweise”) 
#A0092301 
 
პირადი ნომერი:  
 

ციხე, გერმანია 
(Prison, Germany) 
 

06.12.05 
(ცვლილებები 
21.10.08 
13.12.11) 

ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგ
ის 
სამსახურის 
უფროსის 
2015 წლის 17 
დეკემბრის N 
1215/17-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 
 
Ansar Al-Islam-
ის წევრი.  
 
2008 წლის 15 
ივლისს 
გერმანიაში 
მიესაჯა 8 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა.  
 
 
 

166 
 

სახელები: 
1. იბრაჰიმ (IBRAHIM) 
2. მოჰამედ ხალილ 
(MOHAMED KHALIL) 
3. 
4.  
 

ა) ხალილ იბრაჰიმ ჯასსემ (Khalil 
Ibrahim Jassem) დაბადებული 1972 
წლის 2 მაისს ბაღდადში, ერაყი 
(Baghdad, Iraq)  
ბ) ხალილ იბრაჰიმ მოჰამმად 
(Khalil Ibrahim Mohammad) 
დაბადებული 1975 წლის 3 ივლისს 
მოსულში, ერაყი (Mosul, Iraq) 

პასპორტის          
მონაცემები: 
Temporary 
suspension of 
Deportation No. 
T04338017  
გამცემი ორგანო: 

მისამართი:  
ლტოლვილთა 
თავშესაფარი  
ალტე ზიეგელი, 
მაინცი, 55128, 
გერმანია (Alte 
Ziegelei, Mainz, 
55128, Germany) 

06.12.05 
ცვლილებებ
ი: 25.01.2010; 

13.12.2011; 
06.08.2013; 
10.12.2015 

2007 წლის 6 
დეკემბერს 
გერმანიაში 
მიესაჯა 7 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
გათავისუფლდ



დაბ. თარიღი: 
02.07.1975 
 
დაბ. ადგილი: 
დაირ აზ-ზავრი, სირია 
(Dayr Az-Zawr, Syria) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
სირიელი 
 

გ)ხალილ იბრაჰიმ ალ ზაფირი 
(Khalil Ibrahim Al Zafiri) 
დაბადებული 1972 წელს  
დ) ხალილ (Khalil) დაბადებული 
1975 წლის 2 მაისს  
ე) ხალილ იბრაჰიმ ალ-ზაჰირი 
(Khalil Ibrahim al-Zahiri) 
დაბადებული 1975 წლის 2 ივლისს 
მოსულში (Mosul). 

Alien’s Office of the 
City of Mainz, 
 მოქმედების ვადა: 
08.05.2013 
პირადი ნომერი: 
 
 
 

ა 2012 წლის 30 
დეკემბერს. 
ფოტოსურათი 
და თითის 
ანაბეჭდები 
ხელმისაწვდომ
ია Interpol-
UNSC 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2009 
წლის 5 
ოქტომბერს. 
 
 
 

167 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 26 
იანვრის #3/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4) 
 



168 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 14 
იანვრის 
#0110/14-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 5) 
 

169 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 9 
სექტემბრის 
#0913/09–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

170 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 7 
სექტემბრის 
#0912/07–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 



 

171 ამოღებულია    12.11.03 ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2010 წლის 
27 აგვისტოს  
#0810/27-1 

brZanebiთ 
(პუნქტი 6) 



172 სახელები: 
1. მოჰამედი 
(MOHAMED) 
2. ამინი (AMIN) 
3. მოსტაფა (MOSTAFA) 
4.    
  
დაბ.თარიღი:  11.10.75 
 
დაბ.ადგილი:  კირკუკი, 
ერაყი (Kirkuk, Iraq) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ერაყელი 
 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

მარტინელას ქ. 
132, პარმა, 
იტალია (Via 
della Martinella 
132, Parma, Italy 
(Domicile) 

12.11.03 
(ცვლილებებ
ი 
09.09.05 
07.06.07 
16.05.11 
25.10.2016) 

2012 წლის 15 
იანვრამდე 
იმყოფება 
ადმინისტრაცი
ული 
კონტროლის 
ქვეშ 
იტალიაში.  
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა 2010 
წლის 21 
ივნისს.

173 სახელები: 
1. ჯამელი 
(DJAMEL) 
2. მუსტფა 
(MOUSTFA) 
3.  
4.    
   
დაბ.თარიღი:  
28.09.73 
დაბ.ადგილი:  
ტიარეტი, ალჟირი 

ა) ალი ბარკანი (Ali Barkani) 
დაბ. თარიღი: 22.08.73 
დაბ. ადგილი: მაროკო 
(Morocco);  
ბ) კალად ბელკასამი (Kalad 
Belkasam); 
დაბ. თარიღი: 31.12.79  
გ) მოსტაფა ჯამელი (Mostafa 
Djamel); 
დაბ. თარიღი: 31.12.79 
დაბ. ადგილი: მასკარა, 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) 
ფალსიფიცირებ
ული დანიური  
მართვის 
მოწმობა 
#20645897 
გაცემული ალი 
ბარკანის (Ali 
Barkani) 

ალჟირი (Algeria)
 
 

23.09.03 
(ცვლილებები 

07.09.07; 
07.04.08; 
25.01.10 
16.05.11) 

მამა - 
ჯელალი 
მუსტფა 
(Djelalli 
Moustfa); 
 
დედა - 
კადეჯა 
მანსორი 
(Kadeja 
Mansore). 
 



(Tiaret, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:   
ალჟირელი 

ალჟირი (Maskara, Algeria);  
დ) მოსტეფა ჯამელი 
(Mostefa Djamel);  
დაბ. თარიღი: 26.09.73 
დაბ. ადგილი: მაჰდია, 
ალჟირი (Mahdia, Algeria); 
ე) მუსტაფა ჯამელი (Mustafa 
Djamel); 
დაბ. თარიღი: 31.12.79 
დაბ. ადგილი: მასკარა, 
ალჟირი (Mascara, Algeria); 
ვ) ბალკასამ კალადი 
(Balkasam Kalad); 
დაბ. თარიღი: 26.08.73  
დაბ. ადგილი: ალჟიერსი, 
ალჟირი (Algiers, Algeria); 
ზ) ბეკასამ კალადი 
(Bekasam Kalad) 
დაბ. თარიღი: 26.08.73 
დაბ. ადგილი: ალჟიერსი, 
ალჟირი (Algiers, Algeria); 
თ) ბელკასამ კალადი 
(Belkasam Kalad); 
დაბ. თარიღი: 26.08.73 
დაბ. ადგილი: ალჟიერსი, 
ალჟირი (Algiers, Algeria); 
ი) დამელ მოსტაფა (Damel 
Mostafa); 
დაბ. თარიღი: 31.12.79 

სახელზე 
(დაბადებული 
მაროკოში 1973 
წლის 22 
აგვისტოს); 
ბ) ალჟირის 
დაბადების 
მოწმობა, 
გაცემული ჯამელ 
მოსტეფას 
(Djamel Mostefa) 
სახელზე, 
დაბადებული 
1973 წლის 25 
სექტემბერს 
მეჰდიაში, 
ტიარეტის 
პროვინცია, 
ალჟირი (Mehdia, 
Tiaret province, 
Algeria). 
 
პირადი ნომერი:  
 

დაკავშირებ
ულია 
ისმაილ 
აბდალაჰ 
სბაიტან 
შალაბის 
(Ismail 
Abdallah 
Sbaitan 
Shalabi), 
მოჰამედ აბუ 
დესსა  
(Mohamed 
Abu Dhess) 
და აშრაფ 
ალ-
დაგმასთან 
(Aschraf Al-
Dagma).   
  
2007 წლის 
სექტემბერში 
დეპორტირე
ბული იქნა 
გერმანიიდა
ნ ალჟირში.  



დაბ. ადგილი: ალჟიერსი, 
ალჟირი (Algiers, Algeria); 
კ) ჯამალ მოსტაფა (Djamal 
Mostafa) 
დაბ. თარიღი: 31.12.79 
დაბ. ადგილი: მასკარა, 
ალჟირი (Maskara, Algeria); 
ლ) ჯამალ მოსტაფა (Djamal 
Mostafa) 
 დაბ. თარიღი: 10.06.82; 
მ) ჯამელ მოსტაფა (Djamel 
Mostafa);   
დაბ. თარიღი: 31.12.79 
დაბ. ადგილი: მასკარა, 
ალჟირი (Maskara, Algeria); 
ნ) ჯამელ მოსტაფა (Djamel 
Mostafa) 
დაბ. თარიღი: 31.12.79  
დაბ. ადგილი: ალჟიერსი, 
ალჟირი (Algiers, Algeria); 
ო) ფჯამელ მუსტფა (Fjamel 
Moustfa); 
დაბ. თარიღი: 28.09.73  
დაბ. ადგილი: ტიარეტი, 
ალჟირი (Tiaret, Algeria); 
პ) ჯამელ მუსტაფა (Djamel 
Mustafa) 
დაბ. თარიღი: 31.12.79; 
ჟ) ჯამელ მუსტაფა (Djamel 



Mustafa); 
 დაბ. თარიღი: 31.12.79 
 დაბ. ადგილი: მასკარა, 
ალჟირი (Mascara, Algeria); 
რ) მუსტაფა (Mustafa). 

174 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 
 

175 სახელები: 
1.  ARIS (არისი)  
2 (MUNANDAR) 
(მუნანდარი) 
3. 
4. 
 
 
დაბ. თარიღი: 
ა) 01.01.71 

 პასპორტის 
მონაცემები: 
 
პირადი ნომერი: 
 

 09.09.03 
(ცვლილებები 

09.09.05 
04.10.06 
12.12.14) 

2003 წლის 
დეკემბრის 
ინფორმაციით, 
თავისუფალია. 



ბ) 1962–1968 
 
დაბ ადგილი: 
სამბი, ბოიოლალი, იავა, 
ინდონეზია (Sambi, 
Boyolali, Java, Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ინდონეზიელი 
(2003 წლის დეკემბრის 
მონაცემებით) 

176 სახელები: 
1. აბდულ ჰაკიმი 
(ABDUL HAKIM) 
2. მურადი 
(MURAD) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
11.04.68 
დაბ.ადგილი:  
ქუვეითი (Kuwait) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
პაკისტანელი  

ა) მურად, აბდულ ჰაკიმ 
ჰასიმი (Murad, Abdul Hakim 
Hasim); 
ბ) მურად, აბდულ ჰაკიმ ალი 
ჰაშიმი (Murad, Abdul Hakim 
Ali Hashim); 
გ) მურად, აბდულ ჰაკიმ ალ 
ჰაშიმი (Murad, Abdul Hakim 
al Hashim); 
დ) საედ აკმანი (Saeed 
Akman); 
ე) საედ აჰმედი (Saeed 
Ahmed); 
ვ) აბდულ ჰაკიმ ალი ალ-
ჰაშემ მურადი (Abdul Hakim 
Ali 
al-Hashem Murad). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ქუვეითში 
გაცემული 
პაკისტანის 
პასპორტი 
#665334; 
ბ) პაკისტანში 
გაცემული 
პაკისტანის 
პასპორტი 
#917739 
გაცემის 
თარიღი: 
08.08.91 
მოქმედების 
ვადა: 
07.08.96 
 
პირადი ნომერი:  

 09.09.03 
(ცვლილებები 

16.05.11) 

 

დედა - 
ამინაჰ აჰმად 
შერ ალ -
ბალუში 
(Aminah 
Ahmad Sher 
al-Baloushi). 
 
იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი აშშ-ში. 



177 სახელები: 
1. ალი (ALI) 
2. საიიდი (SAYYID) 
3. მუჰამედი 
(MUHAMED) 
4. მუსტაფა ბაკრი 
(MUSTAFA  BAKRI) 
 
დაბ.თარიღი:  18.04.66 
დაბ.ადგილი:  ბენი-
სუეფი, ეგვიპტე (Beni-
Suef, Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ეგვიპტელი  

ა) ალი სალიმი (Ali Salim); 
ბ) აბდ ალ-აზიზ ალ-მასრი (Abd Al-
Aziz Al-Masri). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 29.09.05 
(ცვლილებები 
   13.12.11) 

Shura 
Council of Al-
Qaida-სა და 
Egyptian 
Islamic Jihad-
ის წევრი.  
 

178 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 21 
მარტის 
#0313/21–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
 



179 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 18 
მარტის 
#0314/18-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 
 

180 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 26 
იანვრის #3/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4) 
 

181 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 



18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 

182 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 

183 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 4 



თებერვლის 
#0211/04-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 

184 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 13 მაისის 
#0515/13–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

185 სახელები: 
1. აბდელჰალიმი 
(ABDELHALIM) 
2. ჰაფედი (HAFED)  
3. აბდელფატაჰი 
(ABDELFATTAH) 

4. რრემადნა 
(REMADNA) 

     
დაბ.თარიღი: 

ა)  აბდელჰალიმ რემადნა 
(Abdelhalim Remadna). 
ბ) ჯალული (Jaloul). 
 

 

A  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ალჟირი 03.09.02 
(ცვლილებები 

12.04.06; 

07.04.08; 

03.06.09 

25.01.10 

23.12.10) 

2006 წლის 
12 აგვისტოს 
დეპორტირე
ბული იქნა 
იტალიიდან 
ალჟირში.   
 

 

 

 

 



02.04.1966  
დაბ.ადგილი:  
ბისკრა, ალჟირი 
(Biskra, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ალჟირელი  

186 სახელები: 
1. ტაუფიკი (TAUFIK) 
2. რიფკი (RIFKI) 
3.  
4.  
   
დაბ.თარიღი: 19.08.74 
დაბ.ადგილი:  
დაკუსუმან სურაკარტა, 
ცენტრალური იავა, 
ინდონეზია (Dacusuman 
Surakarta, Central Java, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ინდონეზიელი 
  

ა) რეფკე, ტაუფეკი (Refke, Taufek); 
ბ) რიფქი, ტაუფიკი (Rifqi, Taufik); 
გ) რიფქი, ტაუფიქი (Rifqi, Tawfiq); 
დ) ამი ირაქი (Ami Iraq); 
ე) ამი ირზა (Ami Irza); 
ვ) ამი ერჯა (Amy Erja); 
ზ) ამმი ერზა (Ammy Erza); 
თ) ამმი იზა (Ammy Izza); 
ი) ამი კუსომანი (Ami Kusoman); 
კ) აბუ ობაიდა (Abu Obaida); 
ლ) აბუ ობაიდაჰი (Abu Obaidah); 
მ) აბუ ობეიდა (Abu Obeida); 
ნ) აბუ უბაიდაჰი (Abu Ubaidah); 
ო) ობაიდაჰი (Obaidah); 
პ) აბუ ობაიდა (Abu Obayda); 
ჟ) იზა კუსომანი (Izza Kusoman); 
რ) იაკუბ, ერიკი (Yacub, Eric)მ  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ფილიპინები 
(Philipippines) 

21.04.06 
(ცვლილებები 
   13.12.11) 

2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  

187 სახელები: 
1. ალ-აჟარ  (AL-AZHAR) 
2. ბენ ხალიფა (BEN 
KHALIFA) 
3. ბენ აჰმედი (BEN 
AHMED) 

ა) სალმანე (Salmane); 
ბ) ლაჟარ (Lazhar) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის პასპორტი:  
№P182583 
გაცემის თარიღი:  
13.09.03 

N2, 89-ე ქუჩა 
ზეჰრუნი, ტუნისი, 
ტუნისია (N 2, 98th 
Street Zehrouni, 
Tunis, Tunisia) 

12.11.03 
(ცვლილებებ
ი:  20.12.05 

21.12.07 
30.01.09 
16.05.11 

2008 წლის 7 
თებერვალს 
მილანის 
სააპელაციო 
სასამართლოს 
(იტალია) 



4. რუინი  (ROUINE) 
 
დაბ. თარიღი: 
20.11.75 
 
დაბადების ადგილი:  
სფაქსი, ტუნისი (Sfax, 
Tunisia) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტუნისელი 

მოქმედების ვადა: 
12.09.07 

პირადი ნომერი: 
#05258253 

23.02.16) 
 

(Appeal Court of 
Milan, Italy) 
მიერ მიესაჯა 6 
წლითა და 10 
თვით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა  
ტერორისტულ
ი 
გაერთიანების 
წევრობისათვი
ს.  
 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
სფაქსის (Sfax 
Prison) ციხეში 
2007 წლის 5 
ივნისს 
ტუნისის 
სააპელაციო 
ტრიბუნალის 
(Appeals 
Tribunal in 
Tunisia)  მიერ 
გაცემული 
ბრძანების 
საფუძველზე 
ტერორისტულ 
დანაშაულთან 
დაკავშირებულ 
ორგანიზაციაშ
ი 
გაერთიანებისა
თვის. (საქმე 



N9301/207) 
მიესაჯა  ორი 
წლით და 15 
დღით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა და 
გათავისუფლებ
ული იქნა 2008 
წლის 18 
ივნისს.   
 
2008 წლის 
ივლისში 
იტალიის 
სათანადო 
ორგანოების 
მიერ 
გამოცხადებუ
ლი იქნა 
ძებნილად  
 
ტუნისში 2010 
წლიდან    
იმყოფება 
ადმინისტრაცი
ული 
ზედამხედველ
ობის ქვეშ.  
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 



დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის  21 
ივნისს.

188 სახელები: 
1. აბუ (ABU) 
2 რუსდანი (RUSDAN) 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 
16.08.60 
დაბ ადგილი: 
კუდუსი, ცენტრალური 
იავა, ინდონეზია (Kudus, 
Central Java, Indonesia). 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ა) აბუ ტორიქი (Abu Thoriq);  
ბ) რუსდიანი (Rusdjan);  
გ) რუსიანი (Rusjan); 
დ) რუსუდანი (Rusydan);  
ე) ტორიქუდინი (Thoriquddin); 
ვ) ტორიქიდინი  (Thoriquiddin);  
ზ) ტორიქიდინი  (Thoriquidin);  
თ) ტორიქუდინი (Toriquddin). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

 16.05.05 
(ცვლილებები 

12.12.14) 

 

189 სახელები: 
1. რადულანი 
(RADULAN) 
2. საჰირონი 
(SAHIRON) 
3.  
4.  
    
დაბ.თარიღი:   
ა) 1955 
ბ) დაახლოებით 
1952 
დაბ.ადგილი:  
კაუნაიანი, 
პატიკული, 

ა) რადულლან საჰირონი 
(Radullan Sahiron); 
ბ) რადულან საჰირუნი 
(Radulan Sahirun); 
გ) რადულან საჯირუნი 
(Radulan Sajirun); 
დ) მეთაური პუტოლი 
(Commander Putol) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

სულუს 
რეგიონი, 
ფილიპინები - 
Sulu region, 
Philippines 
(შეტყობინებულ
ი მდებარეობა) 

06.12.05
(ცვლილებ
ა 
22.09.17) 

ფიზიკური 
აღწერილობა
: 
თვალის 
ფერი: შავი  
თმის ფერი: 
ნაცრისფერი  
სიმაღლე 5 
ფუტი და 6 
ინჩი 168 სმ 
წონა 140 
ფუნტი, 64 
კგ  
აღნაგობა: 
თხელი 



კუნძული ჯოლო, 
ფილიპინები 
(Kaunayan, Patikul, 
Jolo Island, the 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ფილიპინელი 

მარჯვენა 
ხელი 
იდაყვის 
ზემოთ 
ამპუტირებუ
ლია. 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუცი
ის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა  
2010 წლის 8 
ივნისს. 
იძებნება 
ფილიპინები
ს 
სახელმწიფო
ს მიერ 
ტერორისტუ
ლი 
დანაშაულებ
ებისათვის 
და ამერიკის 
შეერთებულ



ი შტატების 
მიერ მისი 
მოქალაქეები
ს 
მოტაცებისა
თვის.  
 
ფოტო 
ხელმისაწვდ
ომია 
INTERPOL-
UN 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ
ი 
განცხადების 
ვებ 
გვერდზე: 
www.interpol
.int/en/notice
/search/un/14
24857   



190 სახელები: 
1. ნესიმი (NESSIM) 
2. ბენ რომდანი (BEN 
ROMDHANE) 
3. ზაჰრაუი (SAHRAOUI) 
4. 
 
დაბ.თარიღი: 
03.08.73 
დაბ.ადგილი: 
ბიზერტა, ტუნისი 
(Bizerta, Tunisia) 

ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ტუნისელი 
 
 
 
 
 
  

ა) დასი (Dass); 
ბ) ნასიმ ალ-ზაჰრავი (Nasim al-
Sahrawi). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ტუნისი (Tunisia) 
 

02.08.06 
(ცვლილებებ
ი  

01.09.09; 
25.01.10 

13.12.11)) 

მიჩნეული 
იქნა, რომ თავს 
არიდებს 
სასამართლოში 
გამოცხადებას, 
რის შემდეგაც  
2008 წლის 20 
ნოემბერს საქმე 
განხილული 
იქნა 
დაუსწრებლად 
იტალიის 
სასამართლოს 
მიერ და 
მიესაჯა 6 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
 
ტერორისტულ
ი 
საქმიანობისათ
ვის ტუნისში 
მიესაჯა 4 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
 
2009 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ტუნისში.  

191 ამოღებულია  
 

   ამოღებული
ა



საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 4 
ოქტომბრის 
#1011/04-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3) 

192 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 



193 ამოღებული 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 2019 
წლის 21 მაისის #7  
ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. ნესიმი (NESSIM) 
2. ბენ მოჰამედი 
(BEN MOHAMED) 
3. ალ-ჩერიფ ბენ 
მოჰამედი (AL-
CHERIF BEN 
MOHAMED) 
4. სალეჰ ალ-საადი 
(SALEH AL-SAADI) 
   
დაბ.თარიღი: 
30.11.74  
დაბ.ადგილი:  
ჰაიდრა ალ-ქასრინი, 
ტუნისი (Haidra Al-
Qasreen, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ტუნისელი 
 

ა) ნასიმ საადი (Nassim 
Saadi); 
ბ) დია ელ ჰააკ გიორგი (Dia 
el Haak George) 
დაბ. თარიღი: 20.11.74 
დაბ. ადგილი: ლიბანი 
(Lebanon); 
გ) დიაელ ჰააკ გიორგი  
(Diael Haak George) 
დაბ. თარიღი: 30.11.74 
დაბ. ადგილი: ლიბანი 
(Lebanon); 
დ) ელ დია ჰააკ გიორგი (El 
Dia Haak George) 
დაბ. თარიღი: 30.11.74 
დაბ.ადგილი: ალჟირი 
(Algeria); 
დ) აბუ ანისი (Abou Anis); 
ე) აბუ ანისი (Abu Anis). 
 
 
 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ტუნისის 
პასპორტი 
#M788331 
გაცემის 
თარიღი: 
28.09.01; 
მოქმედების 
ვადა: 27.09.06 
 
პირადი ნომერი:  
 

ა) მონტე გრაპას 
ქ. 15, არლუნო 
(მილანი), 
იტალია (Via 
Monte Grappa 
15, Arluno 
(Milan), Italy); 
ბ) ჩეფალონიას 
ქ. 11, მილანი, 
იტალია (Via 
Cefalonia 11, 
Milan, Italy 
(Domicile)) 
(უკანასკნელი 
ცნობილი 
მისამართი) 
 
 

12.11.03 
(ცვლილებები 
20.12.05; 
31.07.06; 
21.12.07; 
03.06.09 

16.05.11) 

დაკავებული 
იქნა 2002 
წლის 9 
ოქტომბერს. 
 
2012 წლის 
27 
აპრილამდე 
იმყოფება 
პატიმრობაშ
ი იტალიაში. 
 
2005 წლის 
11 მაისის 
ტუნისის 
სამხედრო 
სასამართლო
ს (Tunis 
Military 
Court) მიერ 
საქმე 
განხილული 
იქნა 
დაუსწრებლ
ად და 
მიესაჯა 20 
წლით 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა



ტერორისტუ
ლი 
ორგანიზაცი
ის 
წევრობისათ
ვის.  
 

მამა - 
მოჰამედ 
შერიფი 
(Mohamed 
Sharif). 
 
დედა - 
ფატიმა 
(Fatima). 

194 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 20 
ივნისის 
#0614/20–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4). 



195      ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2010 
წლის 9 
ივნისის 
#0610/9-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 5) 
 

196      ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 7 
ოქტომბრის 
#55/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
 



197 სახელები: 
1. მოჰჰამედ (Mohammed) 
2. საჰალდინ (Salahaldin) 
 
3.  აბდ ელ ჰალიმ (Abd El 
Halim) 
4. ზიდანე (Zidane) 
 
  დაბ.თარიღი:   
 ა) 11.04.63 
ბ) 11.04.60 
 
დაბ.ადგილი:  მონუფიას 
მუჰაფაზი, ეგვიპტე   
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ეგვიპტელი  

ა) საიფ ალ ადლი (Sayf-Al 
Adl) 
დაბადების თარიღი 11 
აპრილი 1963, დაბადების 
ადგილი მონუფიის 
მუჰაფაზი, ეგვიპტე 
ეროვნება: ეგვიპტელი   
ბ) მუჰამმად იბრაჰიმ მაკკაწი, 
დაბადების თარიღი: ა) 11 
აპრილი 1960; ბ) 11 აპრილი 
1963, დაბადების ადგილი 
ეგვიპტე, ეროვნება: 
ეგვიპტელი  
გ) იბრაჰიმ ალ-მადანი 
(Ibrahim al-Madani) 
დ) საიფ ალ-ადინ (Saif Al-
'Adil) 
ე) სეიფ ალ ადელ ( Seif al 
Adel) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილებები 

16.12.10 

24.07.13 
15.02.17 
25.09.19)  

უსამა ბინ 
ლადენის 
(Usama bin 
Laden) 
უსაფრთხოება
ზე 
პასუხისმგებე
ლი. 
თმა: მუქი 
თვალები: მუქი 
ფოტო 
ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლის 
სპეციალურ 
განცხადებაში. 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
მიმოხილვა 
დამთავრდა 
2019 წლის 21 
თებერვალს. 
  

198 ამოღებულია      



199 სახელები: 
1. პარლინდუნგანი 
(PARLINDUNGAN) 
2. სირეგარი 
(SIREGAR) 
3.  
4. 
    
დაბ.თარიღი:  
ა) 25.04.57 
ბ) 25.04.67 
დაბ.ადგილი: 
ინდონეზია 
(Indonesia)  
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ინდონეზიელი 
 

ა) სირეგარ პარლინი 
(Siregar, Parlin); 
ბ) სირეგარ სალეჰ 
პარლიდუნგანი (Siregar, 
Saleh Parlindungan) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 09.09.03  

200 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 



201 სახელები:  
1. იაზიდი (YAZID) 
2. სუფაატი (SUFAAT) 
3. 
4.  
 
დაბ.თარიღი:  20.01.64 
 
დაბ.ადგილი:  ჯოჰორი, 
მალაიზია (Johor, 
Malaysia) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
მალაიზიელი 

ა) ჯოე (Joe); 
ბ) აბუ ზუფარი (Abu Zufar). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
#A10472263 
 
პირადი ნომერი:  
#640120-01-
5529 

ა)ტამან ბუკიტ 
ამპანგი, 
სელანგორი, 
მალაიზია 
(Taman Bukit 
Ampang, State 
of Selangor, 
Malaysia).(ადრე
ული 
მონაცემებით) 
 
ბ) მალაიზია 
(ციხეში 2013 
წლიდან) 

09.09.03 
(ცვლილებებ
ი 
03.05.04; 
01.02.08; 
10.08.09; 
25.01.10 
16.05.11 

11.10.16 
22.09.17) 

Jemaah 
Islamiyah 
(JI)-ის 
დამფუძნებე
ლი 
(იურიდიუ
ლ პირთა 
სიაში #85), 
მუშაობდა 
ალ ქაიდას 
(იურიდიუ
ლ პირთა 
სიაში #83) 
ბიოლოგიურ
ი იარაღების 
პროგრამაში,  
დახმარება 
გაუწია, ალ-
ქაიდას აშშ-
ში 
ორგანიზებუ
ლ 2001 წლის 
11 
სექტემბრის 
თავდასხმის 
მონაწილეებ
ს და 
ჩართული 
იყო JI-ის 



დაბომბვები
ს 
ოპერაციებშ
ი. 2001 
წლიდან 
2008 წლამდე 
მალაიზიაში 
იყო 
დაჭერილი. 
2013 წელს 
დააკავეს 
მალაიზიაში 
და 2016 
წლის 
იანვარში 
მიუსაჯეს 7 
წლიანი 
პატიმრობა 
ტერორისტუ
ლ აქტებთან 
დაკავშირები
თ 
ინფორმაციი
ს არ 
მიწოდების 
გამო. 
გათავისუფ
ლდება 2020 
წლის 



თებერვალში
. 
 
უშიშროების 
საბჭოს 1989 
(2011) 
რეზოლუცი
ის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა 2014 
წლის 6 
მარტს.  
ფოტო 
მოცულია 
INTERPOL 
UN ის 
სპეციალურ
ი 
განცხადების 
ვებ ლინქზე 
www.interpol.in
t/en/notice/sea
rch/un/142479
4

202 სახელები: 
1. იასინი(YASSIN) 
2. სიავალი (SYAWAL)  
3. 

ა) სალიმ იასინი (Salim Yasin); 
ბ) იასინ მაჰმუდ მოხტარი  (Yasin 
Mahmud Mochtar); 
გ) აბდულ ჰადი იასინი (Abdul Hadi 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 

 09.09.03 
(ცვლილებები 

12.12.14 
29.03.19) 

2003 წლის 
დეკემბრის 
ინფორმაციით, 
თავისუფალია. 



4.  
დაბ. თარიღი: 
1962 წლის სექტემბერი  
დაბ ადგილი: 
მაკასარი, ინდონეზია 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ინდონეზიელი 
 

Yasin); 
დ) მუჰამად მუბაროკი (Muhamad 
Mubarok); 
ე) მუჰამად სიავალი (Muhammad 
Syawal); 
ვ) იასინ სივალი (Yassin Sywal) 
(პირვანდელი სიის მიხედვით); 
ზ) აბუ სეტა (Abu Seta); 
თ)  მაჰმუდი (Mahmud); 
ი) აბუ მუამარი (Abu Muamar); 
კ) მუბაროკი (Mubarok). 

 
 
პირადი ნომერი: 
 

გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
მიმოხილვა 
დამთავრდა 
2019 წლის 21 
თებერვალს. 
 

203 სახელები: 
1. იბრაჰიმი 
(IBRAHIM) 
2. ალი (ALI) 
3. აბუ ბაკრი (ABU 
BAKR) 
4. ტანტუში 
(TANTOUSH) 
 
დაბ.თარიღი: 2 
თებერვალი,  
1966 
დაბ.ადგილი:  
ალ აზიზია, ლიბია 
(al Aziziyya, Libyan) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ლიბიელი 

ა) აბდ ალ-მუჰსინი (Abd al-
Muhsin); 
ბ) იბრაჰიმ ალი მუჰამად აბუ 
ბაკრი (Ibrahim Ali 
Muhammad Abu Bakr); 
გ) აბდულ რაჰმანი (Abdul 
Rahman); 
დ) აბუ ანასი (Abu Anas); 
ე) იბრაჰიმ აბუბაკერ 
ტანტუჩე (Ibrahim Abubaker 
Tantouche); 
ვ) იბრაჰიმ აბუბაკერ 
ტანტუში (Ibrahim Abubaker 
Tantoush); 
ზ) `აბდ ალ-მუჰსი (‘Abd al-
Muhsi); 
თ) `აბდ ალ-რაჰმანი (‘Abd al-
Rahman); 
ი) აბდელ ლაჰ საბრი 
 (Abdel Ilah Sabri) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ტრიპოლში 
(Tripoli) 
გაცემული 
ლიბიის 
პასპორტი 
#203037  
ბ) ლიბიური 
პასპორტის 
ნომერი 347834, 
გაცემულია 
იბრაჰიმ ალი 
ტანტუშზე 
(Ibrahim Ali 
Tantoush), 
ძალაშია 2014 
წლის 21 
თებერვლამდე 
 

ტრიპოლი, 
ლიბია (Tripoli, 
Libya) 
(2014 წლის 
თებერვლის 
მდგომარეობით)
. 

11.01.02 
(ცვლილებ
ები 
  31.07.06 
  04.10.06 
  16.05.11 
   10.07.15)  

ავღანეთის 
მხარდაჭერი
ს 
კომიტეტთან 
(Afghan 
Support 
Committee 
(ASC)), 
ისლამური 
მემკვიდროე
ბის 
აღორძინები
ს 
საზოგადოებ
ასა (Revival 
of Islamic 
Heritage 
Society 
(RIHS)) და 
ლიბიის 



(ყალბი საიდენტიფიკაციო 
დოკუმენტი 
დაკავშირებული 
გაყალბებულ სამხრეთ 
აფრიკულ 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერთან 6910275240086 
სამხრეთ აფრიკის 
პასპორტის ნომერი 
434021161, ორივე 
დოკუმენტი 
ჩამორთმეულია) 
 

პირადი ნომერი:  
 

ისლამურ 
მებრძოლ 
ჯგუფთან 
(Libyan 
Islamic 
Fighting 
Group 
(LIFG)) 
დაახლოებუ
ლი პირი. 
ფოტოსურა
თი და 
თითის 
ანაბეჭდები 
ხელმისაწვდ
ომია 
Interpol-
UNSC 
სპეციალურ 
შეტყობინება
ში. 



204 სახელები: 
1. isami (ISAM) 
2. ali (ALI) 
3. mohamedi 
(MOHAMED) 
4. aluSi 
(ALOUCHE)   
 
დაბ.თარიღი:  
a)1972 

b)21.03.74 
დაბ.ადგილი: 
ბაღდადი, ერაყი 
(Baghdad, Iraq) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
iordaneli 

 

მანსურ თაირი  (Mansour 
Thaer), დაბ. 21.03.74, 
ბაღდადი, ერაყი 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 03.09.02 
(cvlilebebi 

18.08.06 

30.01.09) 

2005 წლის 
თებერვალში 
დეპორტირე
-ბულია 
გერმანიიდა
ნ 
იორდანიაში 

205 ამოღებულია   ს  ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 24 
ივლისის 
#0712/24-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 2) 
 



206 სახელები: 
1. მოჰამედი 
(MOHAMMED) 
2. ტუფაილი 
(TUFAIL) 
3.  
4.    
  
დაბ.თარიღი: 
05.05.1930 
დაბ.ადგილი:  
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
პაკისტანელი 

ა) ტუფაილ, ს.მ. (Tufail, 
S.M.); 
ბ) ტუფაილ, შეიკ მოჰამედი 
(Tuffail, Sheik Mohammed). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 24.12.01 
(19.01.11) 

Ummah 
Tameer e-
Nau (UTN)-
ის 
დირექტორი
. 

207 ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2010 წლის 
27 აგვისტოს  
#0810/27-1 

brZanebiთ 
(პუნქტი 6) 

208 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 



მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 10 
დეკემბრის 
#1212/10–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2).

209 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2009 
წლის 7 
ოქტომბრის 
#55/1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3) 
 

210 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 22 
აპრილის 
#0413/22–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 
 



211 ამოღებულია    ამოღებული
ა 
საქართველო
ს ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
18 ივლისის 
#0711/18-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 3). 

212 სახელები: 
1. აბდულ რაჰმანი 
(ABDUL RAHMAN) 
2. იასინი (YASIN) 
3.  
4.  
      
დაბ.თარიღი: 
10.04.60 
დაბ.ადგილი:  
ბლუმინგტონი, 
ინდიანა, აშშ 
(Bloomington, 
Indiana U.S.A.) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
აშშ 

ა) ტაჰა აბდულ რაჰმან ს. 
(Taha, Abdul Rahman S.); 
ბ) ტაჰერ აბდულ რაჰმან ს. 
(Taher, Abdul Rahman S.); 
გ) იასინ აბდულ რაჰმან 
საიდი (Yasin, Abdul Rahman 
Said); 
დ) იასინ აბუდი (Yasin, 
Aboud) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) აშშ-ს 
პასპორტი 
#27082171; 
გაცემის 
თარიღი: 
21.06.92; 
გაცემის 
ადგილი: ამანი, 
იორდანია 
(Amman, 
Jordan); 
ბ) ერაყის 
პასპორტი 
#MO887925 

 17.10.01 იმყოფება 
ერაყში 



 
პირადი ნომერი:  
SSN 156-92-
9858 (აშშ) 

213. სახელები: 
1. იუნოსი (YUNOS) 
2. უმპარა 
(UMPARA) 
3. მოკლისი 
(MOKLIS) 
4.  
      
დაბ.თარიღი: 
07.07.66 
დაბ.ადგილი:  
ლანაო დელ სური, 
ფილიპინები (Lanao 
del Sur, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ფილიპინელი 
 

ა) მუკლის, იუნოსი  (Muklis, 
Yunos); 
ბ) მუხლის იუნოსი (Mukhlis 
Yunos) (სიაში უწინდელი 
სახელი); 
გ) საიფულაჰ მუხლის 
იუნოსი (Saifullah Mukhlis 
Yunos); 
დ) საიფულა მოკლის 
იუნოსი (Saifulla Moklis 
Yunos); 
ე) ჰაჯი ონოსი (Hadji Onos).  
 
 
 
 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

ფილიპინები 
(Philippines) 
რჩება 
საპყრობილეში 
2017 წლის 
მაისის 
მდგომარეობით. 
 

09.09.03 
(ცვლილებები 

09.09.05; 
23.02.09; 
03.06.09 
16.05.11 
22.09.17) 

2000 წლის 
წლის 30 
დეკემბერს 
მანილას, 
ფილიპინები 
(Manila, the 
Philippines) 
დაბომბვაში 
მონაწილეობ
ისთვის 2009 
წლის 23 
თებერვალს 
მიესაჯა 
უვადოდ 
თავისუფლე
ბის აღკვეთა 
ფილიპინებ
ზე.  
უშიშროების 
საბჭოს 1822 



(2008) 
რეზოლუცი
ის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებუ
ლი იქნა 2010 
წლის 25 
მაისს.  
ფოტო 
მოცულია 
INTERPOL 
UN ის 
სპეციალურ
ი 
განცხადების 
ვებ ლინქზე 
www.interpol.in
t/en/notice/sea
rch/un/142725
2



214 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 22 
აპრილის 
#0413/22–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 
 

215 ამოღებულია ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 2017 წლის 
10 ივლისის 0717/10-1 
ბრძანებით 
 
 
 
სახელები: 
1. აჰმადი (AHMAD) 
2. ზერფაუი (ZERFAOUI) 
3.  
4.  
         
დაბ.თარიღი: 15.07.63  
დაბ.ადგილი:  ჩრეა, 
ალჟირი (Chréa, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი 

ა) აბდულაჰი (Abdullah); 
ბ) აბდალა (Abdalla); 
გ) სმაილი (Smail); 
დ) აბუ ხაულა (Abu Khaoula); 
ე) აბუ ჩოლდერი (Abu Cholder); 
ვ) ნუჰრი (Nuhr). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

 03.05.04 
(ცვლილებები 

12.04.06 
07.04.08 
13.12.11) 

The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb-ის 
ყოფილი 
წევრი.  
 
დადასტურებუ
ლია, რომ  
გარდაიცვალა 
ჩრდ. მალიში 
2006 წლის 19 
სექტემბერს.  



216. სახელები 
1. მერაი (MERAI) 
2. აბდეფატაჰ 
(ABDEFATTAH)  
3. ხალილ (KHALIL)  
4. ზოგჰბი (ZOGHBI) 
 
 
დაბ.თარიღი 
ა) 04.04.69 
ბ) 04.04.60 
გ) 04.06.60 
დაბ.ადგილი: ბენგაზი, 
ლიბია (Bengasi, Libyan 
Arab Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ლიბიელი 
 

ა) მოჰამედ ლებაჩირი (Mohamed 
Lebachir)  
დაბ. თარიღი: 14.01.68 
დაბ. ადგილი: მაროკო (Morocco); 
 ბ)  მერი ალბდელფატაჰ ზგბიე 
(Meri Albdelfattah Zgbye) 
დაბ. თარიღი: 04.06.60;  
დაბ. ადგილი: ბენდასი, ლიბია 
(Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya); 
გ) ზოგჰბაი მერაი აბდულ ფატაჰი 
(Zoghbai Merai Abdul Fattah); 
დ) ლაზრაგ ფარაჯი (Lazrag Faraj) 
დაბ. თარიღი:13.11.60; 
დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab 
Jamahiriya); 
ე)     ლარზგ ბენ ლა (Larzg Ben Ila) 
დაბ. თარიღი: 11.08.60 
 დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab 
Jamahiriya); 
 ვ)  მუჰამედ ელ ბესირი 
(Muhammed El Besir); 
ზ) მერაი ზოგჰბაი (Merai Zoghbai) 
თ)   ფ`რაჯი დი სინგაპური (F’raji 
di Singapore); 
ი)      ფ`რაჯი ილ ლიბიკო (F’raji il 
Libico);  
კ) ფარაგი (Farag); 
ლ) ფრედჯი (Fredj) 
და. თარიღი: 13.11.60; 
დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab 
Jamahiriya). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  
 

  02.08.06 
(ცვლილებებ
ი 
03.06.09 
01.09.09 
13.12.11 
xx.02.17) 

მიჩნეული 
იქნა, რომ თავს 
არიდებს 
სასამართლოში 
გამოცხადებას, 
რის შემდეგაც 
 2008 წლის 20 
ნოემბერს 
იტალიის 
სასამართოს 
მიერ საქმე 
დაუსწრებლად 
იქნა 
განხილული 
და მიესაჯა 6 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა.  
 
Libyan Islamic 
Fighting Group-
ის წევრი. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
89) 
 
ვანისა 
აბდელსალამის 
ვაჟი (Wanisa 
Abdessalam) 



217 

სახელები: 
1. არის (ARIS) 
2. სუმარსონო 
(Sumarsono) 
3.  
4.  
  დაბ.თარიღი: 1963  
დაბ.ადგილი:  
სოფელი გებანგი, 
მასარანი, სრაგენი, 
ცენტრალური იავა, 
ინდონეზია (Gebang 
village, Masaran, 
Sragen, Central Java, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქე
ობა:  
ინდონეზიელი 
სავარაუდოდ 
ალჟირელი 

ა) ზულკარნანი (Zulkarnan); 
ბ) ზულკარნაინი 
(Zulkarnain); 
გ) ზულკარნინი (Zulkarnin); 
დ) არიფ სუნარსო (Arif 
Sunarso); 
ე) ზულკარნაენ ( Zulkarnaen); 
ვ) არის სუნარსო (Aris 
Sunarso); 
ზ) უსტად დაუდ 
ზულკარნაენი (Ustad Daud 
Zulkarnaen); 
თ) მურშიდი (Murshid) 

  16.05.05 
(17.04.19) 

უშიშროების 
საბჭოს 
1822(2008) 
რეზოლუციი
ს 
შესაბამისად, 
მიმოხილვა 
დასრულდა 
2010 წლის 8 
იანვარს. 
უშიშროების 
საბჭოს 2253 
(2015) 
რეზოლუციი
ს 
შესაბამისად, 
მიმოხილვა 
დასრულდა 
2018 წლის 7 
ივნისს. 
ინტერპოლის 
სპეციალური 
განცხადების 
მისამართი:  
www.interpol.
int/en/notice/s
earch/un/4681
385  



218 სახელები: 
1. ნაჯმუდდინ (NAJMUDDIN) 
2. ფარაჯ (FARAJ)  
3. აჰმად (AHMAD) 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 
ა) 07.07.1956 
ბ) 17.06.1963 
 
დაბ. ადგილი: 
ოლაქლოო შორბაჯერი, ალ-
სულეიმანოვიჩი, ერაყი (Olaqloo 
Sharbajer, Al-Sulaymaniyah 
Governorate, Iraq)  
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი 

ა) მულლაჰ კრეკარ 
( Mullah Krekar) 
ბ)ფატეჰ ნაჯმ ედდინ 
ფარაჯ (Fateh Najm Eddine 
Farraj) 
გ)ფარაჯ აჰმად 
ნაჯმუდდინ (Faraj Ahmad 
Najmuddin) 
 

პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
რაციონის 
ბარათი (Ration 
card) N 0075258 

მისამართი:  
ჰეიმდალსგატე 36-V, 
ოსლო, 0578, 
ნორვეგია 
(Heimdalsgate 36-V, 
Oslo, 0578, Norway)  

07.12.06
ცვლილება:
10.12.2015 
 

დედის 
სახელი: 
მასოუმა აბდ 
ალ-რაჰმან 
(Masouma Abd 
al-Rahman) 
ფოტოსურათი 
ხელმისაწვდომ
ია Interpol-
UNSC 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში
უშიშროების 
საბჭოს 1822 
(2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა  2010 
წლის 20 მაისს.

219 
 

ამოღებულია     ამოღებული
ა 
საქართველ
ოს 
ფინანსური 
მონიტორინ
გის 
სამსახურის 
უფროსის 
2011 წლის 
30 მაისის 



#0511/30-1 

ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 
  

220 სახელები: 
1. მოჰამედ (MOHAMMED) 
2. ალ გაბრა (AL GHABRA) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
01.06.80 
დაბ.ადგილი:   
დამასკო, სირია (Damascus, 
Syrian Arab Republic) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ბრიტანელი 

ა) მოჰამედ ელ’ გაბრა 
(Mohammed El’ 
Ghabra) 
ბ) დანიალ ადამ 
(Danial Adam) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ბრიტანული 
პასპორტი 
#094629366 
 
პირადი 
ნომერი:  
 

აღმოსავლეთ 
ლონდონი, 
გაერთიანებული 
სამეფო 
(East London, 
United Kingdom) 

12.12.06 
(ცვლილე

ბები 
13.12.11 
20.07.15) 

მამა – 
მოჰამედ 
აიმან გაბრა 
(Mohamed 
Ayman 
Ghabra). 
 
დედა – 
დალალი 
(Dalal).  
 

221 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგი
ს სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 9 
სექტემბრის 
#0913/09–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 

222 
 

სახელები: 
1.  სალემ (SALEM ) 
2.  ნორ ელდინ (NOR ELDIN ) 

ა) აბუ ალ-ვარდი (Abu Al-
Ward); 
ბ) აბდულა რაგაბი 
(Abdullah Ragab); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ლიბიური 

ბაბ ბენ გაშერი, 
ტრიპოლი, ლიბია 
(Bab Ben Ghasheer, 
Tripoli, Libyain Arab 

08.06.07 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

დედა - 
ქალთუმ 
აბდულ სალამ 



3. ამოჰამედ (AMOHAMED) 
4.  ალ-დაბსკი (AL-DABSKI) 
 
დაბ.თარიღი:   
1963 
დაბ.ადგილი:   
ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libyain 
Arab Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ლიბიელი 

გ) აბუ ნაიმი (Abu Naim); 
დ) აბდალაჰ ალ-მასრი 
(Abdallah al-Masri). 

პასპორტი  
N1990/345751; 
ბ) ) ლიბიური 
პასპორტი  
N345751; 
პირადი ნომერი:  
ლიბიის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
#220334 

Jamahiriya) ალ-შაფტარი 
(Kalthoum 
Abdul Salam 
Al-Shaftari). 
Lybian Islamic 
Fighting Group-
ისა და Al-
Qaida-ს  
უფროსი 
წევრი.  
 

223 სახელები: 
1. ალი (ALY) 
2. სოლიმანი (SOLIMAN)  
3. მასუდი (MASSOUD)  
4. აბდულ საიედი (ABDUL 
SAYED) 
 
დაბ.თარიღი:  1969 
დაბ.ადგილი:   
ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libyain 
Arab Jamahiriya) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ლიბიელი 

ა) იბნ ელ ქაიმი (Ibn El 
Qaim); 
ბ) მოჰამედ ოსმან 
(Mohamed Osman);   
გ) ადამი (Adam). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ლიბიური 
პასპორტი  
#96/184442 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

გუტ ელ შამალ 
(ტრიპოლი, ლიბია) 
(Ghout El Shamal, 
Tripoli, Libyain Arab 
Jamahiriya)  

08.06.07 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

Lybian Islamic 
Fighting Group-
ის წევრი.  
 



224 ამოღებულია ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 22 მარტის 
0317/22-1 ბრძანებით 
 
სახელები: 
1. ფაჰდი (FAHD) 
2. მუჰამადი (MUHAMMAD) 
3. `აბდ ალ-`აზიზი (’ABD AL-
‘AZIZ) 
4. ალ - ხაშიბანი (AL-
KHASHIBAN) 
 
დაბ.თარიღი:  16.10.66 
დაბ.ადგილი: ონეიზა, საუდის 
არაბეთი (Oneiza, Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
საუდის არაბეთი 

ა) ფაჰად ჰ. ა. ხაშაიბანი 
(Fahad H. A. 
Khashayban); 
ბ) ფაჰად ჰ.ა. ხეშაიბანი 
(Fahad H. A. Kheshaiban); 
გ) ფაჰად მოჰამმად 
აბდულაზიზ ალხოშიბანი 
(Fahad Mohammad 
Abdulaziz Alkhoshiban); 
დ) ფაჰად ჰ.ა. ხეშაიბანი 
(Fahad H. A. Kheshaiban); 
ე) ფაჰად ჰ ა. ხეშაიბანი 
(Fahad H. A. 
Kheshayban); 
ვ) ფაჰად ჰ.ა. ალ-
ხოშიბანი (Fahad H. A. al-
Khosiban); 
ზ) ფაჰად ჰ.ა. ხაშიბანი 
(Fahad H. A. Khasiban); 
თ) ფაჰდ მუჰამად `აბდ 
ალ-აზიზ ალ-ხაშაიბანი  
(Fahd Muhammad ‘Abd Al-
‘Aziz al-Khashayban); 
ი) ფაჰდ მუჰამად `აბდ 
ალ-`აზიზ ალ-ხუშაიბანი 
(Fahd Muhammad’Abd al-
‘Aziz al-Khushayban); 
კ) ფაჰად ალ-ხაშიბანი 
( Fahad al-Khashiban); 
 ლ) ფაჰდ ხუშაიბანი 
(Fahd Khushaiban); 
მ) ფაჰად მუჰამად ა. ალ-
ხოშიბანი (Fahad 
Muhammad A. al-
Khoshiban); 
ო) ფაჰად მოჰამმად ა. ალ-
ხოშიბანი(Fahad 

პასპორტის 
მონაცემები:  
საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი 
# G477835 
გაცემის თარიღი: 
26.06.06 
მოქმედების 
ვადა: 03.05.11 
 
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

საუდის არაბეთი 
(Saudi Arabia) 
 

09.10.07 
(ცვლილებები 
20.02.08 
13.12.11 

მონაწილეობს 
Abu Sayyaf 
Group-ის 
ფინანსური და 
სხვა სახის 
დახმარებით 
უზრუნველყოფა
ში. 
 
 



Mohammad A. al-
Khoshiban) 
პ) შეიხ აბუ თაბითი  
(Shaykh Abu Thabit);  
ჟ) აბუ თაბითი  (Abu 
Thabit); 
რ) შეიხ თაბეთი  (Shaykh 
Thabet); 
ს)  აბდურ აბუ რაჰმანი 
(Abdur Abu Rahman);  
ტ) აბუ აბდურ რაჰმანი 
(Abu Abdur Rahman).  

225 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 9 ივნისის 
#0615/09-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



226 სახელები: 
1. აბდელმალეკი (ABDELMALEK) 
2. დრუკდელი  (DROUKDEL) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  20.04.70  
დაბ.ადგილი:   
მეფტა, ბლიდას ვილაია, ალჟირი 
(Meftah, Wilaya of Blida, Algeria)  
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ალჟირელი 

აბუ მოსააბ 
აბდელუადუდი (Abou 
Mossaab Abdelouadoud) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

ალჟირი (Algeria) 27.08.07 
(ცვლილებები 
07.04.08 
13.12.11) 

The Organization 
of Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb-
ის მეთაური.  
 
2007 წლის 21 
მარტს  
საქმე 
განხილული 
იქნა 
დაუსწრებლად 
და მიესაჯა 
უვადოდ 
თავისუფლების 
აღკვეთა 
ალჟირში. 
 
მამა - რაბაჰ 
დრუკდელი 
(Rabah 
Droukdel); 
 
დედა – ზ`ჰურ 
ზდიგა (Z’hour 
Zdigha).  



227 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 30 
ივლისის 
#0713/30–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3). 

228 სახელები: 
1.ჰამიდ (HAMID) 
2.აბდალაჰი (ABDALLAH) 
3. აჰმადი (AHMAD) 
4.ალ–ალი (AL-ALI) 
დაბ.თარიღი:   
20.01.60  
 
დაბ.ადგილი:  ქუვეითი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ქუვეითელი 
 

ა) დრ. ჰამედ აბდულაჰ ალ–ალი 
(Dr. Hamed Abdullah Al-Ali); 
ბ) ჰამედ ალ–‘ალი (Hamed Al-
'Ali); 
გ) ჰამედ ბინ’აბდალაჰ ალ–‘ალი 
(Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali); 
დ) ჰამიდ ‘აბდალაჰ ალ–‘ალი 
(Hamid 'Abdallah Al-'Ali) 
ე) ჰამიდ ‘აბდალაჰ აჰმად ალ–
‘ალი (Hamid 'Abdallah Ahmad Al-
'Ali; 
ვ) ჰამიდ ბინ  აბდალაჰ აჰმედ 
ალ–ალი (Hamid bin Abdallah 
Ahmed Al-Ali); 
ზ) აბუ სალიმ (Abu Salim);   

პასპორტის 
მონაცემები:  
ქუვეითის პასპორტი  
#1739010 

გაცემულია 
ქუვეითში  
გაცემის თარიღი: 
26.05.03 

მოქმედების ვადა: 
25.05.08 

 

პირადი ნომერი:  
 

ქუვეითი 
(2009 წლის 
მონაცემებით) 

16.01.08 
(cvlilebebi 

01.07.08; 

23.07.08; 

25.01.10) 

(დამტკიცებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 
2008 წლის 29 
აპრილის N53/1 
ბრძანებით)  
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სახელები: 
1.  მუბარაკი (MUBARAK) 
2.  მუშახასი  (MUSHAKHAS)  
3. სანადი (SANAD ) 
4.  მუბარაკ ალ–ბატალი (MUBARAK AL-
BATHALI) 
 
დაბ.თარიღი:   
01.10.61 
 
დაბ.ადგილი:  ქუვეითი 

ა) მუბარაკ მიშხის სანად ალ–
ბატალი (Mubarak Mishkhis 
Sanad Al-Bathali); 
ბ) მუბარაკ მიშხის სანად ალ–
ბადალი (Mubarak Mishkhis 
Sanad Al-Badhali); 
გ) მუბარაკ ალ–ბატალი  
(Mubarak Al-Bathali); 
დ) მუბარაკ მიშხას სანად ალ–
ბატალი (Mubarak Mishkhas 
Sanad Al-Bathali); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ქუვეითური 
პასპორტი   
#101856740  

გაცემის თარიღი: 
12.05.05 

მოქმედების ვადა: 
11.05.07 

  

ბ)   ქუვეითური 

ქუვეითი (Al-Salibekhat 
area, Kuwait)  
(2009 წლის მარტის 
მონაცემებით) 

 

16.01.08 
(cvlilebebi 

01.07.08; 

23.07.08;  

25.01.10) 

(დამტკიცებუ
ლია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგი
ს სამსახურის 
უფროსის 2008 



 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ქუვეითელი 
 
 

ე) მუბარაკ მიშხას სანად ალ–
ბაზალი (Mubarak Mishkhas 
Sanad Al-Bazali); 
ვ) მობარაკ მეშხას სანად ალ–
ბტალი (Mobarak Meshkhas 
Sanad Al-Bthaly);   
ზ) აბუ აბდულრაჰმანი (Abu 
Abdulrahman). 

პასპორტი  
#002955916 
 
პირადი ნომერი:  
ქუვეითის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი 
#261122400761 
 

წლის 29 
აპრილის N53/1 
ბრძანებით) 

230 სახელები: 
1. ჟაბერ (JABER) 
2. აბდალაჰი (ABDALLAH) 
3. ჟაბერი (JABER) 
4.  აჰმად ალ–ჯალამაჰ ( AHMAD AL-
JALAMAH) 
დაბ.თარიღი:   
24.09.59 
 
დაბ.ადგილი:   
ალ –ხიტანის არეა, ქუვეითი (Al-Khitan 
area) Kuwait 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ქუვეითელი 
 

ა) ჟაბერ ალ-ჯალამაჰი (Jaber Al-
Jalamah); 
ბ) აბუ მუჰამად ალ–ჯალაჰმაჰი 
(Abu Muhammad Al-Jalahmah); 
გ) ჟაბირ აბდალაჰ ჟაბირ აჰმად 
ჯალაჰმაჰი (Jabir Abdallah Jabir 
Ahmad Jalahmah); 
დ) ჟაბირ ’აბდალაჰ ჟაბირ აჰმად 
ალ–ჯალამაჰი (Jabir 'Abdallah 
Jabir Ahmad Al-Jalamah); 
ე)  ჟაბირ ალ–ჯალამი (Jabir Al-
Jalhami);  
ვ)  აბდულ–განი (Abdul-Ghani); 
ზ) აბუ მუჰამადი (Abu 
Muhammad).   

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) პასპორტი  
N101423404 
ბ) ქუვეთის 
პასპორტი  
#2541451 

მოქმედების ვადა: 
16.02.17 
გ) ქუვეთის 
პასპორტი  
N002327881 
 
პირადი ნომერი:  
ქუვეითის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი 
N 2590924011188 

ქუვეითი  
(2009 წლის მონაცემებით) 

16.01.08 
(cvlilebebi 

01.07.08; 

23.07.08; 

25.01.10) 

(დამტკიცებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 
2008 წლის 29 
აპრილის N53/1 ბ 
რძანებით) 



231 სახელები: 
1.  რიკარდო (RICARDO ) 
2. პერესი (PEREZ) 
3.  აიერასი (AYERAS) 
4.  
 
დაბ.თარიღი:  15.09.73 
დაბ.ადგილი:  პარაისოს ქ. 24. 
ბარანგეი, მანდალუიონგი, 
ფილიპინები (24 Paraiso Street, 
Barangay Poblacion, Mandaluyong 
City, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 

ა) აბდულ კარიმ აიერასი 
(Abdul Kareem Ayeras); 
ბ) აბდულ კარიმ აიერასი 
(Abdul Karim Ayeras); 
გ) რიკი აიერასი (Ricky 
Ayeras); 
დ) ჯიმბოი (Jimboy); 
ე) ისააკ ჯეი გალანგ 
პერესი (Isaac Jay Galang 
Perez);   
ვ) აბდულ მუჯიბი (Abdul 
Mujib); 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი ნომერი:  
 

ა) ბარანგეი, 
მანგაიაო, 
ტაგკავაიანი, კესონი, 
ფილიპინები 
(Barangay Mangayao, 
Tagkawayan, 
Quezon, Philippines); 
ბ) ბარანგეი ტიგიბი, 
აიუნგონი, 
აღმოსავლეთ 
ნეგროსი, 
ფილიპინები 
 (Barangay Tigib, 
Ayungon, Negros 
Oriental, Philippines). 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი. 
 
2011 წლის 14 
მარტს 
დაკავებული იქნა 
ფილიპინების 
სამართალდამცავ
ი ორგანოების 
მიერ. 
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ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 10 
დეკემბრის 
#1212/10–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



233 სახელები 
1.  აჰმედი (AHMED) 
2. დეგდეგი (DEGHDEGH) 
3. 
4. 
 
 
დაბ. თარიღი:  17.01.67 
დაბ. ადგილი:  ანსერი, ვილაიას 
პროვინცია, ჯიჯელი, ალჟირი 
(Anser, Wilaya (province) of Jijel, 
Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი 

ა) აბდ ელ ილლაჰი (Abd 
El Illah); 
ბ) აბდელლილლაჰ დიტ 
აბდელლაჰ აჰმედ დიტ 
სედი (Abdellillah dit 
Abdellah Ahmed dit Said). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

ალჟირი (Algeria) 03.07.08 
(ცვლილებები 

24.03.09 
15.11.12) 

წარმოადგენს Al-
Qaida in the 
Islamic Maghreb–
ის 
ხელმძღვანელობა
ს ფინანსურ 
საკითხებში. 
 
დედა – ზაკია 
ჩებირა (Zakia 
Chebira). 
 
მამა – ლახდარი 
(Lakhdar). 
 

234. სახელები: 
1. რედენდო (REDENDO)  
2. კაინი (CAIN) 
3. დელოსა (DELLOSA) 
4. 
 
დაბ.თარიღი:  15.05.72 
დაბ.ადგილი:  პუნტა, სანტა ანა, 
მანილა, ფილიპინები (Punta, 
Santa Ana, Manila, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 
 

ა) აბუ ლონგო (Abu 
Ilonggo);  
ბ) ბრენდონ ბერუზა 
(Brandon Berusa); 
გ) აბუ მუადზი (Abu 
Muadz);  
დ) არნულფო ალვარადო 
(Arnulfo Alvarado); 
ე) ჰაბილ აჰმად დელოზა 
(Habil Ahmad Dellosa); 
ვ) დოდონგი (Dodong);  
ზ) ტროი (Troy); 
თ) უტმანი (Uthman). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

3111 მა. ბაუტისტა, 
პუნტა, სანტა ანა, 
მანილა, ფილიპინები 
(3111, Ma. Bautista, 
Punta, Santa Ana, 
Manila, Philippines) 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06.08 
13.12.11) 
 

Rajah Solaiman 
Movement-ის  
წევრი. 
 
აქვს კავშირი  
Abu Sayyaf 
Group-თან.  
 
მამა - ფერნანდო 
რაფაელ დელოზა 
(Fernando Rafael 
Dellosa).  
 
დედა – ედიტა 
პარადო კაინი 
(Editha Parado 
Cain). 



235. სახელები: 
1. ფელისიანო (FELICIANO) 
2. სემბორიო (SEMBORIO) 
3. დელოს რეიეს უმც. (DELOS 
REYES JR) 
4. 
 
დაბ.თარიღი:  04.11.63 
დაბ.ადგილი:  არკო, ლამიტანი, 
ბასილანი, ფილიპინები  (Arco, 
Lamitan, Basilan, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 
 

ა) აბუბაკარ აბდილაჰი 
(Abubakar Abdillah);    
ბ) აბდულ აბდილაჰი 
(Abdul Abdillah).  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი 
ნომერი:  
 

ფილიპინები  (Philippi
nes) 
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06.09 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი. 
 
მამა -  ფელისიანო 
დელოს რეიეს სრ 
(Feliciano Delos 
Reyes SR); 
 
დედა – აურეა 
სემბორიო (Aurea 
Semborio). 
 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე. 

236.  სახელები: 
1. პიო (PIO) 
2. აბონე (ABOGNE) 
3. დე ვერა (DE VERA) 
4. 
 
დაბ.თარიღი:  19.12.69 
დაბ.ადგილი:  ბაგაკი, ბაგამანოკი, 
კატანდუანესი, ფილიპინები 
(Bagac, Bagamanok, 
Catanduanes, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 
 

ა) ისმაელ დი ვერა (Ismael 
De Vera); 
ბ) ხალიდი (Khalid);  
c) ისმაელი (Ismael); 
გ) ისმაილი (Ismail);   
დ) მანექსი (Manex); 
ე) ტიტო არტი (Tito Art);  
ვ) დეივი (Dave); 
ზ) ლეო (Leo).  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

კონსეპსიონი, 
სარაგოზა, ნუევა 
ესიხა, ფილიპინები 
(Concepcion, 
Zaragosa, Nueva 
Ecija, Philippines) 

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06.09 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement, Abu 
Sayyaf Group-ისა 
და Jemaah 
Islamiyah-ის  
წევრი. 
 
მამა– ჰონორიო 
დევერა (Honorio 
Devera); 
 
დედა - ფაუსტა 
აბონე (Fausta 
Abogne). 
 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება



პატიმრობაში 
ფილიპინებზე. 

237 სახელები 
1. იაჰია (YAHIA) 
2. ჯუადი (DJOUADI) 
3. 
4. 
 
 
დაბ. თარიღი:  01.01.67 
დაბ. ადგილი:   მ’ჰამიდი, 
ვილაიას პროვინცია, სიდი ბელ 
აბესი, ალჟირი (M’Hamid, Wilaya 
(province) of Sidi Bel Abbes, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი 

ა) იაჰია აბუ ამარი (Yahia 
Abou Ammar); 
ბ) აბუ  ალა (Abou Ala). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

 03.07.08 
(ცვლილებები 

15.11.12)  

Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb–
ის 
ხელმძღვანელი. 
 
2008 წლის 
ივნისის 
მონაცემებით, 
იმყოფება ჩრდ. 
მალიში (Northern 
Mali). 
 
დედა – ზოჰრა 
ფარესი (Zohra 
Fares).  
 
მამა – მოჰამედი 
(Mohamed). 



238 1. სალაჰ ედდინ (SALAH EDDINE) 
2. გასმი (GASMI)  
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი:  
13.04.1971 
 
დაბ. ადგილი: 
ზერიბეთ ელ ოუედ ვილაიას 
პროვინცია, ბისკრა, ალჟირი  
(Zeribet El Oued, Wilaya (province) 
of Biskra, Algeria) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი (Algerian) 

ა) აბოუ მოჰამედ 
სალაჰ   (Abou Mohamed 
Salah) 
ბ)  Bounouadher 
(ბუნუადერ) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

ალჟირი (Algeria) 
 

03.07.08 
(ცვლილებ
ები: 
24.03.2009 
15.11.2012 
14.03.2013 
11.02.2016) 

 

Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb 
(იურიდიული 
პირების სიაში  
N 111)-ის ერთ-
ერთი მეთაური.  
ხელმძღვანელობს 
ორგანიზაციის 
საინფორმაციო 
კომიტეტს. 
 
დედა-იამინა 
სოლტანე (Yamina 
Soltane). 
 
მამა- 
აბდელაზიზი  
(Abdelaziz). 
 
აქვს კავშირი 
აბდელმალეკ 
დრუკდელთან 
(Abdelmalek 
Droukdel).  
 
2012 წლის 16 
დეკემბერს 
დაპატიმრებული 
იქნა ალჟირში 
(Algeria). 
იმყოფება ელ-
ჰარაქის (El-
Harrach prison in 
Algiers) ციხეში 



ალჟირში 2015 
წლის 
აგვისტოდან. 

239 სახელები 
1. ამორი (AMOR) 
2. მოჰამედი (MOHAMED) 
3. გედეირი (GHEDEIR) 
4. 
 
 
დაბ. თარიღი:  დაახლ. 1958 
დაბ. ადგილი:  დებ–დები, 
ამენასი, ვილაიას პროვინცია, 
ილიზი, ალჟირი (Deb-Deb, 
Amenas, Wilaya (province) of Illizi, 
Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ალჟირელი 

ა) აბდელჰამიდ აბუ 
ზეიდი (Abdelhamid Abou 
Zeid); 
ბ) იუსეფ ადელი (Youcef 
Adel); 
გ) აბუ აბდელაჰი (Abou 
Abdellah); 
დ) აბიდ ჰამმადუ (Abid 
Hammadou) 
დაბ. თარიღ: 12.12.65 
დაბ. ადგილი: ტუგურტი, 
ვილაიას პროვინცია, 
უარგლა, ალჟირი 
(Touggourt, Wilaya 
(province) of Ouargla, 
Algeria (ადრინდელი სიის 
მიხედვით) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

 03.07.08 
(ცვლილებები 

10.05.12 
15.11.12 
29.03.19) 

აქვს კავშირი 
Organization of Al-
Qaida in the 
Islamic Maghreb–
თან.  
 
2008 წლის 
ივნისის 
მონაცემებით, 
იმყოფება ჩრდ. 
მალიში (Northern 
Mali). 
 
დედა – ბენარუბა 
ბაჩირა (Benarouba 
Bachira). 
 
მამა –  მაბრუკი 
(Mabrouk).  
 
მიითვისა აბიდ 
ჰამადუს ( Abid 



Hammadou) 
სახელი, 
რომელიც 
სავარაუდოდ,   
გარდაიცვალა 
2004 წელს ჩადში 
(Chad). 
როგორც 
ცნობილია 
მოკლულია 2013 
წლის 24 
თებერვალს. 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
მიმოხილვა 
დამთავრდა 2019 
წლის 21 
თებერვალს. 
 

240 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 10 
დეკემბრის 
#1212/10–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2). 



241 სახელები: 
1. რუბენი (RUBEN) 
2. პესტანო (PESTANO) 
3. ლავილა უმც. (LAVILLA. JR) 
4. 
    
 
დაბ.თარიღი:  04.10.72 
დაბ.ადგილი:  ბანგა მაიტი, 
ბარანგაი ტრანგავანი, ლამბუნაო, 
ლოილო, ფილიპინები (Sitio 
Banga Maiti, Barangay 
Tranghawan, Lambunao, Iloilo, 
Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 
 

ა) რუბენ ლავილა 
(Reuben Lavilla); 
ბ) შეიკ ომარი (Sheik 
Omar);  
გ) მაილ დ ლავილა (Mile 
D Lavilla);  
დ) რეიმუნდ ლავილა 
(Reymund Lavilla); 
ე) რამო ლავილა (Ramo 
Lavilla); 
ვ) მაიკ დე ლავილა (Mike 
de Lavilla); 
ზ) აბდულლაჰ მუდარისი 
(Abdullah Muddaris); 
თ) ალი ომარი (Ali Omar); 
ი) ომარ ლავილა (Omar 
Lavilla); 
კ) ომარ ლაბელა (Omar 
Labella);  
ლ) სოუ (So);  
მ) ესო (Eso);  
ნ) ჯუნჯუნი (Junjun). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ფილიპინების 
პასპორტი 
#MM611523 
(2004); 
ბ) ფილიპინების 
პასპორტი 
#EE947317  
(2000-2001);  
გ) ფილიპინების 
პასპორტი 
#P421967 
(1995-1997). 
 
პირადი ნომერი:  
 

მე-10 ავენიუ, 
კალუკანი, 
ფილიპინები (10th 
Avenue, Caloocan 
City, Philippines)  
 

04.06.08 
(ცვლილებები 
16.09.08 
13.12.11 
9.05.18) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
სულიერი 
ლიდერი. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
N126) 
 
 
აქვს კავშირები  
კადაფი აბუბაკარ 
ჯანჯალანთან  
(Khadafi Abubakar 
Janjalani) 
(გარდაიცვალა) 
 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.   
 

242. სახელები: 
1.  დინო ამორი (DINNO AMOR) 
2. როსალეხოსი 
(ROSALEJOS) 
3. პარეხა (PAREJA) 
4. 
    
დაბ.თარიღი:  19.07.81 
დაბ.ადგილი: სებუ, ფილიპინები 
(Cebu City, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 
 

ა) ჯონი პარეხა (Johnny 
Pareja); 
ბ) ხალილ პარეხა (Khalil 
Pareja); 
გ) მოჰამადი (Mohammad); 
დ) აკმადი (Akmad);  
ე) მაითი (Mighty); 
ვ) რაში (Rash). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

ატიმონანა, კესონის 
პროვინცია, 
ფილიპინები 
(Atimonana, Quezon 
Province, Philippines)  

04.06.08 
(ცვლილებები 
03.06. 09 
13.12.11) 

Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი. 
 
მამა – ამორსოლო 
ხარაბატა პარეხა 
(Amorsolo 
Jarabata Pareja); 
 

დედა – ლეონილა 
კამბაია 
როსალეხოსი 
(Leonila Cambaya 
Rosalejos). 



243 სახელები: 
1. ჰილარიონი (HILARION) 
2. დელ როსარიო (DEL ROSARIO) 
3. სანტოს  (SANTOS)  
4. 
 
ტიტული: 
ამირი 
 
დაბ.თარიღი:  12.03.66 
დაბ.ადგილი:  686 ა. მაბინის ქუჩა, 
სანგანდაანი, კალუკანი, 
ფილიპინები (686 A. Mabini Street, 
Sangandaan, Caloocan City, 
Philippines) 
 ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი  

ა) აკმად სანტოსი (Akmad 
Santos); 
ბ) აჰმედ ისლამი (Ahmed 
Islam); 
გ) აჰმად ისლამ სანტოსი 
(Ahmad Islam Santos); 
დ) ჰილარიონ სანტოს III 
მესამე (Hilarion Santos III 
third);  
ე) ჰილარიონ დელ 
როსარიო სანტოს III 
მესამე (Hilarion Del Rosario 
Santos, III (third) 
ვ) აბუ აბდულაჰ სანტოსი 
(Abu Abdullah Santos)  
ზ) ფაიზალ სანტოსი 
(Faisal Santos) 
თ) ლაკეი (Lakay);  
ი) აკი (Aki); 
კ) აქი (Aqi); 
ლ) აბუ ჰამსა (Abu 
Hamsa).  

პასპორტის 
მონაცემები:  
ფილიპინების 
პასპორტი  
#AA780554 

 
 

პირადი 
ნომერი:  

პურდუს ქ. 50, 
კუბაო, კეზონი, 
ფილიპინები (50, 
Purdue Street, 
Cubao, Quezon 
City, Philippines) 
 

04.06.08 
(ცვლილებ
ები 
13.12.11 
25.10.201
6 
22.09.17)  

Rajah Solaiman 
Movement-ის  
დამფუძნებელი 
და ლიდერი. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 126) 
 
კავშირი აქვს Abu 
Sayyaf Group-თან. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 2) 
 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებში.  
 
უშიშროების 
საბჭოს 1822 (2008) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
საქმის 
გადასინჯვა 
დასრულებულ
ი იქნა 2010 
წლის 13 მაისს. 
ფოტო მოცულია 
INTERPOL-UN 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
განცხადებაში: 
www.interpol.int/e



n/notice/search/un/
1523805  

244 სახელები: 
1. ანჯელო (ANGELO) 
2. რამირესი (RAMIREZ) 
3. ტრინიდადი (TRINIDAD) 
4. 
 
დაბ.თარიღი: 20.03.78 
დაბ.ადგილი:  გატარანი, 
კაგაიანის პროვინცია, 
ფილიპინები (Gattaran, Cagayan 
Province, Philippines) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ფილიპინელი 
 

ა) კალიბ ტრინიდადი 
(Calib Trinidad);  
ბ) კალიბ ტრინიდადი 
(Kalib Trinidad);   
გ) აბდულ ხალილი (Abdul 
Khalil); 
დ) აბდუკალილი 
(Abdukahlil); 
ე) აბუ ხალილი  (Abu 
Khalil);  
ვ) ანისი (Anis). 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

3111 მა. ბაუტისტა, 
პუნტა, სანტა ანა, 
მანილა, ფილიპინები 
(3111 Ma. Bautista, 
Punta, Santa Ana, 
Manila, Philippines) 

04.06.08 
(ცვლილებები 
13.12.11) 

განმასხვავებელი 
ნიშანი:  
ნაწიბურები 
ორივე ფეხზე. 
 
Rajah Solaiman 
Movement-ის 
წევრი.  
 
კავშირი აქვს  
Abu Sayyaf 
Group-სა და the 
Jemaah 
Islamiyah-თან.  
 
2011 წლის 
მაისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ფილიპინებზე.  



245 saxelebi: 

 

1 muhamadi   

  (MUHAMMAD)  
2. saedi  

  (SAEED) 
 

dab.TariRi:   

05.06.1950 

 

dab.adgili:   

sargodia, puniabi, pakistani 

 

erovneba/moqalaqeoba:   

pakistaneli 

 

a) hafiz muhamad 

      (Hafiz Muhammad) 
 
b)  hafiz saed  

     (Hafiz Saeed) 
 
g) hafiz mohamad sahib 

   (Hafiz Mohammad Sahib) 
 
d) hafez mohamad saed 

   Hafez Mohammad Saeed) 
 
e) hafiz mohamad saied 

  (Hafiz Mohammad Sayeed) 
 

v) hafiz mohamad said  

    (Hafiz Mohammad Sayid) 
 
z) tata mohamad sied 

     (Tata Mohammad Syeed) 
 
T) mohamad saied 

     (Mohammad Sayed) 
 

pasportis 

monacemebi:  

 

 

piradi nomeri: 

3520025509842-7 

116E, Mohalla Johar, 
Lahore, Tehsil, Lahore 
City, Lahore District, 
Pakistan 
(2008 wlis maisis 

monacemebiT) 

10.12.08 laSqar e taibas 

(Lashkar-e-Tayyiba) 
lideri  

 
 (laSqar e taiba -

Lashkar-e-Tayyibba - 
#87                   

,,teroristTa da 

terorizmis  

xelSemwyob pirTa 

siis Sesaxeb“ 

saqarTvelos 

finansuri 

monitoringis 

samsaxuris 

ufrosis 2006 wlis 

31 oqtombris 116 

brZanebis 

#3 danarTi - 

iuridiul pirTa 

sia, romlebic 

dakavSirebulni 

arian moZraoba 

TalibanTan da 

organizacia al-

qaidasTan) 

246 saxelebi: 

 

1. zaqi ur rehman  

     (ZAKI-UR-REHMAN ) 
2. laxvi 

    (LAKHVI) 
 
dab.TariRi:   

30.12.1960 

 

dab.adgili:   

okara, pakistani 

 

erovneba/moqalaqeoba:   

pakistaneli 

 

a)zakir rehman lakvi 

  (Zakir Rehman Lakvi) 
 
b) zaki ur rehman lakvi 

   (Zaki Ur-Rehman Lakvi) 
 
g) kaki ur reman  

   (Kaki Ur-Rehman) 
 
d) zakir rehman 

      (Zakir Rehman) 
 
e) abu vahid irSad ahmad 

arSad  

    (Abu Waheed Irshad 
Ahmad  Arshad) 
 

pasportis 

monacemebi:  

 

 

piradi nomeri:  

 61101-9618232-1 

a)  Barahkoh, P.O.  DO, 
Tehsil and District 
Islamabad,  
Pakistan 
(2008 wlis maisis 

monacemebiT)  

 

b) Chak 18/IL, Rinala 
Khurd, Tehsil Rinala 
Khurd, District Okara, 
Pakistan 
(yofili misamarTi)  

 

10.12.08 laSqar e taibas 

(Lashkar-e-Tayyiba) 
operaciaTa 

xelmZRvaneli 

 (laSqar e taiba -

Lashkar-e-Tayyibba - 
#87                   

,,teroristTa da 

terorizmis  

xelSemwyob pirTa 

siis Sesaxeb“ 

saqarTvelos 

finansuri 

monitoringis 

samsaxuris 

ufrosis 2006 wlis 

31 oqtombris ¹116 

brZanebis 

#3 danarTi- 

iuridiul pirTa 

sia, romlebic 



dakavSirebulni 

arian moZraoba 

TalibanTan da 

organizacia al-

qaidasTan) 

247 სახელები: 
1. ჰაჯი  (HAJI) 
2. მუჰამადი  (MUHAMMAD) 
3. აშრაფი (ASHRAF)  
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 01.03.65 
ბ) 1955 
დაბ.ადგილი:  ფეზალაბადი, 
პაკისტანი (Faisalabad, Pakistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
 პაკისტანელი 
 

  ა) ჰაჯი მ. აშრაფ  (Haji M. 
Ashraf); 
ბ) მუჰამედ აშრაფ მანშაჰი 
(Muhammad Ashraf 
Manshah); 
გ) მუჰამედ აშრაფ მუნშა 
(Muhammad Ashraf 
Munsha). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) პაკისტანის 
პასპორტი: 
# AT0712501 
გაცემის თარიღი: 
12.03. 08 
მოქმედების 
ვადა: 
11.03. 13 
ბ)  პაკისტანის 
პასპორტი: 
# A-374184  
 
პირადი ნომერი:  
ა) პაკისტანის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
# 6110125312507; 
ბ) პაკისტანის 
ეროვნული 

 10.12.08 
(ცვლილებები 

17.07.09 
24.07.13) 

 Lashkar-e-
Tayyiba-ს 
ფინანსური 
ხელმძღვანელი.  
 
მამა - ნოორ 
მუჰამედი (Noor 
Muhammad). 



საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
# 24492025390 

248 saxelebi: 

1. mahmudi 

  (MAHMOUD) 
2. mohamadi 

  (MOHAMMAD) 
3. ahmedi 

  (AHMED) 
4. bahazik 

  (BAHAZIQ) 
 

dab.TariRi:   

1. 17.08.1943 

2. 1943 

3. 1944 

 

dab.adgili:   

indoeTi 

 

erovneba/moqalaqeoba:  

saudis arabeTi 

 

a) bahaziq mahmud 

     (Bahaziq Mahmoud) 
 
b) abu abd al aziz 

     ( Abu Abd al-‘Aziz) 
 
g) abu abdul aziz 

     (Abu Abdul Aziz) 
 
d) Saix sahib 

      (Shaykh Sahib)  
 

 

pasportis 

monacemebi:  

 

 

 

 

piradi nomeri:  

4–6032–0048–1 

 10.12.08 laSqar e taibas 

(Lashkar-e-Tayyiba) 
finansisti. 

imsaxura, rogorc 

laSqar e taibas 

(Lashkar-e-Tayyiba) 
liderma saudis 

arabeTSi. 

 

(laSqar e taiba -

Lashkar-e-Tayyibba  - 
#87                   

,,teroristTa da 

terorizmis  

xelSemwyob pirTa 

siis Sesaxeb“ 

saqarTvelos 

finansuri 

monitoringis 

samsaxuris ufrosis 

2006 wlis 31 

oqtombris ¹116 

brZanebis 

#3 danarTi- 

iuridiul pirTa sia, 

romlebic 

dakavSirebulni 

arian moZraoba 

TalibanTan da 

organizacia al-

qaidasTan)



 
249 

ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2012 
წლის 4 ივნისის 
#0612/04-1 

brZanebiთ (პუნქტი 
3). 

250. saxelebi: 

 

1 bekai   

  (BEKKAY)  
2. harax  

  (HARRACH) 
 

dab. TariRi:   

04.09.1977 

 

dab. adgili:   

berkane, maroko 

 

erovneba/moqalaqeoba:   

germaniis 

a) abu talha al maRrabi 

      (Abu Talha al Maghrabi) 
 
b)  al hafid abu talha 

germaneli 

     (al Hafidh Abu Talha der 
Deutsche) 

 
 

pasportis 

monacemebi:  

pasportis 

#5208116575, 

gacemulia 

bonSi, germania, 

vargisia 

07.09.2013 

 

piradi nomeri: 

gernmaniis 

piradobis 

mowmobis 

mixedviT 

piradobis 

mowmobis 

#5209243072, 

gacemulia 

bonSi, germania, 

vargisia 

07.09.2013 

 

marTvis 

mowmobis 

#J17001W6Z12, 
gacemulia 

bonSi. 

 27.05.2009 SesaZloa imyofebodes 

pakistanisa da 

avRaneTis sazRvarTan 

(aprili, 2009 

monacemebiT) 

251 სახელები: ა) შეიხ ამინულაჰ   განჯის რაიონი, 29.06. 09 
(ცვლილებებ

აქვს კავშირი ალ-



1. ფაზილ-ა-თული (FAZEEL-A-
TUL) 
2. შეიხ აბუ მოჰამედი (SHAYKH 
ABU MOHAMMED) 
 3. ამინი  (AMEEN) 
4. ალ-პეშავარი (AL-PESHAWARI) 
 
დაბ. თარიღი:   
ა) დაახლ. 1967 წ. 
ბ) დაახლ. 1961 წ. 
გ) დაახლ. 1973 წ. 
დაბ. ადგილი:   
სოფ. შუნკრაი, სარკანის რაიონი, 
კონარის პროვინცია, ავღანეთი 
(Shunkrai village, Sarkani District, 
Konar Province, Afganistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ავღანელი 
 

(Shaykh Aminullah);  
ბ) შეიკ ამინულაჰ     (Sheik 
Aminullah);  
გ) აბუ მოჰამედ ამინულაჰ 
პეშავარი       (Abu 
Mohammad Aminullah 
Peshawari); 
 დ) აბუ მოჰამედ ამინ 
ბიშავრი (Abu Mohammad 
Amin Bishawri);  
ე) აბუ მოჰამედ შეიხ 
ამინულაჰ ალ-ბიშაური  
(Abu Mohammad Shaykh 
Aminullah Al-Bishauri); 
ვ) შეიხ აბუ მოჰამედ ამინ 
ალ-პეშავარი   (Shaykh 
Abu Mohammed Ameen al-
Peshawari); 
ზ) შეიხ ამინულაჰ ალ-
პეშავარი      (Shaykh 
Aminullah Al-Peshawari). 

პეშავარი, პაკისტანი 
(Ganj District, 
Peshawar, Pakistan) 

 

ი 
24.07.13) 

 

  

ქაიდასთან  (Al-Qaida).

 განჯ მადრასას  (Ganj 
madrasa) მეთაური, 
რომელიც ასევე, 
ცნობილია შემდეგი 
სახელწოდებებით:  
Madrasa Jamia Taleemul 
Quran wal Hadith;  
 
Madrasa Taleemul 
Quran wal Sunnah, 
located at the Ganj Gate, 
Phandu Road, Peshawar, 
Pakistan. 

    
       

252 

სახელები: 

1. მოჰამედი (MOHAMMED); 

2. იაჰია (YAHYA) 

3. მუჯაჰიდი (MUJAHID)  

4.  

 

დაბ. თარიღი: 12.03.1961 

დაბ. ადგილი: ლაჰორე, პუნჯაბის 

მოჰამად იაჰია აზიზი 
(Mohammad Yahya Aziz) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

პირადი ნომერი: 

პაკისტანის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი 

35404-1577309-9 

 

29.06.2009 გაერთიანებული
ა ლაშქარ-ე- 
ტაიბასთან  
(Lashkar-e-
Tayyiba). 

 

დაკავებული 
იქნა 2009 წლის 
ივნისში. 



პროვინცია, პაკისტანი (Lahore, Punjab 
Province, Pakistan)  

ეროვნება/მოქალაქეობა:   

პაკისტანელი 

 

 

253 

სახელები: 

1. არიფი  (ARIF) 

2. ქასმანი (QASMANI) 

3. 

4. 

 

დაბ. თარიღი: დაახლოებით 1944 წ. 

დაბ. ადგილი: პაკისტანი (Pakistani) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  პაკისტანელი 

 

ა) მუჰამად არიფ ქასმანი 

    (Muhammad Arif Qasmani);  

ბ) მუჰამად’არიფ ქასმანი 

    (Muhammad ‘Arif Qasmani) 

 გ ) მოჰამედ არიფ ქასმანი  
(Mohammad Arif Qasmani)  

დ) არიფ უმერი 

      (Arif Umer) 

ე) ქასმანი ბაბა 

    (Qasmani Baba) 

 ვ) მემონ ბაბა 

     (Memon Baba)  

ზ) ბაბა ჯი 

      (Baba Ji) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

პირადი ნომერი: 

 

House Number 136, 
KDA Scheme No. 1, 
Tipu Sultan Road, 
Karachi, Pakistan 

 

29. 06.2009 გაერთიანებული
ა  ლაშქარ-ე-
ტაიბასთან  

(Lashkar-e-
Tayyiba) და ალ- 
ქაიდასთან (Al–
Qaida). 

 

დაკავებული 
იქნა 2009 წლის 
ივნისში. 

254 ამოღებულია  
 

  
 
 

 ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგი
ს სამსახურის 
უფროსის 2014 



წლის 10 
იანვრის 
#0114/10-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2).

 

      



255 

 

 

სახელები: 
1. abdulbaziti (ABDULBASIT) 
2. abdulrahimi (ABDULRAHIM) 
3. 
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
a) 02.07.68 
b) 02.09.68 

 
დაბ.ადგილი:  
a) gdabia, libia (Gdabia, Libyan Arab 
Jamahiriya) 
b) amani, iordania (Amman, Jordan) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
a) britaneli 

b) iordaneli 
 

a) abdul bazit fadil 

abdul rahimi (Abdul Basit 
Fadil Abdul Rahim);  
b) abdelbazit abdelrahimi 

(Abdelbasit Abdelrahim); 
g) abdulah mansuri 
(Abdullah Mansour);  
d) abdalah mansuri 

(Abdallah Mansour); 
e) abdulrahim 

abdulbazit fadil mahudi 
(Adbulrahim Abdulbasit 
Fadil Mahoud); 
v) abdul bolega (Abdul 
Bohlega);  
z) abdulbazit mahmudi 

(Abdulbasit Mahmoud); 
T) abdul mahmudi (Abdul 
Mahmoud);  
i) abdulbazit fadil 

abdulrahim mahmudi 

(Abdulbasit Fadil 
Abdulrahim Mahmoud);  
k) abdul bazit mahmudi 
(Abdul Basit Mahmoud);  
l) abdulbazit mahmudi 

(Abdulbasit Mahmood);  
m) abdul bazit fadil 

abdul rahimi (Abdul Basit 
Fadil Abdul Rahim);  
n) abdulbazit 

abdulrahim mahmudi 

(Abdulbasit Abdulrahim 
Mahmoud). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
britaneTis 

pasporti 

#800220972 

 
პირადი ნომერი:  
a) britaneTis 

erovnuli 

dazRveva 

# PX053496A 
b) britaneTis 

erovnuli 

dazRveva 

#SJ855878C 
 

a) londoni, 

gaerTianebuli samefo 

(London, United 
Kingdom); 
b) birminghemi, 

gaerTianebuli samefo 

(Birmingham, United 
Kingdom). 

21.10.08 

(cvlileba 

 30.01.09) 

CarTulia 

organizacia 

Lybian Islamic 
Fighting Group-is 
(LIFG) 
dafinansebaSi. 

 
(LIFG - #89, 

danarTi #3, 

iuridiul pirTa 

sia, romlebic 

dakavSirebulni 

arian moZraoba 

TalibanTan da 

organizacia al-

qaidasTan;  

saqarTvelos 

finansuri 

monitoringis 

samsaxuris 

ufrosis 2006 

wlis 31 

oqtombris #116 

brZaneba). 

 
 

gaerTianebul 

samefos LIFG-Si 
ekava 

xelmZRvaneli 

Tanamdebobebi. 

  
aqvs kavSiri 

SANABEL Relief 
Agency (#112, 

danarTi #3), 
Ghuma 
Abd’rabbah (#12, 



danarTi #2),  
Taher Nasuf 
#181, danarTi 

#2) da 

Abdulbaqi 
Mohammed 
Khaled-Tan 
#154, danarTi 

#2), aseve, 

gaerTianebuli 

samefos LIFG-is 
wevrebTan, maT 

Soris, ismail 

kamokasTan 

(Ismail Kamoka) -
gaerTianebuli 

samefos LIFG-is 
mTavari wevri, 

romelic 2007 

wels 

msjavrdebuli da 

gasamarTlebuli 

iqna 

gaerTianebul 

samefoSi 

terorizmis 

dafinansebis 

braldebiT.    



256 სახელები 
1. რედუანი (REDOUANE) 
2. ელ ჰაბჰაბი (EL HABHAB) 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი:  20.12.69  
დაბ. ადგილი:  კასაბლანკა, მაროკო 
(Casablanca, Morocco) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ა) გერმანელი 
ბ) მაროკოელი 

აბდელრაჰმანი 
(Abdelrahman) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
კიელის, 
გერმანია (Kiel, 
Germany) 
მუნიციპალიტეტ
ის მიერ 
გაცემული 
გერმანული 
პასპორტი: 
#1005552350 
გაცემის თარიღი: 
27.03.01 
მოქმედების 
ვადა: 
26.03.11 
 
პირადი ნომერი: 
კიელის, 
გერმანია (Kiel, 
Germany) 
მუნიციპალიტეტ
ის მიერ 
გაცემული 
გერმანული 
ფედერალური 
პირადობის 
მოწმობა: 
#1007850441 
გაცემის თარიღი: 
27.03.01 
მოქმედების 
ვადა: 
26.03.11 

კიელი, გერმანია 
(lltisstrasse 58, 24143 
Kiel, Germany) 
(ყოფილი მისამართი) 
 

12.11.08 
(ცვლილებები 

30.01.09 
24.03.09 
15.11.12) 

2012 წლის 
აპრილში 
გათავისუფლებუ
ლი იქნა 
გერმანიის 
ციხიდან.  



257 სახელები: 

1. აბდული  (ABDUL) 

2. ჰაკი (HAQ) 

3. 

4. 

 

დაბ.თარიღი:  10.10.71 

დაბ.ადგილი:  ჰეტიანის  არეა, 
ხინჯიანგ უიგურის ავტონომიური 
რეგიონი, ჩინეთი 

(Hetian Area, Xinjiang Uighur 
Autonomous Region, China) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  ჩინელი 

 

ა)  მაიმაითაიმინგ 
მაიმაიტი (Maimaitiming 
Maimaiti); 

ბ) აბდულ ჰექი (Abdul 
Heq);  

გ) აბუდუ ჰეიკი (Abudu 
hake);  

დ) აბდულ ჰეგ 
ჯუნდულაჰი (Abdul heg 
Jundullah);  

ე) ` აბდ ალ-ჰაკი ('Abd Al-
Haq);  

ვ)  მემეთაიმინგ მემეთი 
(Memetiming Memeti); 

ზ)  მემეთაიმინგ აქსიმუ 
(Memetiming Aximu);  

თ) მემეთაიმინგ ქეკემენი 
(Memetiming Qekeman); 

ი) მაიუმაითაიმინ 
მაიმაიტი  (Maiumaitimin 
Maimaiti);  

კ)  აბდულ საიმაიტი 
(Abdul Saimaiti); 

ლ)  მუჰამედ აჰმედ 
ხალიქი (Muhammad 
Ahmed Khaliq);  

მ) მაიმაიტი იმანი 
(Maimaiti Iman);  

ნ) მუჰელისი (Muhelisi); 

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

პირადი ნომერი:  

ჩინეთის 
პირადობის 
მოწმობა:  

#653225197110
100533 

 

ა) ავღანეთი 
(ამჟამინდელი 
მდებარეობა 2016 
წლის 
ივლისისათვის)   

 

ბ) პაკისტანი 
(ადრინდელი 
მდებარეობა 2009 
წლის 
აპრილისათვის) 

15.04.09 

(ცვლილებები 

13.12.09 

20.06.17) 

Eastern Turkistan 
Islamic 
Movement-ის 
სრულუფლებიან
ი ლიდერი და 
ხელმძღვანელი. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 71-
ე) 

 

მონაწილეობდა 
ორგანიზაციის 
დაფინანსებასა 
და 
დაკომპლექტება
ში.  

 

 



ო) ქერმანი (Qerman); 

პ ) საიფუდაინგი 
(Saifuding). 

258 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 8 აპრილის 
#0415/08-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4).



259 სახელები 
1. ხალიფა  (KHALIFA) 
2. მუჰამადი  (MUHAMMAD) 
3. თურქი (TURKI) 
4. ალ–სუბაი (AL-SUBAIY) 
 
დაბ.თარიღი:   
01.01.65  

დაბ. ადგილი:  
 დოჰა, კატარი (Doha, Qatar) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
კატარი 

ა) ხალიფა მოჰდ თურქი 
ალსუბე (Khalifa Mohd 
Turki Alsubaie); 
ბ) ხალიფა მოჰდ თურქი 
ალ–სუბე (Khalifa Mohd 
Turki al-Subaie);  
გ) ხალიფა ალ–სუბაი 
(Khalifa Al-Subayi);  
დ) ხალიფა თურქი ბინ 
მუჰამმად ბინ ალ–სუაი 
(Khalifa Turki bin 
Muhammad bin al-Suaiy); 
ე) აბუ მოჰამედ ალ–
კატარი (Abu Mohammed 
al-Qatari); 
ვ) კატრინა (Katrina) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
დოჰაში (Doha) 
გაცემული 
კატარის 
პასპორტი: 
#00685868 
გაცემის თარიღი:  
05.02.06 
მოქმედების 
ვადა: 
04.02.11 
 
პირადი ნომერი: 
კატარის 
პირადობის 
მოწმობა:  
#26563400140 
 
 

დოჰა, კატარი (Doha, 
Qatar) 

10.10.08 
(ცვლილებები 

25.01.10 
15.11.12 
19.01.15) 

 
 

 

 

კატარში მოქმედ 
ტერორისტთა 
დამფინანსებელი და 
დამხმარე.   
 
ახორციელებდა Al-
Qaida–ს 
(იურიდიული 
პირების სია #38) 
მეთაურთა ფინანსურ 
დახმარებასა და მათ 
სასარგებლოდ 
გარკვეულ 
ქმედებებს, მათ 
შორისაა  სამხრეთ 
აზიაში Al-Qaida–ს 
საწვრთნელ ბანაკში 
ახალი კადრების 
გადაგზავნა.   
  
2008 წლის იანვარში 
ბაჰრეინის  სისხლის 
სამართლის 
უმაღლესი 
სასამართლოს მიერ  
(Bahraini High 
Criminal Court) 
დაუსწრებლად 
გამოტანილი იქნა 
გამამტყუნებელი 
განაჩენი 
ტერორიზმის 
დაფინანსების, 
ტერორისტული 
წვრთნების 
მოწყობის, ასევე,  
საზღვარგარეთ  
წვრთნების  გავლის 
მიზნით პირთა 
გადაადგილებაში 
ხელის შეწყობისა და  
ტერორისტული 
ორგანიზაციის 
წევრობის 



ბრალდებით.  
 
2008 წლის მარტში 
დაპატიმრებული 
იქნა კატარში,  სადაც 
მოიხადა სასჯელი. 
 
დედა –  ჰამდა აჰმად 
ჰაიდუსი (Hamdah 
Ahmad Haidoos). 

260 ამოღებულია    ამოღებულია 

საქართველოს 

ფინანსური 

მონიტორინგის 

სამსახურის 

უფროსის 2016 

წლის 12 

ოქტომბრის 

1016/12-3 

ბრძანებით 

261 სახელები: 
1. მუტანნა (MUTHANNA) 
2. ჰარიტ (HARITH)  
3. ალ-დარი (AL-DARI) 
4. 
 

ა) დრ. მუტანნა ალ დარი 
(Dr. Muthanna Al Dari) 
ბ)მუტანა ჰარიტ ალ დარი 
(Muthana Harith Al Dari)  
გ)მუტანნა ჰარიტ 
სულეიმან ალ-დარი 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მისამართი:  
ა) ამმანი, იორდანია 
(Amman, Jordan) 
ბ) ხან დარი, ერაყი 
(Khan Dari, Iraq) 
(მანამდე)  

25.03.10

ცვლილება: 
10.12.2015 

დედის სახელი: 
ჰება კამის დარი  
(Heba Khamis 
Dari). 
ახორციელებდა 
ერაყში და 



დაბ. თარიღი: 
16.06.1969 
 
დაბ. ადგილი: 
ერაყი 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი 
 

(Muthanna Harith Sulayman 
Al-Dari) 
დ)მუტანნა ჰარიტ 
სულეიმან ალ-დჰარი 
(Muthanna Harith Sulayman 
Al-Dhari) 
ე)მუტანნა ჰარეტ ალ-
დჰარი (Muthanna Hareth 
Al-Dhari) 
ვ)მუტანა ჰარის ალ-დჰარი 
(Muthana Haris Al-Dhari) 
ზ)დოქტორ მუტანნა 
ჰარიტ სულეიმან ალ 
დარი ალ-ზავბა’ (Doctor 
Muthanna Harith Sulayman 
Al Dari Al-Zawba') 
თ)მუტჰანნა ჰარიტ 
სულეიმან ალ-დარი ალ-
ზობაი (Muthanna Harith 
Sulayman Al-Dari Al-
Zobai)  
ი)მუტანნა ჰარით 
სულეიმან ალ დარი ალ-
ზავბა’ი (Muthanna Harith 
Sulayman Al-Dari al-
Zawba'i) 
კ)მუტანნა ჰარეტ ალ-
დარი (Muthanna Hareth al-
Dari) 
ლ)მუტანა ჰარის ალ-დარი 
(Muthana Haris al-Dari)  
მ) დოქტორ მუტანნა ალ-
დარი (Doctor Muthanna al-
Dari)  

რაციონის
ბარათი (Ration 
card) N 1729765 

გ) ასას სოფელი, აბუ 
გურაიბი, ერაყი (Asas 
Village, Abu Ghurayb, 
Iraq) (მანამდე)  
დ) ეგვიპტე (Egypt) 
(მანამდე) 

 

 

ლევენტში
ისლამური 
სახელმწიფოს 
(Islamic State in 
Iraq and the 
Levant) 
ფინანსურ 
დახმარებას, 
ისევე როგორც 
ორგანიზაციის 
მხარდამჭერ სხვა 
ქმედებებს. 
ირიცხება ალ 
ქაიდა ერაყში 
(Al-Qaida in Iraq) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
N83), ჩართულია 
ნავთობის 
კონტრაბანდაში. 
იძებნება ერაყის 
უსაფრთხოების 
ძალების მიერ.  
ფოტოსურათი 
ხელმისაწვდომი
ა Interpol-UNSC 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში.   



ნ) დრ. მუტანნა ჰარიტ ალ-
დარი ალ ზოვბაი (Dr. 
Muthanna Harith al-Dari al-
Zowbai) 

262  სახელები: 
1. აკრამ (AKRAM)  
2. თურქი (TURKI) 
3. ჰიშან (HISHAN) 
4. ალ-მაზიდიჰ (AL-MAZIDIH) 
 
დაბ. თარიღი: 
ა) 1974 
ბ) 1975 
 
დაბ. ადგილი: 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
 

ა) აკრამ თურქი ალ-ჰიშან 
(Akram Turki Al-Hishan) 
ბ)აბუ ჯარრაჰ (Abu Jarrah) 
გ) აბუ აკრამ (Abu Akram) 

პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მისამართი:  
ა) დეირ ეზ-ზორი 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Deir ez-
Zor 
Governorate, Syrian 
Arab Republic 
ბ) ერაყი (Iraq) 
 

11.03.10

ცვლილება: 

10.12.2015 

15.01.2016 

დაბადების სხვა 
შესაძლო 
თარიღი: 1979. 
გაზი ფეზზა 
ჰიშან ალ 
მაზიდის (Ghazy 
Fezza Hishan Al 
Mazidih) (ამავე 
სიაში N 263) 
ბიძაშვილი. 
ერაყში და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოს 
(Islamic State in 
Iraq and the 
Levant) 
ფინანსური 
ფასილიტატორი, 
ირიცხება ალ 
ქაიდა ერაყში 
(Al-Qaida in Iraq) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
N83)  2015 
წლიდან 

263  სახელები: 
1. გაზი (GHAZY) 
2. ფეზზა (FEZZA) 
3.ჰიშან (HISHAN) 
4. ალ-მაზიდიჰ (AL-MAZIDIH) 
 

ა) გაზი ფეზზაა ჰიშან 
(Ghazy Fezzaa Hishan)  
ბ)მუშარი აბდ აზიზ სალეჰ 
შლაშ (Mushari Abd Aziz 
Saleh Shlash) 
გ)  აბუ ფაისალ (Abu 

პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მისამართი:  
ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Syrian 
Arab Republic) 
ბ) ერაყი (Iraq)   

11.03.2011 
ცვლილება:
10.12.2015 

აკრამ თურქი 
ჰიშან ალ 
მაზიდის (Akram 
Turki Hishan Al 
Mazidih) (ამავე 
სიაში N 262) 



დაბ. თარიღი: 
ა) 1974 
ბ) 1975 
 
დაბ. ადგილი: 
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

Faysal) 
დ)აბუ გაზზი (Abu 
Ghazzy)  
 
 
 

 

 

რაციონის
ბარათი (Ration 
card) N 0134852 

ბიძაშვილი. 
ერაყში და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოს 
(Islamic State in 
Iraq and the 
Levant) 
ტერორისტული 
თავდასხმების 
ორგანიზატორი. 
ირიცხება ალ 
ქაიდა ერაყში 
(Al-Qaida in Iraq) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
N83)  2015 
წლიდან 

264 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 30 
ივლისის 
#0713/30–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 3).

265 სახელები: 
1. ქასიმი (QASIM) 
2. მოჰამედ (MOHAMED) 
3. მაჰდი (MAHDI) 
4.ალ–რიმი (AL-RIMI) 

ა) ქასიმ ალ–რიმი 
(Qasim Al-Rimi); 
ბ ქასიმ ალ–რაიმი 
(Qasim al-Raymi); 
გ) ქასსიმ ალ–რაიმი 

პასპორტის 
მონაცემები: 
იემენის 
პასპორტი 
#00344994, 

იემენი (Yemen) 11.05.10 
(ცვლილე

ბები 
15.04.14 
 

დედის სახელი:  
ფატიმა 
მუთჰანნა იაჰნია 
(Fatima Muthanna 
Yahya), ფოტო 
ხელმისაწვდომი



 
დაბ. თარიღი: 
05.06.78 
დაბ ადგილი: 
 სოფელი რაიმაჰი, სანას 
მუჰაფაზში, იემენი  (Raymah 
village, Sanaa Governorate (ريمة), 
Yemen) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
იემენი 

 

(Qassim al-Raymi) 
დ) ქასიმ ალ–რამი 
(Qasim al-Rami); 
ე) ქასიმ მოჰამმედ 
მაჰდი ალ რემი 
(Qasim Mohammed 
Mahdi Al Remi); 
ვ) ქასსიმ მოჰამმად 
მაჰდი ალ რიმი 
(Qassim Mohammad 
Mahdi Al Rimi); 
ზ) ქასიმ იაჰია მაჰდი 
‘აბდ ალ–რიმი (Qasim 
Yahya Mahdi 'Abd al-
Rimi); 
თ) აბუ ჰურაირაჰ ალ–
სანა’აი (Abu Hurayrah 
al-Sana'ai); 
ი) აბუ ‘ამმარი (Abu 
'Ammar); 
კ) აბუ ჰურაირაჰ (Abu 
Hurayrah) 
 

გაცემის 
თარიღი: 
03.07.99 
სანააში 
პირადი 
ნომერი: 
 
იემენის 
პირადობის 
მოწმობა: 
 N  973406, 
 
 გ ა ც ე მ ი ს  
თა რ ი ღ ი : 
03.07.96   

24.06.15)  
 

ა ინტერპოლი - 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
განაცხადში 
ჩასასმელად. 
 
ალ ქაიდა 
არაბეთის 
ნახევარკუნძულ
ის ლიდერი 
(იურიდ. პირთა 
სიაში 127) 2015 
წლის 
ივნისიდან, 
შეჰფიცა 
ლოიალობა აიმან 
ალ-ზავაჰირის 
(ფიზიკურ 
პირთა სიაში 78). 

266 სახელები: 
1. მოჰამედი (MOHAMED)  
2. ბელკალემი (BELKALEM) 
3. 
4.  
 
დაბ. თარიღი: 
19.12.69 

ა) აბდელალი აბუ დერი 
(Abdelali Abou Dher);  
ბ) ელ ჰარაჩი (El Harrachi).  

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მალი (Mali) 22.04.10 
(ცვლილებები 

15.04.14) 

1996 წლის 28 
მარტს ალჟირის 
ტრიბუნალის 
მიერ 
დაუსწრებლად 
გამოტანილი 
იქნა განაჩენი.  

2009 წლის 6 



დაბ. ადგილი: 
ჰუსეინ დეი, ალჟირი, ალჟირი 
(Hussein Dey, Algiers, Algeria)  
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ალჟირელი 

ივნისს ალჟირის 
სასამართლოს 
მიერ  (Tribunal of 
Sidi Mhamed, 
Algiers, Algeria) 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 
საერთაშორისო 
ორდერი 03/09. 

2009 წლის 3 
სექტემბერს 
ალჟირული 
მხარის მიერ 
მალის 
კომპეტენტურ 
ორგანოებს 
წარედგინა 
ექსტრადიციის 
შესახებ 
მოთხოვნა 
#2307/09. 

მამა – ალი 
ბელკალემი (Ali 
Belkalem); 

დედა – ფატმა 
საადუდი (Fatma 
Saadoudi).  

Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb–
ის(იურიდიული 
პირების სიაში 
#111) წევრი. 

267 სახელები: 
1. ტაიები (TAYEB) 
2. ნაილი (NAIL) 

ა) ჯაფარ აბუ მოჰამედი 
(Djaafar Abou Mohamed); 
ბ) აბუ მუჰაჯირი (Abou 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 

მალი (Mali) 22.04.10 
(ცვლილებები 

15.04.14) 

1996 წლის 28 
მარტს ალჟირის 
ტრიბუნალის 



3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 
დაახლოებით 1972 
დაბ. ადგილი: 
ჯელფა, ალჟირი (Faidh El Batma, 
Djelfa, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ალჟირელი 
 

Mouhadjir); 
გ) მოჰამედ ულდ აჰმედ 
ულდ ალი  (Mohamed 
Ould Ahmed Ould Ali) 
დაბ.თარიღი: 1976. 
 

 
 
პირადი ნომერი: 
 

 მიერ 
დაუსწრებლად 
გამოტანილი 
იქნა განაჩენი.  

2009 წლის 6 
ივნისს ალჟირის 
სასამართლოს 
მიერ  (Tribunal of 
Sidi Mhamed, 
Algiers, Algeria) 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 
საერთაშორისო 
ორდერი 04/09. 

 2009 წლის 3 
სექტემბერს 
ალჟირული 
მხარის მიერ 
მალის 
კომპეტენტურ 
ორგანოებს 
წარედგინა 
ექსტრადiციის 
შესახებ 
მოთხოვნა 
#2307/09. 

მამა – ბენაზუზ 
ნეილი (Benazouz 
Nail). 

დედა – 
ბელხეირი უმ 
ელ ხეირი 
(Belkheiri Oum El 
Kheir). 

Organisation of 



Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb-
ის (იურიდიული 
პირების სიაში 
#111) წევრი.  

268 სახელები: 
1. ანვარი (ANWAR) 
2. ნასსერი (NASSER) 
3. აბდულლა (ABDULLA) 
4.ალ-აულაქი (AL-AULAQI) 
 
დაბ.თარიღი:    
ა) 21.04.71 
ბ) 22.04.71 
დაბ.ადგილი:  ლას კრუსეს, 
ნიუ მექსიკო, აშშ (Las Cruces, 
New Mexico, United States of 
America) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ა) აშშ 
ბ) იემენი  
 

ა) ანვარ ალ-აულაქი 
(Anwar al-Aulaqi); 
ბ) ანვარ ალ-ავლაკი 
(Anwar al-Awlaki);  
გ) ანვარ ალ-ავლაქი 
(Anwar al-Awlaqi); 
დ) ანვარ ნასერ 
აულაქი (Anwar 
Nasser Aulaqi); 
ე) ანვარ ნასერ 
აბდულლაჰ აულაქი 
(Anwar Nasser 
Abdullah Aulaqi); 
ვ) ანვარ ნასერ 
აბდულლა აულაქი 
(Anwar Nasser 
Abdulla Aulaqi). 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

 20.07.10 
(ცვლილებები 
  30.11.11) 

დასტურდება 
მისი 
გარდაცვალებ
ა 
იემენში(Yeme
n) 2011 წლის 
30 
სექტემბერს. 

269 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 20 ივნისის 
#0614/20–2 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4).



270 ამოღებულია   

  

ამოღებულია 

საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2016 
წლის 12 
ოქტომბრის 
1016/12-3 
ბრძანებით 

271 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2015 
წლის 8 აპრილის 
#0415/08-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 4).

272 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 28 მაისის 
#0514/28-1 
ბრძანებით. 
(პუნქტი 6) 
 

273 ამოღებულია     ამოღებულია 
საქართველოს 
ფინანსური 



მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2013 
წლის 24 
ოქტომბრის 
#1013/24–1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 5).

274 სახელები: 
1. SAID JAN (საიდ იანი) 
2. ‘ABD AL-SALAM (`აბდ ალ-
სალამი) 
3. 
4. 
 
დაბ.თარიღი:    
ა) 05.02.81 
ბ) 01.01.72 
დაბ.ადგილი: 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 
 

ა) სა`იდ იან `აბდ-ალ-
სალამი  
(Sa'id Jan 'Abd-al-
Salam); 
ბ) დილავარ ხან ზაინ 
ხანი (Dilawar Khan 
Zain Khan) 
დაბ.თარიღი: 
01.01.72 ; 
გ) ქაზი `აბდალლაჰი 
(Qazi 'Abdallah) ; 
დ) ქაზი აბდულლაჰი 
(Qazi Abdullah) ; 
ე) იბრაჰიმ ვალიდი 
(Ibrahim Walid); 
ვ) ქაზი სა`იდ იანი 
(Qasi Sa'id Jan); 
ზ) საიდ იანი (Said 
Jhan); 
თ)  ფარან ხანი 
(Farhan Khan); 
ი) აზიზ ქაირო (Aziz 
Cairo); 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) ავღანეთის 
პასპორტი 
#OR801168 
გაცემის 
თარიღი: 
28.02.06; 
მოქმედების 
ვადა: 
27.02.11 
საიდ იან `აბდ 
ალ-სალამის  
(Said Jan 'Abd 
al-Salam) 
სახელზე. 
ბ) პაკისტანის 
პასპორტი 
#4117921, 
გაცემის 
თარიღი: 
09.09.08 
მოქმედების

 

09.02.11 დაახლოებით 
2005 წელს 
მონაწილეობ
და საბაზო 
ტრეინინგში 
ალ-ქაიდა 
პაკისტანის 
(Al-Qaida in 
Pakistan) 
ბანაკში.   



კ) ნანგიალი 
(Nangiali). 

ვადა: 
09.09.13 
დილავარ ხან 
ზაინ ხანის 
(Dilawar Khan 
Zain Khan) 
სახელზე. 
პირადი 
ნომერი:  
ქუვეითის 
სამოქალაქო 
საიდენტიფიკ
აციო ნომერი 
#2810205057
55 
საიდ იან `აბდ 
ალ-სალამის  
(Said Jan 'Abd 
al-Salam) 
სახელზე. 



275 სახელები: 
1.DOKU(დოკუ)  
2.KHAMATOVICH (ხამატოვიჩი) 
3.UMAROV (უმაროვი) 
4.  
 
დაბ.თარიღი: 
ა) 13.04.64 
ბ) 13.04.65 
გ) 12.05.64 
დ)1955 
დაბ.ადგილი: სოფელი ხარსენოი, 
შატოისკის (სოვეტსკის) რაიონი, 
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის 
ფედერაცია 
(Kharsenoy Village, Shatoyskiy 
(Sovetskiy) District, Chechenskaya 
Respublika, Russian Federation)   
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა ) რუსი 
ბ) სსრკ (1991 წლამდე) 

ა) ლომ–ალი ბუტაიევი 
(ბუტაევი) (Lom-ali Butayev 
(Butaev) 
დაბ.თარიღი: 1955; 
ბ) დოკკა უმაროვი (Dokka 
Umarov) 
დაბ.თარიღი:  
13.04.64 
გ) დოკა უმაროვი (Dokka 
Umarov) 
დაბ.თარიღი 
13.04.65 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 რუსული 
პასპორტი: 
#96 03 464086 
გაცემის თარიღი: 
01.06.03 

 10.03.11 
(ცვლილე 
ბები 
02.06.14 
30.12.14) 

ფიზიკური 
აღწერილობა: 
სიმაღლე – 180 
სმ, 
თმები – შავი, 7–9 
სმ,  
გრძელი 
ნაიარევი სახეზე, 
აკლია ენის 
ნაწილი, აქვს 
მეტყველების 
დეფექტი.  
 
2010 წლის 
ნოემბრის 
მონაცემებით, 
ცხოვრობს 
რუსეთის 
ფედერაციაში.  
 
2000 წელს 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 
საერთაშორისო 
ორდერი. 
 
INTERPOL-ის 
სპეციალური 
ცირკულარი 
შეიცავს 
ბიომეტრიულ 
მონაცემებს. 
 
 2014 წლის 
აპრილის 
ინფორმაციით, 
გარდაიცვალა. 



276 სახელები: 

1. IBRAHIM (იბრაჰიმი) 

2. HASSAN (ჰასანი) 

3. TALI (ტალი) 

4. AL-ASIRI (ალ–ასირი) 

 

დაბ. თარიღი: 

ა) 19.04.82 

ბ) 18.04.82 

გ) 24/06/1402 (ჰიჯრის კალენდარი) 

დაბ. ადგილი: 

რიადი, საუდის არაბეთი (Riyadh, 
Saudi Arabia) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

საუდის არაბეთი 

 

 

ა) იბრაჰიმ  ჰასან ტალი 

ასირი (Ibrahim Hassan Tali 
Asiri); 

 ბ) იბრაჰიმ ჰასან ტალეა 

ასირი (Ibrahim Hasan Talea 

Aseeri); 

გ) იბრაჰიმ ჰასან ალ–

ასირი (Ibrahim 

Hassan al-Asiri); 

დ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი 

ასირი (Ibrahim Hasan Tali 
Asiri); 

ე) იბრაჰიმ ჰასან ტალი 

ასირი (Ibrahim Hassan Tali 

Assiri); 

ვ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი’ა 

‘ასირი (Ibrahim Hasan Tali'A 
'Asiri); 

ზ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი 

ალ–‘ასირი (Ibrahim Hasan 

Tali al-'Asiri); 

თ) იბრაჰიმ ალ–’ასირი 
(Ibrahim al-'Asiri); 

ი) იბრაჰიმ ჰასან ალ ასირი 

პასპორტის 
მონაცემები: 

საუდის 

არაბეთის 

პასპორტი 

#F654645 

გაცემის თარიღი: 

30.04.05 

მოქმედების 

ვადა: 

07.03.10 

 

გაცემის თარიღი 

ჰიჯრის 

კალენდრის 

მიხედვით: 

24/06/1426 

მოქმედების 

ვადა ჰიჯრის 

კალენდრის 

მიხედვით: 

21/03/1431 

იემენი (Yemen) 24.03.11

(ცვლილებ
ები 

15.04.14 

15.06.15 

09.05.18) 

Al-Qaida in the 
Arabian Peninsula 

(AQAP)-ის 

(იურიდიული 

პირების სიაში 

#127)  

ასაფეთქებელი 

საშუალებების 

მთავარი 

დამამზადებელი. 

2011 წლის მარტის 

მონაცემებით, 

სავარაუდოდ 

იმალება იემენში. 

იძებნება საუდის 

არაბეთის მიერ.  

ასევე, აქვს 

კავშირი შემდეგ 

პირებთან: 

ნასირ ‘აბდ–ალ–

ქარიმ ‘აბდულაჰ 

ალ–ვაჰიში (Nasir 
'abd-al-Karim 
'Abdullah Al-
Wahishi), 
(გარდაცვლილი) 
ქასიმ იაჰია 

მაჰდი ალ–რიმი 

(Qasim Yahya 



(Ibrahim Hassan Al Asiri);

კ) აბუ სალეჰი (Abu Saleh); 

ლ) აბოსლაჰი (Abosslah); 

მ) აბუ–სალააჰი (Abu-

Salaah). 

პირადი ნომერი: 

საუდის 

არაბეთის 

სამოქალაქო 

საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 

#1028745097  

Mahdi al-Rimi)

(პირთა სიაში 
265), ანუარ ნასერ 

აბდულა ალ–

აულაქი (Anwar 
Nasser Abdulla Al-

Aulaqi).(პირთა 
სიაში 268) 

277 სახელები: 
1. ოთმანი  (OTHMAN) 
2. აჰმედი (AHMED) 
3. ოთმანი (OTHMAN) 
4. ალ–გამდი (AL-GHAMDI) 
 
დაბ. თარიღი: 
27.05.79 
დაბ. ადგილი: 
საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
საუდის არაბეთი 
 

ა) ოთმან ალ–გამდი 
(Othman al-Ghamdi) 
დაბ.თარიღი: 
27.05.79 
დაბ.ადგილი:  
საუდის არაბეთი (Saudi 
Arabia); 
ბ) უთმან ალ–გამდი   
(Uthman al-Ghamdi) 
დაბ.თარიღი: 
27.05.79 
დაბ.ადგილი: 
საუდის არაბეთი 
(Saudi Arabia); 
გ) უთმან ალ–გამიდი 
(Uthman al-Ghamidi) 
დაბ.თარიღი: 
27.05.79 
დაბ.ადგილი: 
საუდის არაბეთი 
(Saudi Arabia) 
დ) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ 
ოთმან ალგამდი (Othman 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
საუდის 
არაბეთის 
სამოქალაქო 
საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
#1089516791 

 

იემენი (Yemen) 16.06.11 
(ცვლილებები 

15.04.14) 

Al-Qaida in the 
Arabian 
Peninsula–ს 
(AQAP)  
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#127) 
საბრძოლო 
მოქმედებათა 
მეთაური. 

მონაწილეობდა 
იემენში AQAP–
ისათვის 
ფულადი 
სახსრების 
მოზიდვასა და 
იარაღის 
შეგროვებაში. 

ქასიმ იაჰია 
მაჰდი ალ–
რიმისა (Qasim 
Yahya Mahdi al-
Rimi) და ფად 



bin Ahmed bin Othman 
Alghamdi); 
 ე) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ 
ომაირაჰი 
(Othman Ahmed Othman 
Al Omairah) 
დაბ. თარიღი: 1973 
დაბ.ადგილი: შაბვა, 
იემენი (Shabwa, Yemen) 
ეროვნება: იემენელი; 
ვ) უთმან აჰმად უთმან 
ალ–გამდი (Uthman Ahmad 
Uthman al-Ghamdi); 
ზ) ოთმან აჰმედ ოთმან 
ალ–ომირაჰი (Othman 
Ahmed Othman al-Omirah); 
თ) ალ უმაირაჰ ალ–გამდი 
(Al Umairah al-Ghamdi); 
ი) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ 
ოთმანი (Othman Bin 
Ahmed Bin Othman). 

მოჰამედ აჰმედ 
ალ–ქუსოს (Fahd 
Mohammed 
Ahmed al-Quso) 
ცნობილი 
მოკავშირე.  
 
მამა – აჰმედ 
ოთმან ალ 
ომირაჰი 
(Ahmed Othman 
Al Omirah). 

278 სახელები: 
1. მუჰამმადი (MUHAMMAD) 
2. ჯიბრილი (JIBRIL) 
3. აბდულ რაჰმანი (ABDUL 
RAHMAN) 
4.  
 

 

დაბ.თარიღი:  

ა) 28.05.84 
ბ)03.12.79 (ყალბი პასპორტის 

ა) მოჰამმად ჯიბრილ 
აბდურრაჰმანი 
(Mohammad Jibril 
Abdurrahman); 
ბ) მუჰამმად 
ჯიბრიელ აბდულ 
რაჰმანი (Muhammad 
Jibriel Abdul 
Rahman); 
გ) მოჰამმად 
ჯიბრიელ 
აბდურრაჰმანი 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 

პირადი 
ნომერი: 
ა) 
ინდონეზიურ
ი პირადობის 
მოწმობა 
#3219222002
.2181558; 

ა) იალან მ. საიდი 
რტ 010 რვ 001 
პესანგრაან, 
სამხრეთ 
პეტუკანგანი, 
სამხრეთ 
ჯაკარტა, 
ინდონეზია (Jalan 
M. Saidi RT 010 
RW 001 
Pesanggrahan, 
South 
Petukangan, 
South Jakarta, 
Indonesia); 

12.08.11 Jemaah 
Islamiyah- ის 
უფროსი 
წევრი, 
რომლის 
საქმიანობა 
პირდაპირ 
კავშირშია 
ტერორისტუ
ლი აქტების 
მოწყობის 
მიზნით 
ფულადი 
სახსრების 
მოპოვებასთან



მონაცემები) 
დაბ.ადგილი:  აღმოსავლეთ 
ლომბოკი, დასავლეთ ნუსა 
ტენგარა, ინდონეზია (East 

Lombok, West Nusa Tenggara, 
Indonesia) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ინდონეზიელი 

(Mohammad Jibriel 
Abdurrahman); 
დ) მუჰამად რიკი 
არდანი (Muhamad 
Ricky Ardhan 
დაბ. თარიღი: 
08.08.80 
(ყალბი 
ინდონეზიური 
პასპორტის 
მონამებები.  
პასპორტის ნომერი: 
#S335026); 
ე) მუჰამმად რიკი 
არდან ბინ მუჰამმად 
იქბალი (Muhammad 
Ricky Ardhan bin 
Muhammad Iqbal); 
 ვ) მუჰამმად რიკი 
არდან ბინ აბუ 
ჯიბრილი 
(Muhammad Ricky 
Ardhan bin Abu Jibril); 
ზ) მუჰამმად იუნუსი 
(Muhammad Yunus); 
ზ) ჰერის ზიაჰი (Heris 
Syah). 

ბ) 
საიდენტიფიკ
აციო ნომერი: 
#2181558 
 

 

 

ბ) პამულანგი, 
ბანტენი, 
ინდონეზია (Jalan 
Nakula of Witana 
Harja Complex 
Block C, 
Pamulang, 
Banten, 
Indonesia). 

 

. 

2010 წლის 29 
ივნისს 
ინდონეზიაში 
მიესაჯა 5 
წლით 
თავისუფლებ
ის აღკვეთა. 

მამა -  
მოჰამად 
იქბალ 
აბდურრაჰმან
ი (Mohamad 
Iqbal 

Abdurrahman)
. 



279 სახელები: 
1. აბდულ რაჰიმი (ABDUL 
RAHIM)  
2. ბა`აიზირი (BA'AYSIR) 
3.  
4.  
 
 

დაბ.თარიღი:  
ა) 16.11.77 
ბ) 16.11.74 
 
დაბ.ადგილი:   
ა) სოლო, ინდონეზია (Solo, 
Indonesia); 
ბ) სუკოჰარჯო, ცენტრალური 
იავა, ინდონეზია (Sukoharjo, 
Central 
Java, Indonesia). 
ეროვნება/მოქალაქეობა:   
ინდონეზიელი 
 

ა) აბდულ რაჰიმ 
ბაშირი (Abdul Rahim 
Bashir); 
ბ) `აბდ ალ-რაჰიმ 
ბა`აზირი ('Abd Al-
Rahim Ba'asyir); 
გ) `აბდ ალ-რაჰიმ 
ბაშირი ('Abd Al-
Rahim Bashir); 
დ) აბდურრაჰიმ 
ბა`აზირი (Abdurrahim 
Ba'asyir); 
ე) აბდურრაჰიმ 
ბაშირი (Abdurrahim 
Bashir); 
ვ) აბდულ რაჩიმ 
ბა`აზირი  (Abdul 
Rachim Ba'asyir); 
ზ) აბდულ რაჩიმ 
ბაშირი (Abdul Rachim 
Bashir); 
თ) აბდულ როჩიმ 
ბა`აზირი (Abdul 
Rochim Ba'asyir); 
ი) აბდულ როჩიმ 
ბაშირი (Abdul Rochim 
Bashir); 
კ) აბდუროჩიმ 
ბა`აზირი 
(Abdurochim Ba'asyir);

პასპორტის 
მონაცემები: 

 

პირადი 
ნომერი: 

 
 

ინდონეზია 
(Indonesia) 

19.07.11 Senior 
Jemaah 
Islamiyah-ის 
მეთაური. 

მამა – აბუ 
ბაკარ 
ბა`აზირი 
(Abu Bakar 
Ba'asyir). 
 



ლ) აბდუროჩიმ 
ბა`აშირი (Abdurochim 
Bashir); 
მ) აბდურროჩიმ 
ბა`აზირი  
(Abdurrochim 
Ba'asyir); 
ნ) აბდურროჩიმ 
ბაშირი (Abdurrochim 
Bashir); 
ო) აბდურრაჰმან 
ბა`აზირი 
(Abdurrahman 
Ba'asyir); 
პ) აბდურრაჰმან 
ბაშირი (Abdurrahman 
Bashir).

280 სახელები: 

1. უმარი  (UMAR) 

2. პატეკი (PATEK) 

3.  

4.  

 

დაბ.თარიღი: 20.07.66 

დაბ.ადგილი:  ცენტრალური 
იავა, ინდონეზია (Central Java, 
Indonesia)  

ეროვნება/მოქალაქეობა:   

ა) ომარ პატეკი (Omar 
Patek); 

ბ) მაიკ არსალანი 
(Mike Arsalan); 

გ) ჰისიამ ბინ ზაინი 
(Hisyam Bin Zein); 

დ) ანის ალავი 
ჯაფარი (Anis Alawi 
Jafar); 

ე) პა`ტეკი (Pa'tek); 

ვ) პაკ ტაეკი (Pak 
Taek); 

ზ) უმარ კესილი

პასპორტის 
მონაცემები: 

 

 

პირადი 
ნომერი: 

 
 

ინდონეზია 
(Indonesia); 

 

19.07.11 

(ცვლილებე
ბი 

    23.02.12 

22.09.17) 

ფილიპინებსა 
და 
ინდონეზიაში 
მრავალჯერა
დტერორისტ
ული აქტების 
დაგეგმვასა 
და 
დაფინანსებაშ
ი ჩართული 
Jemaah 
Islamiyah- ის 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№85) უფროსი 
წევრი.  



ინდონეზიელი (Umar Kecil); 

თ) ალ აბუ შეიხ ალ 
ზაქი (Al Abu Syekh Al 
Zacky); 

ი) უმანგის მაიკი 
(Umangis Mike). 

 

 

ტრეინინგ 

ები ჩაუტარა 
Abu Sayyaf 
Group-ს 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
2) 

2012 წლის 
ივნისიდან  
იმყოფება 
პატიმრობაში 
ინდონეზიაში 
ბალიში 2002 
წლის 
დაბომბვებში 
მისი 
მონაწილეობი
ს გამო. 

რჩება 
პატიმრობაში 
2015 წლის 
მაისის 
მდგომარეობი
თ. ფოტო 
ხელმისაწვდო
მია 
INTERPOL-
UN-ის  
სპეციალური 
განცხადების 
გვერდზე: 
www.interpol.int/
en/notice/search
/un/4173385  



281 სახელები: 
1. მატი ურ–რეჰმანი (MATI UR-
REHMAN) 
2. ალი მუჰამადი (ALI MUHAMMAD) 
3.  
4.  
   
დაბ. თარიღი: დაახლ.1977 
დაბ. ადგილი: პუნჯაბის პროვინცია, 
პაკისტანი (Chak number 36/DNB, 
Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur 
District, Punjab Province, Pakistan). 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
პაკისტანელი 

ა) მატ–ურ რეჰმანი (Mati-
ur Rehman); 
ბ) მატი ურ რეჰმანი (Mati 
ur Rehman); 
გ) მატიურ რაჰმანი (Matiur 
Rahman); 
დ) მატიურ რეჰმანი 
(Matiur Rehman); 
ე) მატი ალ–რეჰმანი (Matti 
al-Rehman); 
ვ) აბდულ სამადი (Abdul 
Samad); 
ზ) სამად სიალი (Samad 
Sial); 
თ) აბდულ სამად სიალი 
(Abdul Samad Sial); 
ი) უსტედ ტალა (Ustad 
Talha); 
კ) ქარი მუშტაქი (Qari 
Mushtaq); 
ლ) ტარიქი (Tariq); 
მ) ჰუსეინი  (Hussain).

პასპორტის 
მოანაცემები: 
 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

 22.08.11
(ცვლილებები 

10.05.12 
17.10.13) 

ფიზიკური 
მონაცემები: 
5 ფუტი, 2 ინჩი; 
157,4 სმ 
 
მამა – ალი 
მუჰამადი (Ali 
Muhammad). 
 
მატი ურ–
რეჰმანი (Mati ur-
Rehman) არის 
Lashkar i Jhangvi-
ს (LJ) 
საბრძოლო 
მოქმედებათა 
მეთაური. 
  
აქვს კავშირი 
Harakat-ul Jihad 
Islami-სთან.   

282 სახელები: 

1. აბდ ალ-რაჰმენი (ABD AL-
RAHMAN) 
2. ულდ მუჰამმად ალ-ჰუსეინი 
(OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN) 
3. ულდ მუჰამმად სალიმი 
(OULD MUHAMMAD SALIM) 
4.  
   
დაბ.თარიღი:  დაახლოებით 
1981 
დაბ.ადგილი: საუდის არაბეთი 
(Saudi Arabia) 

ა) აბდარრაჰმან ულდ 
მოჰამედ ელ ჰუსეინ 
ულდ მოჰამედ სალემ 
(Abdarrahmane ould 
Mohamed el Houcein 
ould Mohamed 
Salem); 
ბ) იუნის ალ-
მაურიტანი; იუნის 
ალ-მაურიტანი; შეიხ 
იუნის ალ-
მაურიტანი; შეიხ 
იუნის მავრიტანიელი

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

პირადი 
ნომერი:  

 

 15.09.11 Pakistan-
based senior 
Al-Qaida-ს 
ლიდერი, 
რომელიც, 
ასევე, 
დაკავშირებუ
ლია  

The 
Organization 
of Al-Qaida in 

the Islamic 
Maghreb-თან. 

 



ეროვნება/მოქალაქეობა:  
მავრიტანიელი 

(Yunis al-Mauritani; 
Younis al-Mauritani; 
Sheikh Yunis al- 
Mauritani; Shaykh 
Yunis the 
Mauritanian); 
გ) სალიჰ 
მავრიტანიელი (Salih 
the Mauritanian); 
დ) მოჰამედ სალემი 
(Mohamed Salem); 
ე) იუსეფ ულდ 
აბდელ ჯელილი 
(Youssef Ould Abdel 
Jelil); 
ვ) ელ ჰაჯ ულდ 
აბდელ გადერი (El 
Hadj Ould Abdel 
Ghader); 
ზ) აბდელ ხადერი 
(Abdel Khader); 
თ) აბუ სულეიმანი 
(Abou Souleimane); 
ი)  ჩინგეიტი 
(Chingheity). 

იძებნება 
მავრიტანიის 
სამართალდამ
ცავი 
ორგანოების 
მიერ. 

 

  

 

283 ამოღებულია     ამოღებულია 

საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2016 



წლის 12 
ოქტომბრის 
1016/12-3 
ბრძანებით 

284 სახელები: 
1. იბრაჰიმ 
(IBRAHIM) 
2. ავვად (AWWAD) 
3. იბრაჰიმ (IBRAHIM) 
4. ალი ალ-ბადრი ალ-სამარრაი (ALI 
AL-BADRI AL-SAMARRAI) 
 
დაბ. თარიღი: 
1971 
 
დაბ. ადგილი: 
ერაყი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ერაყელი 
 

ა) დრ. იბრაჰიმ ‘ავვად 
იბრაჰიმ ალი ალ-ბადრი 
ალ-სამარრაი’ (Dr. Ibrahim 
‘Awwad Ibrahim ’Ali al-
Badri al-Samarrai’) 
დაბადებული 1971 წელს 
სამმარაში ერაყი, Samarra, 
Iraq (იბრაჰიმ ‘ავად 
იბრაჰიმ ალ-ბადრი ალ-
სამმარაი; იბრაჰიმ ‘ავად 
იბრაჰიმ ალ-სამარრა’ი; 
დრ. იბრაჰიმ ავად 
იბრაჰიმ ალ-სამარრა’ი) 
(Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-
Badri al-Samarrai; Ibrahim 
‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; 
Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim 
al-Samarra’i) 
ბ)აბუ დუ’ა; აბუ დუაა’ 
(Abu Du’a; Abu Duaa’) 
(ცნობილი როგორც 
მეომრის სახელი  
გ) დრ. იბრაჰიმ (Dr. 
Ibrahim) 
დ)აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი 
ალ-ჰუსეინი ალ-ქურაიში; 
აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი) 
(Abu Bakr al-Baghdadi al-
Husayni al-Quraishi; Abu 
Bakr al-Baghdadi)

პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
რაციონის 
ბარათი (Ration 
card) N 0134852 

მისამართი:  
ა) ერაყი (Iraq) 
ბ) სირია (Syria) 

05.10.11 
ცვლილებე

ბი: 
20.07.2012; 
10.12.2015 

აღწერილობა: 
სიმაღლე 1.65 მ., 
წონა: 85 კგ., შავი 
თმა და 
თვალები, კანის 
ფერი: ღია 
ერაყში და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოს 
(Islamic State in 
Iraq and the 
Levant) ლიდერი. 
ამჟამად 
იმყოფება ერაყსა 
და სირიაში. 
საკუთარი თავი 
გამოაცხადა 
“caliph”-ად 
მოსულში 
(Mosul) 2014 
წელს. 
პასუხისმგებელი
ა AQI-ს მსხვილი 
ოპერაციების 
წარმოებასა და 
ხელმძღვანელობ
აზე. მეუღლის 
სახელი: საჯა 
ჰამიდ ალ 



დულაიმი 
(Saja Hamid al-
Dulaimi) 
მეუღლის 
სახელი: ასმა 
ფავზი მოჰამმედ 
ალ-კუბაისსი 
(Asma Fawzi 
Mohammed al-
Kubaissi). 
იძებნება ერაყის 
უსაფრთხოების 
ძალების მიერ. 
ფოტოსურათი 
ხელმისაწვდომი
ა Interpol-UNSC 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში.   

. 
285 ამოღებულია ფინანსური 

მონიტორინგის სამსახურის 
უფროსის 2017 წლის 24 მაისის 
#0517/24-1 ბრძანებით 
 

სახელები: 

1. ფრიცი  (FRITZ) 

2. მარტინი (MARTIN) 

3. გელოვიჩი (GELOWICZ) 

4.  

 

ა) რობერტ კონარსი 
(Robert Konars) 

დაბ. თარიღი: 10.04.79 

დაბ. ადგილი: ლიეჟი, 
ბელგია (Liege, Belgium); 

ბ) მარკუს გებერტი 
(Markus Gebert); 

გ) მალიკი (Malik); 

დ) ბენზლი (Benzl); 

ე) ბენტლი (Bentley). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

გერმანიის 
პასპორტი: 

7020069907 

გაცემის 
ადგილი: 

ულმი, გერმანია 
(Ulm, Germany) 

მოქმედების 
ვადა: 

11.05.10 

ა) ციხე, გერმანია 
(2007 წლის 
სექტემბრიდან); 

ბ) 20 ბოფინგერ ვეგი 
20, 89075, ულმი, 
გერმანია  (Böfinger 
Weg 20,  

89075 Ulm, Germany) 

(ყოფილი მისამართი) 

 

27.10.08 

(ცვლილებები 

13.12.11) 

ამოღებულია 
ფინანსური 
მონიტორინგი
ს სამსახურის 
უფროსის 
2017 წლის 24 
მაისის 
#0517/24-1 
ბრძანებით 
აქვს კავშირი the 
Islamic Jihad 
Union (IJU)-თან, 
რომელიც, ასევე, 
ცნობილია, 
როგორც Islamic 



დაბ.თარიღი:  01.09.79 

დაბ.ადგილი:  მიუნხენი, გერმანია 
(Munich, Germany) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

გერმანელი 

 

 

 

 

  

 

 

 

პირადი ნომერი: 

გერმანიის 
ფედერალური 
პირადობის 
მოწმობა: 

7020783883 

გაცემის 
ადგილი: 

ულმი, გერმანია 
(Ulm, Germany) 

მოქმედების 
ვადა: 

10.06.08 

Jihad Group.  

 

აქვს კავშირი 

დანიელ 
მარტინს 
შნაიდერსა 
(Daniel Martin 
Schneider) 

 და ადემ 
უილმაზთან 
(Adem Yilmaz). 

2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
გერმანიაში.  

286 ამოღებულია 2016 წლის 27 
ივლისს 
 

სახელები: 

1. დანიელი (DANIEL) 

2. მარტინი (MARTIN) 

3.შნაიდერი  (SCHNEIDER) 

4.  

 

დაბ.თარიღი: 09.10.85 

დაბ.ადგილი:  ნოინკირხენი (საარი), 
გერმანია (Neunkirchen (Saar), 

აბდულაჰი (Abdullah) 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

გერმანიის 
პასპორტი: 

#2318047793 

გაცემის 
ადგილი: 

ფრიდრიხშტალი
, გერმანია 
(Friedrichsthal, 
Germany) 

გაცემის თარიღი: 

17.05.06 

მოქმედების

ა) ციხე, გერმანია 
(2007 წლის 
სექტემბრიდან);  

ბ) პეტრუსშტრასე 32, 
66125, ჰერენზორი, 
დუდვაილერი, 
საარბრიუკენი, 
გერმანია 
(Petrusstrasse 32, 
66125 

Herrensohr, 
Dudweiler, 
Saarbrücken, 
Germany) (ყოფილი 
მისამართი) 

 

27.10.08 

(ცვლილებები 

13.12.11) 

ამოღებულია 
2016 წლის 27 
ივლისს 
 

აქვს კავშირი the 
Islamic Jihad 
Union (IJU)-თან, 
რომელიც, ასევე, 
ცნობილია, 
როგორც Islamic 
Jihad Group.  

 

აქვს კავშირი 

ფრიც მარტინ 
გელოვიჩსა (Fritz 



Germany) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

გერმანელი  

 

 

 

  

ვადა:  

16.05.11 

 

პირადი ნომერი: 

გერმანიის 
ფედერალური 
პირადობის 
მოწმობა: 

#2318229333 

გაცემის 
ადგილი: 

ფრიდრიხშტალი
, გერმანია 
(Friedrichsthal, 
Germany) 

გაცემის თარიღი: 

17.05.06 

მოქმედების 
ვადა:  

16.05. 11 

(გაცხადებულია, 
როგორც 
დაკარგული). 

Martin Gelowicz) 
და ადემ 
უილმაზთან 
(Adem Yilmaz). 

 

2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
გერმანიაში. 

287 სახელები: 

1. ადემი (ADEM) 

2. უილმაზი (YILMAZ) 

3.  

ტალა (Talha) 

 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

თურქეთის 
პასპორტი: 

#TR-P 614 166 

ა) ციხე, გერმანია 
(2007 წლის 
სექტემბრიდან); 

ბ) ზუდლიხე 
რინგშტრასე 133, 
63225 ლანგენი, 

27.10.08 

(ცვლილებები 

13.12.11) 

აქვს კავშირი the 
Islamic Jihad 
Union (IJU)-თან, 
რომელიც, ასევე, 
ცნობილია, 
როგორც Islamic 



4.  

დაბ.თარიღი: 04.11.78 

დაბ.ადგილი:  ბაიბურთი, თურქეთი 
(Baiburt, Turkey) 

ეროვნება/მოქალაქეობა 

თურქი 

 

 

  

გაცემულია 
თურქეთის 
გენერალური 
საკონსულოს 
მიერ 
ფრანკფურტში, 
გერმანია 
(Turkish 
Consulate 

General in 
Frankfurt/M.) 

გაცემის თარიღი: 

22.03.06 

მოქმედების 
ვადა: 

15.09.09 

 

პირადი ნომერი: 

 

გერმანია (Südliche 
Ringstrasse 133, 
63225 Langen, 
Germany) 

 (ყოფილი 
მისამართი)  

 

Jihad Group.  

 

აქვს კავშირი 

ფრიც მარტინ 
გელოვიჩსა (Fritz 
Martin Gelowicz) 
და დანიელ 
მარტინ 
შნაიდერთან 
(Daniel Martin 
Schneider).  

 

2010 წლის 
ივნისიდან 
იმყოფება 
პატიმრობაში 
გერმანიაში. 

288 სახელები: 
1. მონირი  (MONIR) 
2. ჩუკა (CHOUKA) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 30.07.81 
დაბ.ადგილი: ბონი, გერმანია (Bonn, 
Germany)  
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) გერმანელი 
ბ) მაროკოელი 
 
 

აბუ ადამი (Abu Adam) 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
გერმანიის 
პასპორტი: 
#5208323009 
გაცემის თარიღი: 
02.02.07 
გაცემის 
ადგილი: 
ბონი, გერმანია 
(Stadt Bonn, 
Germany) 
მოქმედების

უნგარტენსტრა. ე 6, 
ბონი, 53 229, 
გერმანია 
(Ungartenstra.e 6, 
Bonn, 53229, 
Germany) (ყოფილი 
მისამართი) 
 

25.01.12 
 

აქვს კავშირი 
Islamic 
Movement of 
Uzbekistan –თან. 
 
ძმა – იასინ ჩუკა 
(Yassin Chouka). 
 
2010 წლის 5 
ოქტომბერს 
გერმანიის 
ფედერალური 
სასამართლოს 



  ვადა: 
01.02.12 
 
პირადი ნომერი: 
გერმანიის 
პირადობის 
მოწმობა: 
#5209530116 
გაცემის თარიღი: 
21.06.06 
გაცემის 
ადგილი: 
ბონი, გერმანია 
(Stadt Bonn, 
Germany) 
მოქმედების 
ვადა: 
20.06.11 

მიერ (German 
Federal Court of 
Justice) 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 
ორდერი.  
 
 
 

289 სახელები: 
1. იასინი (YASSIN) 
2. ჩუკა (CHOUKA) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი: 11.12.84 
დაბ.ადგილი:  ბონი, გერმანია (Bonn, 
Germany)  
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ა) გერმანელი 
ბ) მაროკოელი 
 
 
  

აბუ იბრაჰიმი (Abu 
Ibraheem) 
 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
გერმანიის 
პასპორტი: 
#5204893014 
გაცემის თარიღი: 
05.10.00 
გაცემის 
ადგილი: 
ბონი, გერმანია 
(Stadt Bonn, 
Germany) 
მოქმედების 
ვადა: 
05.10.05 
 
პირადი ნომერი: 
გერმანიის

კარლ-ბარტ-შტრასე 
14, ბონი, 53129, 
გერმანია (Karl-Barth-
Straწe 14, Bonn, 
53129, Germany) 
(ყოფილი მისამართი) 
 

25.01.12 
 

აქვს კავშირი 
Islamic 
Movement of 
Uzbekistan –თან. 
 
ძმა – მონირ ჩუკა 
(Monir Chouka). 
 
2010 წლის 5 
ოქტომბერს 
გერმანიის 
ფედერალური 
სასამართლოს 
მიერ (German 
Federal Court of 
Justice) 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 



პირადობის 
მოწმობა: 
 # 5209445304 
გაცემის თარიღი: 
05.09.05 
გაცემის 
ადგილი: 
ბონი, გერმანია 
(Stadt Bonn, 
Germany) 
მოქმედების 
ვადა: 
04.09.10 

ორდერი.  
 
 
 

290 სახელები: 
1. მევლუთი (MEVLüT) 
2. კარი (KAR) 
3.  
4.  
დაბ.თარიღი: 25.12.78 
დაბ.ადგილი: ლუდვიგსჰაფენი, 
გერმანია (Ludwigshafen, Germany) 
 ეროვნება/მოქალაქეობა:თურქი 
 
 
  

ა)  მევლუეტ კარი 
(Mevluet Kar); 
ბ) აბუ ობაიდაჰი (Abu 
Obaidah); 
გ) ობეიდაჰ ალ თურქი 
(Obeidah Al Turki); 
დ) ალ-თურქი (Al-Turki); 
ე) ალ თურქი კიოსევი (Al 
Turki Kyosev); 
ვ) იანალ იუსოვი (Yanal 
Yusov); 
ზ) აბუ უდეჯფ ელ-
თურქი (Abu Udejf el-
Turki); 
თ) აბუ ობეჯდ ელ-თურქი 
(Abu Obejd el-Turki); 
ი) აბდურრაჰმან ალმანსი 
(Abdurrahman Almanci). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
თურქეთის 
პასპორტი:  
# TR-M842033 
გაცემის თარიღი: 
02.05.02 
გაცემის 
ადგილი: 
თურქეთის 
გენერალური 
საკონსულო 
მაინცში, 
გერმანია  
(Mainz, 
Germany) 
მოქმედების 
ვადა: 
24.07. 07 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

Güngören Merkez 
Mahallesi Toros 
Sokak 6/5, Istanbul, 
Turkey (2009 წლის 
აგვისტო) 
 

25.01.12 
 

 აქვს კავშირი 
Islamic Jihad 
Group-თან.  
 
2009 წლის 17 
აგვისტოსგერმან
იის 
ფედერალური 
სასამართლოს 
მიერ (German 
Federal Court of 
Justice) 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 
ორდერი.  
 
 



291 სახელები: 
1.  აბდურ რეჰმანი (ABDUR 
REHMAN) 
2.  
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი: 03.10.65 
დაბ.ადგილი: მირპურ ხასი, 
პაკისტანი (Mirpur Khas, 
Pakistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
პაკისტანელი 
 
 
  

ა) აბდულ რეჰმანი; 
აბდ ურ-რეჰმანი; 
აბდურ რაჰმანი 
(Abdul Rehman; Abd 
Ur-Rehman; Abdur 
Rahman); 
ბ) აბდულ რეჰმან 
სინდი; აბდულ 
რეჰმან ალ-სინდი; 
აბდურ რაჰმან ალ-
სინდი; აბდურ რეჰმან 
სინდი; აბდურაჰმან 
სინდი (Abdul 
Rehman Sindhi; Abdul 
Rehman al-Sindhi; 
Abdur Rahman al-
Sindhi; Abdur Rehman 
Sindhi; Abdurahman 
Sindhi);  
გ) აბდულაჰ სინდი 
(Abdullah Sindhi);  
დ) აბდურ რეჰმან 
მუჰამად იამინი 
(Abdur Rehman 
Muhammad Yamin). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
პაკისტანის 
პასპორტი: 
#CV9157521 
გაცემის 
თარიღი: 
08.09.08 
მოქმედების 
ვადა: 
07.09.13 
 
პირადი 
ნომერი: 
პაკისტანის 
პირადობის 
მოწმობა: 
#44103-
5251752-5  
 

ყარაჩი, პაკისტანი 
(Karachi, 
Pakistan) 

14.03.12 ევალებოდა 
Al-Qaida-ს 
ორგანიზაციუ
ლი 
განვითარების
ა და 
ფინანსური 
სამსახურის 
უზრუნველყო
ფა  
(Facilitation 
and financial 
services). 
 
დაკავშირებუ
ლია 
ორგანიზაციე
ბთან: 
Harakatul 
Jihad Islami,  

Jaish-I- 
Mohammed,    
Al-Akhtar Trust 
International.   

292 სახელები: 
1. მოჩამადი (MOCHAMMAD)  
2. აჩვანი (ACHWAN) 
3.  
4.  
 

ა) მუჰამად აჩვანი 
(Muhammad Achwan);
ბ) მუჰამად ახვანი 
(Muhammad Akhwan);
გ) მოხტარ აჩვანი 
(Mochtar Achwan); 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
 
პირადი 

მალანგი, 
ინდონეზია (Jalan 
Ir. H. Juanda 8/10, 
RT/RW 
002/001, Jodipan, 
Blimbing, Malang, 

12.03.12 Jemmah 
Anshorut 
Tauhid-ის 
(JAT) 
მოქმედი 
ემირი. 



დაბ.თარიღი:  
ა) 04.05.48 
ბ) 04.05.46 
დაბ.ადგილი: ტულუნგაგუნგი, 
ინდონეზია (Tulungagung, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ინდონეზიელი  

დ) მოხტარ ახვანი 
(Mochtar Akhwan); 
ე) მოხტარ აკვანი 
(Mochtar Akwan). 
 

ნომერი: 
ინდონეზიის 
პირადობის 
მოწმობა: 
#3573010405
480001  
გაცემული 
მოჩამად 
აჩვანის 
(Mochammad 
Achwan) 
სახელზე. 

Indonesia). 
 

 
დაკავშირებუ
ლია 
აბუ ბაქარ 
ბა`ასირთან 
(Abu Bakar 
Ba’asyir), 
აბდულ რაჰიმ 
ბა`აისირსა 
(Abdul Rahim 
Ba’aysir) 
და Jemaah 
Islamiyah-თან. 

293 სახელები: 
1. აბდული (ABDUL) 
2. როსიდი (ROSYID) 
3. რიდო (RIDHO) 
4. ბა`ასირი (BA’ASYIR) 
 
 
დაბ.თარიღი: 31.01.74 
დაბ.ადგილი: სუკოჰარჯო, 
ინდონეზია (Sukoharjo, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ინდონეზიელი 
 
 
  

ა) აბდულ როსიდ 
რიდო ბაშირი (Abdul 
Rosyid Ridho Bashir); 
ბ) რაშიდ რიდა 
ბა`აისირი (Rashid 
Rida Ba’aysir); 
გ) რაშიდ რიდა 
ბაშირი (Rashid Rida 
Bashir). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
პირადი 
ნომერი: 
ინდონეზიის 
პირადობის 
მოწმობა: 
#1127083101
740003  
გაცემული 
აბდულ 
როსიდ რიდო 
ბა`ასირის 
(Abdul Rosyid 
Ridho 
Ba’asyir) 
სახელზე. 

დასავლეთ იავა, 
ინდონეზია 
(Podok Pesantren 
AL Wayain 
Ngrandu, 
Sumber Agung 
Magetan, East 
Java, Indonesia). 
 

12.03.12 მამა - აბუ 
ბაქარ 
ბა`ასირი (Abu 
Bakar 
Ba’asyir). 
 
ძმა - აბდულ 
რაჰიმ 
ბა`აისირი 
(Abdul Rahim 
Ba’aysir).  
 
შედის 
Jemmah 
Anshorut 
Tauhid-ის 
(JAT) 
ხელმძღვანელ



ობაში; 
ჩაბმულია 
ორგანიზაციი
ს 
დაკომპლექტე
ბასა და 
მისთვის 
ფინანსების 
მოზიდვაში. 
 
აქვს კავშირი 
Jemaah 
Islamiyah-თან.

294 სახელები: 
1. ჰაფიზი (HAFIZ) 
2. აბდულ სალამი (ABDUL 
SALAM) 
3. ბუტავი (BHUTTAVI) 
4.  
 
 
დაბ.თარიღი: 1940 
დაბ.ადგილი:  გუჯრანვალა, 
პუნჯაბის პროვინცია, 
პაკისტანი (Gujranwala, Punjab 
Province, Pakistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
პაკისტანელი  
 
 

ა) ჰაფიზ აბდულ 
სალამ ბატვი (Hafiz 
Abdul Salam Bhattvi); 
ბ) ჰაფიზ აბდუსალამ 
ბუდვი (Hafiz 
Abdusalam Budvi); 
გ) ჰაფიზ აბდუსალაამ 
ბუტვი (Hafiz 
Abdussalaam Bhutvi); 
დ) აბდულ სალამ 
ბუდვი (Abdul Salam 
Budvi); 
ე) აბდულ სალამ 
ბატვი (Abdul Salam 
Bhattwi); 
ვ) აბდულ სალამ 
ბუტვი (Abdul Salam 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
 
პირადი 
ნომერი: 
 

 14.03.12 Lashkar-e-
Tayyiba-ს 
დამფუძნებე
ლი წევრი.  
 
Lashkare- 
Tayyiba-ს 
მეთაურის 
ჰაფიზ 
მუჰამად 
საიდის (Hafiz 
Muhammad 
Saeed) 
მოადგილე.  
 



  Bhutvi); 
ზ) მულაჰ აბდულ 
სალაამ ბატვი (Mullah 
Abdul Salaam 
Bhattvi); 
თ) მოლვი 
აბდურსალამ ბატვი 
(Molvi Abdursalam 
Bhattvi). 

295 სახელები: 
1. ზაფარი (ZAFAR) 
2. იქბალი (IQBAL) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი: 04.10.53 
დაბ.ადგილი:  
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
პაკისტანელი 
 
  

ა) ზაფერ იქბალი 
(Zaffer Iqbal); 
ბ) მალიკ ზაფარ 
იქბალ შეჰბაზი (Malik 
Zafar Iqbal 
Shehbaz); 
გ) მალიკ ზაფარ 
იქბალ შაჰბაზი (Malik 
Zafar Iqbal Shahbaz); 
დ) მალიკ ზაფარ 
იქბალი (Malik Zafar 
Iqbal); 
ე) ზაფარ იქბალ 
ჩაუდრი (Zafar Iqbal 
Chaudhry); 
ვ) მუჰამად ზაფარ 
იქბალი (Muhammad 
Zafar Iqbal). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
# DG5149481 
გაცემის 
თარიღი: 
22.08.06 
მოქმედების 
ვადა: 
21.08.11 
#A2815665 
(passport 
booklet)  
 
 
პირადი 
ნომერი: 
ა) ეროვნული 
საიდენტიფიკ
აციო ნომერი: 
#35202- 
4135948-7; 
ბ) 

ლაჰორე, 
პაკისტანი (Masjid 
al-Qadesia, 4 
Lake Road, 
Lahore, Pakistan) 
 

14.03.12 Lashkar-e-
Tayyiba-ს 
(LeT) უფროსი 
მეთაური და 
თანადამფუძნ
ებელი. 
 
ეკავა 
სხვადასხვა 
წამყვანი 
თანამდებობე
ბი  LeT-სა და 
მის 
წინამორბედ 
ორგანიზაცია
ში - Jamaat-
ud-Dawa 
(JUD) (სიაში 
შეყვანილი 
იყო, როგორც 
LeT-ის 



ალტერნატიუ
ლი 
ეროვნული 
საიდენტიფიკ
აციო ნომერი 
#2955365423
4 

მოკავშირე).  
  
2010 წლის 
ინფორმაციით
LeT/JUD-ის  
ფინანსური 
დეპარტამენტ
ის 
ხელმძღვანელ
ი,  
განათლების 
დეპარტამენტ
ის 
დირექტორი 
და 
სამედიცინო 
ფრთის 
პრეზიდენტი. 
 
სხვა წოდება: 
პროფესორი

296 სახელები: 
1. მუსტაფა (MUSTAFA) 
2. ჰაჯჯი (HAJJI) 
3. მუჰამადი (MUHAMMAD) 
4. ხანი (KHAN) 
 
დაბ.თარიღი:  
ა)  1977 წლის აგვისტოსა და 

ა) ჰასან გული; ჰასან 
გული, ჰასან გული 
(Hassan Ghul; Hassan 
Gul; Hasan Gul); 
ბ) ხალიდ მაჰმუდი 
(Khalid Mahmud); 
გ) აჰმად შაჰჯი 
(Ahmad Shahji); 
დ) მუსტაფა 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
 
პირადი 
ნომერი: 
 

 14.03.12  Al-Qaida-ს 
დამხმარე, 
კურიერი და 
ოპერატორი 
(operative).  
2010 წლის 
ინფორმაციით
დახმარებას 



სექტემბერს შორის 
ბ) 1976 
დაბ.ადგილი:  
ა) ალ-მადინაჰი, საუდის 
არაბეთი (Al-Madinah, Saudi 
Arabia); 
ბ) სანგრარი, სინდის 
პროვინცია, პაკისტანი 
(Sangrar, Sindh Province, 
Pakistan). 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) პაკისტანელი; 
ბ) საუდის არაბეთი.  

მუჰამადი (Mustafa 
Muhammad); 
ე) აბუ ღარიბ ალ-
მადანი (Abu Gharib 
al-Madani); 
ვ) აბუ შაიმა; აბუ-
შაიმა(Abu-Shaima; 
Abu-Shayma). 
 

უწევდა 
Pakistan-
based-Al-
Qaida-ს 
უფროს 
ოპერატორებს 
(senior 
operatives).  
 
 

297 სახელები: 
1. ფაზალი (FAZAL) 
2. რაჰიმი (RAHIM) 
3.  
4.  
 
დაბ.თარიღი:  
ა) 05.01.74 
ბ)1977 
გ) 1975 
დ) 24.01.73 
დაბ.ადგილი: ქაბული, 
ავღანეთი (Kabul, Afganistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) ფაზელ რაჰიმი; 
ფაზილ რაჰიმი (Fazel 
Rahim; Fazil Rahim); 
ბ)  ფაზილ რაჰმანი 
(Fazil Rahman). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ავღანეთის 
პასპორტი:  
#R512768 
 
 
 
პირადი 
ნომერი: 
 

ა)   ავღანეთი/ 
პაკისტანის 
სასაზღვრო 
რაიონი  
(Afghanistan/Paki
stan border 
region) (ყოფილი  
მისამართი); 
ბ) ქაბული, 
ავღანეთი (A2, 
City Computer 
Plaza, Shar-e-
Now, Kabul, 
Afghanistan) 
(ყოფილი 
მისამართი); 
გ) ქაბული, 

06.03.12 Islamic 
Movement of 
Uzbekistan-
ისა და Al-
Qaida-ს 
ფინანსური 
დამხმარე. 
ქონდა 
კავშირი 
ტოჰირ 
აბდულხალი
ლოვიჩ 
იულდაშევთა
ნ (Tohir 
Abdulkhalilovi
ch 
Yuldashev). 



ავღანეთი 
(Microrayan 3rd, 
Apt. 45, block 21, 
Kabul, 
Afghanistan) 
(ყოფილი 
მისამართი) 
 

   
2010 წლის 
ბოლოს 
დაპატიმრებუ
ლი იქნა 
პაკისტანის 
სამართალდამ
ცავე 
ორგანოების 
მიერ. 
მამა - ფაზალ 
აჰმადი (Fazal 
Ahmad). 

298 ამოღებულია 

 

 

 

  

 

 

 

   საქართველოს 
ფინანსური 
მონიტორინგის 
სამსახურის 
უფროსის 2014 
წლის 15 
აპრილის 
#0414/15-1 
ბრძანებით 
(პუნქტი 2) 

299 სახელები: 
1. აიუბი (AYYUB) 
2. ბაშირი (BASHIR) 
3.  
4.  
ტიტული: 
1. ქარი (Qari) 
2. ალჰაჯ (Alhaj) 

ა) ალჰაჯ ქარი აიუბ 
ბაშარი (Alhaj Qari 
Ayub Bashar); 
ბ) ქარი მუჰამად 
აიუბი (Qari 
Muhammad Ayub). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
პირადი 
ნომერი: 
 
 
 

მირ ალი, ჩრდ. 
ვაზირისტანის 
სააგენტო, 
ტრიბალის ზონა, 
პაკისტანი (Mir 
Ali, North 
Waziristan Agency, 
Federal 

18.10.12 
(ცვლილე

ბა 
17.07.18) 

2010 წლის 
დასაწყისის 
მონაცემებით, 
მეთაურთა 
საბჭოს წევრი 
და Islamic 
Movement of 
Uzbekistan–ის 



დაბ. თარიღი 
ა) 1969 
ბ) 1966 
გ) 1964 
დ) 1971 
დაბ. ადგილი 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) უზბეკი 
ბ) ავღანელი 

 Administered 
Tribal Area, 
Pakistan) 
 

ფინანსური 
ხელმძღვანელ
ი. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#81)  
 
2009–2012 წწ. 
კოორდინაცია
ს უწევდა 
Islamic 
Movement of 
Uzbekistan–ის 
ფინანსურ და 
ლოჯისტიკუ
რ დახმარებას 
ავღანეთსა და 
პაკისტანში. 
 
გადასცა 
ფულადი 
სახსრები 
ფაზალ 
რაჰიმს (Fazal 
Rahim).(ფიზი
კურ პირთა 
სიაში 297-ე) 
 
ცნობების 



მიხედვით, 
გარდაიცვალა 
საჰაერო 
სროლების 
დროს 
ჩორდარში, 
ავღანეთის 
კუნდუს 
პროვინციაში 
(Chordar, 
Kunduz 
Province of 
Afghanistan)20
15 წლის 
დეკემბერში. 
უშიშროების 
საბჭოს 
მიმოზილვა 
2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად, 
დამთავრდა 
2018 წლის 7 
ივნისს. 

300 სახელები: 
1. აამირი (AAMIR) 
2. ალი (ALI) 
3. ჩოდრი (CHAUDHRY) 
4. 

ა) აამირ ალი ჩოდარი 
(Aamir Ali Chaudary); 
ბ) აამირ ალი ჩუდრი 
(Aamir Ali 
Choudry); 

პასპორტის 
მონაცემები: 
პაკისტანის 
პასპორტი: 
#BN 4196361 

 18.10.12 Tehrik-e 
Taliban 
Pakistan 
(TTP)–ის 
ელექტროობი



დაბ. თარიღი 
03.08.86 
დაბ. ადგილი 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
პაკისტანელი 

გ) ამირ ალი ჩოდრი 
(Amir Ali Chaudry); 
დ) ჰუზაიფა (Huzaifa). 
 

გაცემის 
თარიღი: 
28.10.08 
მოქმედების 
ვადა: 
27.10.13 
  
 
პირადი 
ნომერი: 
პაკისტანის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკ
აციო ნომერი: 
#33202-
7126636-9 
 
 
 

სა და 
ასაფეთქებელ
ი 
ნივთერებების 
ექსპერტი. 
 
 
TTP–ის მიერ 
დაგეგმილი 
თავდასხმის 
მონაწილე. 
 
TTP–ის 
უწევდა 
ფინანსურ და 
ლოჯისტიკუ
რ დახმარებას, 
ასევე, 
მონაწილეობ
და  TTP–ს 
მიერ 
დაფინანსებუ
ლ სამხედრო 
წვრთნებში.  

301 სახელები: 
1. ჯამელი (DJAMEL) 
2. აკაჩა (AKKACHA) 
3.  
4. 
 

ა) იაჰია აბუ ელ ჰუმამი  
(Yahia Abou el Hoummam); 
ბ) იაჰია აბუ ელ ჰამამი 
(Yahia Abou el Hammam). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მალი (Mali) 
 

05.02.13  მამა – სლიმანი 
(Slimane). 
 
დედა – აკრუფ 
ხადიდია (Akrouf 
Khadidja). 



დაბ. თარიღი:  09.05.78 
დაბ. ადგილი:  რუიბა, ალჟირი, 
ალჟირი (Rouiba, Algiers, Algeria) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ალჟირელი 

 
 

 
ჩრდ. მალიში  
The Organisation 
of Al-Qaida in the 
Islamic 
Maghreb–თან 
დაკავშირებული 
ჯგუფების 
კოორდინატორი. 

302 სახელები: 
1. აბდერრაჰმანი (ABDERRAHMANE)   
2. ულდ ელ ამარი (OULD EL AMAR) 
3.  
4. 
დაბ. თარიღი:  1977–1982 
დაბ. ადგილი:  ტაბანკორტი, მალი 
(Tabankort, Mali) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
მალელი 

ა) აჰმედ ელ ტილემსი 
(Ahmed el Tilemsi);  
ბ) აბდერრაჰმან  ულდ ელ 
ამარ ულდ სიდაჰმედ 
ლუკბეიტი  
(Abderrahmane Ould el 
Amar Ould Sidahmed 
Loukbeiti); 
გ) აჰმად ულდ ამარი 
(Ahmad Ould Amar). 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 
 

ა) გაო, მალი (Gao, 
Mali); 
ბ) ტაბანკორტი, მალი 
(Tabankort, Mali); 
გ) ინ ხალილი, მალი  
(In Khalil, Mali); 
დ) ალ მუსტარატი, 
მალი (Al Moustarat, 
Mali). 
 

22.02.13 მეთაური – 
Mouvement 
pour l’Unification 
et le Jihad en 
Afrique de l’Ouest 
(MUJAO);   
 
წევრი – The 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb; 
 
დაპატიმრებული 
იქნა 2005 წლის 
აპრილს 
მავრიტანიაში 
(Mauritania). 2006 
წლის 26 აპრილს 
გაიქცა 
ნუაკჩოტის 
(Nouakchott) 
ციხიდან.  
 
2008 წლის 
სექტემბერში 
ისევ 



დაკავებული 
იქნა მალიში 
(Mali), საიდანაც 
გათავისუფლდა 
2009 წლის 15 
აპრილს.  
 
აქვს კავშირი 
მოხტარ 
ბელმოხტართან 
(Mokhtar 
Belmokhtar). 
 
მამა –  ლივემერი 
(Leewemere). 

303 სახელები: 
1. ჰამადა (HAMADA)  
2. ულდ მოჰამედ ელ ხაირი (OULD 
MOHAMED EL KHAIRY) 
3.  
4. 
 
დაბ. თარიღი: 1970 
დაბ. ადგილი: ნუაკჩოტი, მავრიტანია 
(Nouakchott, Mauritania) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) მავრიტანიელი 
ბ)მალელი  

ა) ჰამადა ულდ მოჰამედ 
ლემინ ულდ მოჰამედ ელ 
ხაირი  (Hamada Ould 
Mohamed Lemine Ould 
Mohamed el Khairy);  
ბ)  ულდ ხეირუ (Ould 
Kheirou); 
გ) ჰამად ელ ხაირი  
(Hamad el Khairy);  
დ) აბუ ქუმქუმი (Abou 
QumQum). 
 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
მალის 
პასპორტი: 
#A1447120 
მოქმედების 
ვადა: 
19.10.11 
 
პირადი ნომერი: 
 
 
 

გაო, მალი (Gao, Mali) 22.02.13 მეთაური – 
Mouvement 
pour l’Unification 
et le Jihad en 
Afrique de 
l’Ouest (MUJAO). 
 
 
უზრუნველყოფ
და 
მატერიალურ–
ტექნიკურ 
დახმარებას 
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb–
თან 
დაკავშირებული 
ჯგუფისათვის –
Sahelian group Al 
Moulathamine. 



 
მავრიტანიის 
მიერ გაცემული 
იქნა 
დაპატიმრების 
საერთაშორისო 
ორდერი. 
 
დედა – ტიჟალ 
ბინტ მოჰამედ 
დადა (Tijal Bint 
Mohamed 
Dadda). 

304 სახელები: 
1. იიად (IYAD)  
2. აგ ღალი (AG GHALI) 
3.  
4. 
 
დაბ. თარიღი:  1958 
დაბ. ადგილი:  აბეიბარა, კიდალის 
რეგიონი, მალი (Abeibara, Kidal 
Region, Mali) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
მალელი 

სიდი მოჰამედ არჰალი 
(Sidi Mohamed Arhali) 
დაბ. თარიღი: 01.01.1958 
დაბ. ადგილი: ბურესა, 
ბურემის რეგიონი, მალი 
(Bouressa, Bourem Region, 
Mali) 
 
   
 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 მალის 
პასპორტი: 
#A1037434 
გაცემის 
თარიღი: 
10.08.01 
მოქმედების 
ვადა: 
31.12.14 
 
პირადი ნომერი: 
მალის 
დაბადების 
მოწმობა: 
#012546 
 
 

მალი (Mali) 25.02.13 
(ცვლილებები 

23.09.14) 

Ansar Eddine–ის 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#137) 
დამფუძნებელი 
და მეთაური. 
 
Tuareg Ifogas–ს 
ტომის წევრი. 
 
აქვს კავშირი 
ორგანიზაციებთ
ან – Organization 
of Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#111) და 
Mouvement pour 
l’Unification et le 
Jihad en Afrique 
de l’Ouest 



(MUJAO) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#136).  
  
მამა –   აგ 
ბობასერ არჰალი 
(Ag Bobacer 
Arhali); 
 
დედა – რიაჩატუ 
ვალეტ სიდი 
(Rhiachatou 
Wallet Sidi). 

305 ამოღებულია საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახურის 2017 წლის 4 აგვისტოს 
N0817/04-1 ბრძანებით 

 

სახელები: 

1 ადილი (ADIL) 

2. მუჰამედი (MUHAMMAD) 

3. მაჰმუდი (MAHMUD) 

4. აბდ ალ–ხალიკი  (ABD AL-KHALIQ) 

 

დაბ. თარიღი:  02.03.84 

 ა) ადელ მოჰამედ მაჰმუდ 

აბდულ ხალიკი (Adel 
Mohamed Mahmoud Abdul 
Khaliq); 

ბ) ადელ მოჰამედ მაჰმუდ 

აბდულ ხალედი (Adel 

Mohamed Mahmood Abdul 
Khaled). 

 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

ბაჰრეინის 
(Bahraini)  

პასპორტი: 

#1632207 

 

პირადი ნომერი: 

 

 10.10.08 

(ცვლილებ
ები 

24.07.13 

26.06.15) 

 

მოქმედებდა Al-

Qaida-სა და 
Libyan Islamic 
Fighting Group 

(LIFG)–ის  

სახელით და 

უზრუნველყოფ
და ამ 

ორგანიზაციების 

ფინანსურ, 

მატერიალურ და  

ლოჯისტიკურ 

მხარდაჭერას. 

2007 წლის 

იანვარში 

დაკავებული 

იქნა არაბეთის 



დაბ. ადგილი : ბაჰრეინი  (Bahrain) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ბაჰრეინელი  

 

 

გაერთიანებულ 

საემიროებში 
(United Arab 
Emirates (UAE))  

Al-Qaida-სა და 
Libyan Islamic 
Fighting Group 

(LIFG)–ის 

წევრობის 

ბრალდებით.  

2007 წლის 

ბოლოს 

არაბეთის 

გაერთიანებულ 

საემიროებში 
(United Arab 
Emirates (UAE)) 

მის მიმართ 

გამამტყუნებელი 

განაჩენის 

გამოტანის 

შემდეგ  2008 

წლის 

დასაწყისში 

გადაყვანილი 

იქნა ბაჰრეინში 

(Bahrain) 

დარჩენილი  

სასჯელის 



მოხდის მიზნით. 

 



306  
სახელები: 
1. აბუ მოჰამმედ (ABU MOHAMMED) 
2. ალ-ჯავლანი (AL-JAWLANI) 
3. 
4. 
  
დაბ. თარიღი: 
1975-1979 წლების შუალედში 
 
დაბ. ადგილი: 
სირია  
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
სირიელი 
 

ა)  აბუ მოჰამედ ალ-
ჯავლანი  (Abu Mohamed 
al-Jawlani) 
ბ) აბუ მუჰამმად ალ-
ჯავლანი (Abu Muhammad 
al-Jawlani) 
დ) აბუ მოჰამმედ ალ-
ჯულანი  (Abu Mohammed 
al-Julani) 
ე) აბუ მოჰამმედ ალ-
გოლანი  (Abu Mohammed 
al-Golani) 
ვ) აბუ მუჰამმად ალ-
გოლანი  (Abu Muhammad 
al-Golani) 
ზ)აბუ მუჰამმად 
ალჯავლანი  (Abu 
Muhammad Aljawlani)  
თ) მუჰამმად ალ-ჯავლანი 
(Muhammad al-Jawlani)  
(ტრანსლიტერაცია) 
ი)ამჯადმუზაფარ ჰუსსეინ 
ალი ალ-ნაიმი 
(AmjadMuzaffar Hussein Ali 
al-Naimi) დაბადებული 
სირიაში 1980 წელს 
დედის სახელი: ფატმა 
ალი მაჯოური  (Fatma Ali 
Majour) მისამართი: 
მოსული, სოუქ ალ-ნაბი 
იუნისი (Mosul, Souq al-
Nabi Yunis)  
კ)ტრანსლიტერაცია შაიკჰ 
ალ-ფატიჰ, ალ ფატიჰ 
(Shaykh al-Fatih; Al Fatih) 
(თარგმანი: 
დამპყრობელი, მეომრის 
სახელი  
დ) აბუ აშრაფ (Abu Ashraf)  

პასპორტის          
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

მისამართი:  
2013 წლის ივნისის 
მონაცემებით 
მოქმედებს სირიაში 

24.07.2013 
ცვლილებე

ბი: 
02.06.2014 

10.12.2015 

აღწერილობა: 
კანის ფერი: მუქი 
სიმაღლე: 1.70მ., 
2012 წლის 
იანვრიდან არის 
სირიაში 
ჩამოყალიბებულ
ი ჯგუფის  (Al-
Nusrah Front for 
the people of 
Levant- 
(იურიდიული 
პირების სიაში N 
139) ლიდერი, 
რომელიც  სიაში 
შეყვანილი იქნა 
2014 წლის 
მაისში, ხოლო 
მანამდე, 2013 
წლის 30 მაისს 
და 2014 წლის 13 
მაისს შორის  
სიაში  
შეყვანილი იყო 
როგორც ალ 
ქაიდა ერაყ-ის 
(Al-Qaida in Iraq) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
N83) მოკავშირე.  
 
აქვს კავშირი 
აიმან მუჰამმედ 
რაბი ალ-
ზავაჰირთან 
(Aiman 
Muhammed Rabi 
al-Zawahiri) 
(ამავე სიაში N 
78). იძებნება 
ერაყის 
უსაფრთხოების 
ძალების მიერ. 
ფოტოსურათი 
ხელმისაწვდომი
ა Interpol-UNSC 



307 სახელები: 
1. მუჰამადი (MUHAMMAD) 
2. ჯამალი  (JAMAL) 
3. აბდ–ალ რაჰიმ აჰმადი (ABD-AL 
RAHIM AHMAD) 
4. ალ–კაშიფი (AL-KASHIF) 
 
დაბ. თარიღი:  
ა) 01.01.64 
ბ) 01.02.64 
დაბ. ადგილი : ქაირო, ეგვიპტე (Cairo, 
Egypt) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ეგვიპტელი 

ა) მუჰამად ჯამალ აბდო 
ალ–კაშიფი (Muhammad 
Jamal Abdo Al-Kashif);  
ბ) მუჰამად ჯამალ აბდო 
ალ კაშეფი (Muhammad 
Jamal Abdo Al Kashef); 
გ) მუჰამად ჯამალ აბდ–
ალ რაჰიმ აჰმად ალ–
კაშიფი (Muhammad Jamal 
Abd-Al Rahim Ahmad Al-
Kashif); 
დ) მუჰამად ჯამალ აბდ–
ალ რაჰიმ ალ- კაშიფი 
(Muhammad Jamal Abd-Al 
Rahim Al-Kashif); 
ე) მუჰამად ჯამალ აბდუ 
(Muhammad Jamal Abdu);  
ვ) მუჰამად ჯამალი 
(Muhammad Jamal); 
ზ) მუჰამად ჯამალ აბუ 
აჰმადი (Muhammad Jamal 
Abu Ahmad) 
(ფსევდონიმი);  
თ) აბუ აჰმადი (Abu 
Ahmad) (ფსევდონიმი);  
ი) აბუ ჯამალი (Abu Jamal) 
(ფსევდონიმი);  
კ) მუჰამად გამალ აბუ 
აჰმედი (Muhammad Gamal 
Abu Ahmed);  
ლ) მოჰამად ჯამალ აბდო 
აჰმედი (Mohammad Jamal 
Abdo Ahmed) 
(ფსევდონიმი);  
მ) მუჰამად ჯამალ აბდუჰი 

პასპორტის 
მონაცემები: 

ა) ეგვიპტის 
პასპორტი 
 #6487 
გაცემის თარიღი:  
30.01.86 
გაცემული 
მუჰამად ჯამალ 
აბდუს 
(Muhammad 
Jamal Abdu) 
სახელზე; 
ბ) ეგვიპტის 
პასპორტი 
გაცემის თარიღი: 
1993 წ. 
გაცემული 
მუჰამად ჯამალ 
აბდ–ალ  რაჰიმ 
აჰმად ალ–
კაშიფის 
(Muhammad 
Jamal Abd-Al 
Rahim Ahmad Al-
Kashif) სახელზე;  
გ) იემენის 
პასპორტი 
#388181 
გაცემული 
მუჰამად ჯამალ 
აბდ–ალ რაჰიმ 
ალ–კაშიფის 
(Muhammad 
Jamal Abd-Al 

ეგვიპტე (Egypt) 21.10.13 1980–იანი 
წლების ბოლოს 
გაიარა წვრთნები 
ბომბების 
კეთებაში 
ავღანეთში  
Al-Qaida–სთან. 
 
Egyptian Islamic 
Jihad–ის ყოფილი 
უფროსი 
სამხედრო  
მეთაური.  
 
2011 წლიდან 
დააარსა  
Muhammad Jamal 
Network–ი (MJN) 
და 
ტერორისტების 
საწვრთნელი 
ბანაკი ეგვიპტესა 
(Egypt) და 
ლიბიაში (Libya).  
 
წარმართავდა  
MJN–ის 
ტერორისტულ 
მოქმედებებს  Al-
Qaida in the 
Arabian 
Peninsula–ს 
(AQAP) 
მხარდაჭერით.  
არსებული 



(Muhammad Jamal Abduh) 
(ფსევდონიმი);  
ნ) მუჰამად ჯამალ აჰმად 
აბდუ (Muhammad Jamal 
Ahmad Abdu) 
(ფსევდონიმი);  
ო) რიადი (Riyadh) 
(ფსევდონიმი). 

Rahim Al-Kashif) 
სახელზე.  

 
 
 

პირადი ნომერი: 
 

ინფორმაციით, 
2012 წლის 11 
სექტემბერს 
ჩართული იყო 
ბენგაზში,  
ლიბია (Benghazi, 
Libya) აშშ–ის 
მისიაზე 
განხორციელებუ
ლ თავდასხმაში. 
 
2012 წელს 
ხელმძღვანელობ
და ნასრ სიტის 
(Nasr City) 
ტერორისტულ 
ჯგუფს 
ეგვიპტეში.   
 
დაკავშირებული 
იყო აიმან ალ–
ზავაჰირისთან  
(Aiman al-
Zawahiri) და 
AQAP–ისა და  
Organization of 
Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb–
ის (AQIM) 
ხელმძღვანელობ
ასთან.  
  
დაახლოებით 
2000 წლიდან 
მრავალჯერ იქნა 



დაკავებული და 
დაპატიმრებული 
ეგვიპტის 
სამართალდამცა
ვი ორგანოების 
მიერ. 
 
 გათავისუფლდა 
2011 წელს, 
მაგრამ ხელახლა 
იქნა 
დაკავებული 
ეგვიპტელი 
სამართალდამცა
ვი ორგანოების 
მიერ 2012 წლის 
ნოემბერში. 
   
2013 წლის 
სექტემბერში 
დროებით 
დაკავებული 
იქნა ეგვიპტეში. 
 
ცოლი –  სამაჰ 
‘ალი ალ–
დაჰაბანი (Samah 
‘Ali Al-Dahabani) 
(იემენელი). 

308 სახელები: 
1.მოჰამედი (MOHAMED) 
2. ლაჰბოუსი (LAHBOUS) 
3. 
4. 
 

ა) მოჰამედ ენნოუინი 
(Mohamed Ennouini)  
ბ) ჰასანი (Hassan) 
გ) ჰოსინი (Hocine) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
 
 

პირადი ნომერი: 

მალი (Mali) 24.10.13
ცვლილება 

29.03.19 

წევრი – 
Mouvement pour 
l’Unification et le 
Jihad en Afrique 
de l’Ouest-ის 
(MUJAO). 



დაბ. თარიღი: 1978 
დაბ. ადგილი: მალი (Mali) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: მალის 
მოქალაქე (Malian) 

როგორც 
ცნობილია 
მოკლულია 2018 
წლის 14 
თებერვალს. 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
მიმოხილვა 
დამთავრდა 2019 
წლის 21 
თებერვალს. 
  
 

309 სახელები: 
1. აბდ–ალ–ჰამიდი (ABD-AL-HAMID) 
2. ალ–მასლი (AL-MASLI) 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი:  1976 
დაბ. ადგილი:  
ა) დარნა, ლიბია (Darnah, Libya);   
ბ)  დანარი, ლიბია (Danar, Libya) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ლიბიელი 

ა) აბდ–ალ–ჰამიდ მუჰამად 
აბდ–ალ–ჰამიდ ალ–მასლი 
(Abd-al-Hamid Muhammad 
Abd-al-Hamid Al-Masli); 
ბ) აბდ–ალ–ჰამიდ მუსალი 
(Abd-al-Hamid Musalli);  
გ) ჰამიდ მასლი  (Hamid 
Masli); 
დ) ჰამზა ალ–დარნავი 
(Hamza al-Darnawi);  
ე) ჰამზაჰ ალ–დარნავი 
(Hamzah al-Darnawi); 
ვ) ჰამზა დარნავი (Hamza 
Darnawi); 
ზ) ჰამზაჰ დარნავი 
(Hamzah Darnawi); 
თ) ჰამზაჰ დირნავი 
(Hamzah Dirnawi); 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
 
 
 
 

პირადი ნომერი: 
 

არსებული 
მონაცემებით 
იმყოფება 
ვაზირისტანში, 
ტრიბალი, პაკისტანი 
(Waziristan, Federally 
Administered Tribal 
Areas, Pakistan) 

26.11.13 Al-Qaida–ს 
ელექტრონული 
და 
ასაფეთქებელი 
მოწყობილობები
ს  იმ სამუშაო 
ჯგუფების 
მეთაური და 
მწვრთნელი, 
რომლებიც 
აწარმოებენ 
ხელთნაკეთი 
ასაფეთქებელი 
მოწყობილობები
ს ნაწილებს. 



ი) ჰამზა დარნავი (Hamza 
Darnavi);  
კ) Hamza al-Darnavi (ჰამზა 
ალ–დარნავი);  
ლ) აბდულაჰ დარნავი 
(Abdullah Darnawi); 
მ) აბუ–ჰამზაჰ ალ–
დარნავი (Abu-Hamzah al-
Darnawi); 

310 სახელები:  
ა) ჯაბერ (JABER) 
ბ) აბდალლაჰ (ABDALLAH) 
გ) ჯაბერ ( JABER) 
დ) აჰმად ალ-ჯალაჰმან (AHMAD AL-
JALAHMAH) 
 
დაბ.თარიღი:   
24 სექტემბერი 1959 
 
დაბ. ადგილი:  
ა) ალ ხითანის მიდამოები, კუვეითი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ქუვეითის მოქალაქე (Kuwaiti) 
 

ა) ჯაბერ ალ-ჯალამაჰ 
(Jaber Al-Jalamah ) 
ბ) აბუ მუჰამმედ ალ-
ჯალაჰმაჰ ( Abu 

Muhammad Al-Jalahmah)   
გ) ჯაბირ  აბდალლაჰ 
ჯაბირ აჰმად ჯალაჰმაჰ  
(Jabir Abdallah Jabir Ahmad 

Jalahmah)   
დ) ჯაბირ აბდალლაჰ 
ჯაბირ აჰმად ალ-
ჯალაჰმაჰ (Jabir 'Abdallah 

Jabir Ahmad Al-Jalamah)  
ე) ჯაბირ ალ-ჯალჰამი ( 
Jabir Al-Jalhami ) 
 
ა) აბდულ-გჰანი (Abdul-

Ghani) 

  ბ) აბუ მუჰამმად (Abu 
Muhammad) 
 

პასპორტის 
ნომერი: 
101423404 
 
ქუვეითის 
პასპორტის 
ნომერი: 
 2541451 
 
ძალაშია 
16.02.2017 
 
ქუვეითის 
პასპორტის 
ნომერი: 
002327881 
 
ქუვეითის 
ეროვნული 
სადენტიფიკაცი
ო ნომერი:  
259092401188 

 

ქუვეითი (Kuwait) 
2009 წლის მარტის და 
2013 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით. 

03.01.2014  



311  
ამოღებულია საქართველოს 
ფინანსური მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 2019 წლის 11 
თებერვლის #2 ბრძანების 
საფუძველზე. 
 
 
 
 
სახელები:  
ა) მალიკ (MALIK) 
ბ) მუჰამმად (MUHAMMAD) 
გ) იშაქ (ISHAQ) 
 
დაბ.თარიღი:  
დაახლოებით 1959 
 
დაბ. ადგილი:  
ა) რაჰიმ იარ ხან, პუნჯაბის 
პროვინცია, პაკისტანი (Rahim Yar 
Khan, Punjab Province, Pakistan) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
პაკისტანელი (Pakistani) 
 

ა) მალიკ იშაქ (Malik Ishaq) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
 
პირადი ნომერი:  
 

პაკისტანი (Pakistan) 14.03.14 
ცვლილება:
18.01.17 

არის ლაშკარ ი 
ჯჰერთის 
(Lashkar i Jhangvi) 
ერთი-ერთი 
დამფუძნებელი 
და ამჟამინდელი 
ლიდერი.  
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
№88) 
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
არის 
ფიზიკურად 
ძლიერი შავი 
ფერის 
თვალებით, შავი 
თმებით და 
ნახევრად 
ყავისფერი 
კანით, და ასევე 
მუქი შავი 
წვერით. ფოტო 
ხელმისაწვდომი
ა ინტერპოლი - 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განაცხადში 
ჩასასმელად. 
მოკლულია 
პაკისტანში 2015 
წლის 28 ივლისს. 



 



312 

სახელები: 
1.Abubakar (აბუბაქარ)  
2. Mohammed (მოჰამედ) 
3.Shekau (შეკაუ) 
4.  
 
დაბ.თარიღი: 1969 
დაბ.ადგილი: სოფელი შეკაუ, იობის 
შტატი, ნიგერია 
(Shekau Village, Yobe State, Nigeria )    
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ნიგერიელი 

ა) აბუბაქარ შეკაუ 
(Abubakar Shekau) 
ბ) აბუ მოჰამედ აბუბაქარ 
ბინ მოჰამედ (Abu 
Mohammed  Abubakar bin 
Mohammed)  
გ) აბუ მუჰამედ აბუბაქარ 
ბი მოჰამედ 
(Abu Muhammed Abubakar 
bi Mohammed) 
დ)შეკაუ (Shekau)  
ე) შეჰუ (Shehu) 
ვ) შაუკუ (Shayku) 
ზ) იმამ დარულ თაუჰიდ 
(Imam Darul Tauhid) 
თ) იმამ დარულ თავჰიიდ 
(Imam Darul Tawheed)  ნიგერია 

26.06.14 ქანურის ტომის 
წევრი (Kanuri 
tribe). 
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 
შავი, შავი თმა. 
ფოტო 
ხელმისაწვდომი
ა ინტერპოლი-
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეცილურ 
შეტყობინებაში. 
 
JAMA'ATU AHLI
S SUNNA LIDDA'
AWATI WAL-
JIHAD 
(Boko Haram) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#140) ლიდერი 
 
შეკაუს (Shekau) 
ხელმძღვანელობ
ით Boko Haram 
პასუხისმგებელი
ა 
ტერორისტული 
თავდასხმების 
სერიაზე. 



313 სახელები:  
ა)		აბდელრაჰმან		(ABDELRAHMAN)	
ბ)	მუჰამად	ზაფირ	(MOUHAMAD	
ZAFIR)	
გ)	ალ	დაბიდი	(AL	DABIDI)	
დ)			ალ	ჯაჰანი	(AL	JAHANI)	
	
დაბ.თარიღი:			
ა)	4 დეკემბერი	1971	
ბ)	1977	
	
დაბ.	ადგილი:		
ა) ხარჯი, საუდის არაბეთი (Kharj,	
Saudi	Arabia)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
საუდის	არაბი	(Saudi	Arabian)	
 

ა)	აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ზაფირ	ალ‐
დუბაისი	ალ‐ჯუჰნი	(Abd	
Al‐Rahman	Muhammad	
Zafir	Al‐Dubaysi	Al‐Juhni);	
ბ)	აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ზაფირ	ალ‐
დუბაისი	ალ‐ჯაჰნი	(Abd	
Al‐Rahman	Muhammad	
Zafir	al‐Dubaysi	al‐Jahni);	
გ)	აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ზაფირ	ალ‐
დუბაისი	ალ‐ჯაჰანი	(Abd	
Al‐Rahman	Muhammad	
Zafir	al‐Dubaysi	al‐Jahani);	
დ)	აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ზაფირ	ალ‐
დუბაისი	ალ‐ჯუჰანი	
(Abd	Al‐Rahman	
Muhammad	Zafir	al‐
Dubaysi	al‐Juhani);	
ე)	აბდულრჰმან	
მოჰამმედ	დ.	ალჯაჰანი	
(Abdulrhman	Mohammed	
D.	Aljahani);	
ვ)აბუ	ალ‐ვაფა’	(Abu	al‐
Wafa’);	
ზ)	აბუ	ანას	(Abu	Anas);	
თ)	აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ზაფირ	ალ‐
დაბისი	ალ‐ჯაჰანი	(Abd	
al‐Rahman	Muhammad	

პასპორტის	
ნომერი:	
F508591	
	
საუდის	
არაბეთის	
საიდენტიფიკაცი
ო	 ნომერი:	
1027508157	

 

 

15.08.14 ჯაბჰათ ალ 
ნუსრაჰის 
(Jabhat al-
Nusrah) 
(იურიდული 
პირების სიაში 
შეყვანილია, 
როგორც Al-
Nusrah Front for 
the People of the 
Levant  #139) 
წევრი და 
რეგიონული 
მეთაური და 
ამავე ჯგუფის 
დამხმარე 
უცხოელთა 
რეკრუტირებაშ
ი.   



Zafir	al‐Dabisi	al‐Jahani);
ი)	აბუ	ვაფა	ალ‐საუდი		
(Abu	Wafa	al‐Saudi);	
კ)	აბუ	ალ‐ვაფა	(Abu	al‐
Wafa)	
ლ)	აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ტჰაფირ	ალ‐
ჯაჰნი	(Abd	al‐Rahman	
Muhammad	Thafir	al‐
Jahni);	
მ)აბდ	ალ‐რაჰმან	
მუჰამმად	ალ‐ჯუჰანი	
(Abd	al‐Rahman	
Muhammad	al‐Juhani);		
ნ)	აბდელრაჰმან	მუჰამად	
ზაფირ	ალ	დაბისსი	
ჯუჰან	(Abdelrahman	
Mouhamad	Zafir	al	Dabissi	
Juhan);	
ო)	აბდელრაჰმან	
მუჰამად	ზაფირ	ალ	
დაბისსი	ჯუჰანი	
(Abdelrahman	Mouhamad	
Zafir	al	Dabissi	Juhani) 
პ) აბოუ ვაფა ალ საოუდი 
(Abou Wafa al Saoudi). 
	

 



314 სახელები:		
ა)		აბდულ	მოჰსენ		(ABDUL	MOHSEN)	
ბ)	აბდალლაჰ	(ABDALLAH)	
გ)	იბრაჰიმ	(IBRAHIM)	
დ)			ალ	ჩარეხ	(AL	CHAREKH)	
	
დაბ.თარიღი:			
13	ივლისი	1985	
დაბ.	ადგილი:		
ა) საქრა, საუდის არაბეთი (Saqra,	
Saudi	Arabia)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
საუდის	არაბი	(Saudi	Arabian)	
 

ა)	აბდულ	მოჰსენ	
აბდულლაჰ	იბრაჰიმ	ალ‐
შარიხ	(Abdul	Mohsen	
Abdullah	Ibrahim	Al‐
Sharikh);		
ბ)	სანაფი	ალ	ნასრ	(Sanafi	
al	Nasr)	
		
	

 

15.08.14 დიდ ხნის 
განმავლობაში 
არის ალ-
ქაიდას 
დამხმარე და 
დამფინანსებე
ლი. 
დანიშნულია 
ჯაბჰათ ალ 
ნუსრაჰის 
(Jabhat al-
Nusrah) 
რეგიონალურ 
ლიდერად, 
(ჯგუფი 
იურიდიული 
პირების სიაში 
შეყვანილია, 
როგორც  Al-
Nusrah Front for 
the People of the 
Levant #139).  

315 სახელები:		
ა)		აბოუ		(ABOU)	
ბ)	მოჰამედ	(MOHAMED)	
გ)	ალ	ადნანი	(AL	ADNANI)	
	
დაბ.თარიღი:			
დაახლოებით	1977	წელი	
დაბ.	ადგილი:		
ბინნიშ, სირიის არაბთა რესპუბლიკა 
(Binnish,	Syrian	Arab	Republic).	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ერაყელი	(Iraqi)	

ა)	იასერ	ხალაფ	ნაზზალ	
ალრავი	(Yaser	Khalaf	
Nazzal	Alrawi);	 
ბ)	ჯაბერ	ტაჰა	ფალაჰ	
(Jaber	Taha	Falah);	 
გ)	აბოუ	ხათთაბ	(Abou	
Khattab); 
	დ)	აბოუ	სადექ	ალრავი	
(Abou	Sadeq	Alrawi);	 
ე)	ტაჰ	ალ	ბინჩი	(Tah	al	
Binchi);	 
ვ)	აბუ	მუჰამმედ	ალ	

 

15.08.14 არის Islamic 
State in Iraq and 
the Levant (ISIL) 
(იურიდიული 
სიებში 
შეყვანილია 
როგორც Al-
Qaida in Iraq 
#83)- 
ოფიციალური 
სპიკერი და 
ISIL-ის ემირი 
სირიაში, 



 ადნანი	(Abu	Mohammed	
al‐Adnani);	 
ზ)	ტაჰა	სობჰი	ფალაჰა	(	
Taha	Sobhi	Falaha);	 
თ)	იასსერ ხალაფ 

ჰუსსეინ ნაზალ ალ-

რავი	Yasser	Khalaf	
Hussein	Nazal	al‐Rawi; ი)		
აბუ	ბაკერ	ალ‐ხათაბ	(Abu	
Baker	al‐Khatab; 	 
კ)	აბუ	სადეკ	ალ‐რავი	
(Abu	Sadek	al‐Rawi);	 
ლ)		ტაჰა	ალ‐ბანში	(Taha	
al‐Banshi); 
	მ)	აბუ‐მოჰამედ	ალ	
ადნანი	(Abu	Mohamed	al‐
Adnani); 	 
ნ)		აბუ‐მუჰამმედ	ალ‐
ადნანი	ალ	შამი	(Abu‐
Mohammad	al‐Adnani	al‐
Shami);	 
ო)	ჰაჯჯ	იბრაჰიმ	(Hajj	
Ibrahim) 
	

დაახლოებული
ა აბუ მოჰამედ 
ალ- 
ჯავლანისთან 
(Abu 
Mohammed al-
Jawlani ამავე 
სიაში #306) და 
აბუ ბაქრ 
ბაღდადთან 
(Abu Bakr al-
Baghdad) 
რომელიც 
სიებში 
შეყვანილია, 
როგორც 
Ibrahim Awwad 
Ibrahim Ali al-
Badri al-
Samarrai (ამავე 
სიაში #284) 

316 სახელები:		
ა)		ჰაჯჯაჯ	(HAJJAJ)	
ბ)	ბინ	(BIN)	
გ)	ფაჰდ	(FAHD)	
დ)	ალ	აჯმი	(AL	AJMI)	
	
დაბ.თარიღი:			
10	აგვისტო	1987	

ა)	ჰიჯაჯ	ფაჰიდ	ჰიჯაჯ	
მუჰამმად	საჰიბ	ალ‐აჯმი	
(Hijaj	Fahid	Hijaj	
Muhammad	Sahib	al‐Ajmi); 

ბ)		ჰიცაც	ფეჰიდ	ჰიცაც	
მუჰამმედ	სებიბ	ალ‐აცმი	
(Hicac	Fehid	Hicac	

 

15.08.14 კუვეიტში 
მცხოვრები 
ფასილიტატორ
ი, 
პასუხისმგებელ
ია „ზაკატის 
კომიტეტზე“ 



დაბ.	ადგილი:		
ქუვეითი (Kuwait).	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ქუვეითელი	(Kuwaiti)	
 

Muhammed Sebib al‐
Acmi); 	 
გ)	ჰაჯჯაჯ	ბინ‐ფაჰად	
ალ‐აჯმი	(Hajjaj	bin‐Fahad	
al‐Ajmi);	 
დ)	შეი	ჰაჯაჯ	ალ‐აჯამი	
(Sheikh	Hajaj	al‐Ajami);  
ე)	ჰაჯაჯ	ალ‐აჯამი	(Hajaj	
al‐Ajami);  
ვ)	აჯაჯ	აჯამი	(Ajaj	Ajami) 
	

და არის Al-
Nusrah Front for 
the People of the 
Levant 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#139) 
დამფინანსებე
ლი. 

317 სახელები:		
ა)		ჰამიდ	(HAMID)	
ბ)	ჰამად	(HAMAD)	
გ)	ჰამიდ	(HAMID)	
დ)	ალ	‐	ალი	(AL‐‘ALI)	
	
დაბ.თარიღი:			
17	ნოემბერი	1960	
დაბ.	ადგილი:		
ა) ქუვეითი (Kuwait) 
ბ) კატარი (Qatar) 
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ქუვეითელი	(Kuwaiti)	
 

ა)	ჰიჯაჯ	ფაჰიდ	ჰიჯაჯ	
მუჰამმად	საჰიბ	ალ‐აჯმი	
(Hijaj	Fahid	Hijaj	
Muhammad	Sahib	al‐
Ajmi); 	 
ბ)		ჰიცაც	ფეჰიდ	ჰიცაც	
მუჰამმედ	სებიბ	ალ‐აცმი	
(Hicac	Fehid	Hicac	
Muhammed	Sebib	al‐
Acmi);	 
გ)	ჰაჯჯაჯ	ბინ‐ფაჰად	
ალ‐აჯმი	(Hajjaj	bin‐Fahad	
al‐Ajmi);	 
დ)	შეი	ჰაჯაჯ	ალ‐აჯამი	
(Sheikh	Hajaj	al‐Ajami); 	 
ე)	ჰაჯაჯ	ალ‐აჯამი	(Hajaj	
al‐Ajami); 
	ვ)	აჯაჯ	აჯამი	(Ajaj	Ajami) 
	

ა)	კუვეიტური	
პასპორტის	
ნომერი:		
00171446;	
ბ)	კუვეიტური	
პასპორტის	
ნომერი:		
101505554	
	

 

15.08.14 Islamic	 State	 in	
Iraq	 and	 the	
Levant,	 listed	 as	
Al‐Qaida	 in	 Iraq	
(იურიდიული 
პირების სიაში	
შეყვანილია	
როგორც	 Al‐
Qaida	 in	 Iraq	
(#83)‐ის	 და	
abhat	 al‐Nusrah-
ის ,	 (სიებში	
შეყვანილია,	
როგორც	 Al‐
Nusrah	 Front	 for	
the	People	of	the	
Levant 
იურიდიული 
პირების სიაში 
#139)	კუვეიტში	
მცხოვრები	
დამფინანსებე
ლი,	



რეკრუიტერი	
და	
ფასილიტატორ
ი.	
დაკავშირებულ
ია Ibrahim 
Awwad Ibrahim 
Ali al-Badri al-
Samarrai (ალ-
ქაიდას სიაში 
#284) და Abu 
Mohammed al-
Jawlani (ამავე 
სიაში #306). 

318 სახელები:		
ა)		საიდ	(SAID)	
ბ)	არიფ	(ARIF)	
	
დაბ.თარიღი:			
ა)	25	ივნისი	1964;	
ბ)	5	დეკემბერი	1965	
დაბ.	ადგილი:		
ა) ორანი, ალჟირი (Oran,	Algeria) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ალჟირელი	(Algerian)	
 

ა)		საიდ	მუჰამედ	არიფ	
(Said	Mohamed	Arif) 		
ბ)	ომარ	გჰარიბ	(Omar	
Gharib)		
გ)	აბდერაჰმანე	
(Abderahmane)		
დ)	აბდალაჰ	ალ‐
ჯაზაირი	(Abdallah	al‐
Jazairi); 
ე)	სლიმანე 	
ჩაბანი	(Slimane	Chabani);	
ვ)	სულეიმან (Souleiman)	

 

15.08.14 “ჩეჩნური 
კავშირის” 
(სიებში არ 
არის 
შეყვანილი) და 
სხვა 
ტერორისტულ
ი ჯგუფების 
ვეტერანი 
წევრი.   
„ჩეჩნურ 
კავშირში“ 
როლისთვის 
და 
წევრობისთვის 
ნასამართლევია 
საფრანგეთში 
2006 წელს.  
2013 წლის 
ოქტომბერში 
შეურთდა  



Jabhat al-
Nusrah-ს, 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
შეყვანილია, 
როგორც  Al-
Nusrah Front for 
the People of the 
Levant (#139).  

319 სახელები:  
ა)		აჰმედ		(Ahmed)	
ბ)	ადბულაჰ (Abdullah)	
გ) სალეჰ ალ ხაზმარი 
(Saleh	al‐khazmari)	
დ) ალ ზაჰრანი 
(Al‐zahrani) 
 
	
დაბ.თარიღი:			
	15 სექტემბერი, 1978	
	
დაბ.	ადგილი:		
ა) დამამი, საუდის არაბეთი (Dammam,	
Saudi	Arabia)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
საუდის	არაბი	(Saudi	Arabian)	
 

ა)	აბდულაჰ სალიჰ ალ-
ზაჰრანი (Abdullah	Salih	
al‐Zahrani);	
ბ)აბუ მარუამ ალ-საუდი	
(Abu	Maryam	al‐Saudi);	
გ)	აჰმედ აბდულაჰ ს ალ-
ზაჰრანი (Ahmed	
Abdullah	S	al‐Zahrani);	
დ)		აჰმად აბდულაჰ 
სალიჰ ალ-ზაჰრანი 
(Ahmad	Abdullah	Salih	al‐
Zahrani);	
ე) აბუ მარუამ ალ აზადი	
(Abu	Maryam	al‐Azadi);	
ვ)	აჰმედ ბინ აბდულაჰ 
სალეჰ ბინ ალ-ზაჰრანი 
(Ahmed	bin	Abdullah	
Saleh	bin	al‐Zahrani);	
ზ)		აჰმედ აბდულაჰ 
სალეჰ ალ-ზაჰრანი ალ-
ხოზმრი (Ahmed	Abdullah	
Saleh	al‐Zahrani	al‐
Khozmri).	

საუდის	
არაბეთის	
პასპორტის	
ნომერი:	
E126785,	
გაცემულია 27 
მაისს 2002 წელს, 
ძალაში იყო 2007 
წლის 3 
აპრილამდე  
	
	
საიდენტიფიკაცი
ო	ნომერი:	 

ადგილსამყოფელი: 
სირია 

23.09.14 ალ-ქაიდას (Al-
Qaida) 
ხელმძღვანელი 
წევრი, იძებნება 
საუდის 
არაბეთის 
მთავრობის 
მიერ 
ტერორიზმის 
ბრალდებით.  
მამის სახელია: 
აბდულაჰ 
სალეჰ ალ 
ზაჰრანი 
(Abdullah Saleh 
al-Zahrani). 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი - 
მუქი. თმის 
ფერი: მუქი. 
კანის ფერი - 
მუქი. 
საუბრობს 
არაბულად, 
ფოტო 



 

ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლისა 
და გეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში 
(Interpol-UN 
Security Council 
Special Note)    

320 სახელები:  
ა)		აზამი		(Azzam)	
ბ)	ადბულაჰ (Abdullah)	
გ) ზურეიკ 
(Zureik)	
დ) ალ მაულიდ ალ სუბჰი 
(Al‐Maulid	Al‐Subhi) 
 
	
დაბ.თარიღი:			
12 აპრილი, 1976	
	
დაბ.	ადგილი:		
ა) ალ ბარაკა, საუდის არაბეთი (Al-
Baraka,	Saudi	Arabia)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
საუდის	არაბი	(Saudi	Arabian)	
 

ა)	მანსურ ალ ჰარბი 
(Mansur	al‐Harbi);	
ბ) აზამ ალ სუბჰი	(Azzam	
al‐Subhi);	
გ) აზამ აბდალაჰ რაზექ 
ალ მოულედ ალსბჰუა 
(Azam	Abdalah	Razeeq	am	
Mouled	Alsbhua);	
დ)		აბუ მუსლემ ალ მაკუ 
(Abu	Muslem	al‐Maky);	
ე) აბუ სულიმან ალ 
ჰარბი (Abu	Suliman	al‐
Harbi);	
ვ)	აზამ ა.რ. ალსბჰუა 
(Azam	A.R.	Alsbhua).	
	

საუდის	
არაბეთის	
პასპორტის	
ნომერი:	
C389664,	
გაცემულია 2000 
წლის 15 
სექტემბერს, 
ვადა ამოეწურა 
2005 წლის 15 
სექტემბერს. 
 
 
საიდენტიფიკაცი
ო	ნომერი: 

 

23.09.14 დაკავშირებულ
ია ალ-ქაიდას 
ხელმძღვანელ 
ლიდერებთან. 
იძებნება 
საუდის 
არაბეთის 
მთავრობის 
მიერ 
ტერორიზმის 
ბრალდებით. 
მამის სახელია: 
აბდულაჰ 
რაზექ ალ 
მოულედ 
ალსბჰუა 
(Abdullah rezeeq 
al Mouled al 
Sbhua). 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი - 
მუქი. თმის 
ფერი: მუქი. 



კანის ფერი - 
მუქი. 
საუბრობს 
არაბულად. 
ფოტო 
ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლისა 
და გეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში 
(Interpol-UN 
Security Council 
Special Note)  
 
 

321 სახელები:  
ა)			ანდერს	(Anders)	
ბ)	ქამერუნ (Cameroon)	
გ) ოსტენსვიგ 
(Ostensvig)	
დ) დალე (Dale) 
 
	
დაბ.თარიღი:			
19 ოქტომბერი, 1978	
	
დაბ.	ადგილი:		
ა) ოსლო, ნორვეგია (Oslo, Norway)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ნორვეგიელი 
	(Norwegian) 

ა)	მუსლიმ	აბუ	
აბდურაჰმან	(Muslim	Abu	
Abdurrahman)	
ბ)	აბუ	აბდურჰმან	
ნორვეგიელი	(Abu	
Abdurrahman	the	
Norwegian)	
გ)	აბუ	აბდურაჰმან	
მაროკოელი	(Abu	
Abdurrahman	the	
Moroccan)	

 

23.09.14 არაბეთის 
ნახევარკუნძუ
ლზე ალ-
ქაიდას წევრი 
(AL-QAIDA IN 
THE ARABIAN  
PENINSULA 
(AQAP) 
იურიდიული 
პირების სიაში 
#127). 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი - 
ყავისფერი. 
თმის ფერი: 
ყავისფერი. 



სიმაღლე: 185 
სმ.   

322 სახელები:  
ა)			იბრაჰიმ	(Ibrahim)	
ბ)	სულეიმან (Suleiman)	
გ) ჰამად 
(Hamad)	
დ) ალ-ჰაბლაინ (AL	Hablain) 
 
	
დაბ.თარიღი:			
17 დეკემბერი , 1984	
	
დაბ.	ადგილი:		
ბურაიდაჰ, საუდის არაბეთი 
(Buraidah,	Saudi	Arabia)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
საუდის	არაბი	(Saudi	Arabian)	
 

ა)	ბარაჰიმ	სულიმან	ჰ.	ალ	
ჰბლიან	(Barahim	Suliman	
H.	al	Hblian)	
ბ)	აბუ	ჯაბალ	(Abu	Jabal)	
გ)	აბუ	‐ჯაბალ	(Abu‐Jabal)	

საუდის	
არაბეთის	
პასპორტის	
ნომერი:	
F800691. 
	
	
	
საიდენტიფიკაცი
ო	ნომერი:	

 

23.09.14 ასაფეთქებელი 
ნივთიერებების 
ექსპერტი, 
მოქმედებს 
აბდალაჰ აზამ 
ბრიგადისთვის 
(Abdallah 
Azzam Brigades, 
იურიდული 
პირების სიაში 
#146). იძებნება 
საუდის 
არაბეთის 
მთავრობის 
მიერ 
ტერორიზმის 
ბრალდებით.  
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი - 
მუქი. თმის 
ფერი: მუქი. 
კანის ფერი - 
მუქი. 
საუბრობს 
არაბულად, 
ფოტო 
ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლისა 



და გეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში 
(Interpol-UN 
Security Council 
Special Note)    

323 სახელები:  
1.	სეიფალაჰ (Seifallah) 
2. ბენ ომარ (BEN OMAR) 
3. ბენ მოჰამედ (BEN MOHAMED) 
4. ბენ ჰასინე	
(Ben	Hassine) 
დაბ.თარიღი:			
8 ნოემბერი, 1965	
დაბ.	ადგილი:		
ტუნისი, ტუნისი 
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ტუნისელი	(Tunisian)	
  

 ა)	სეიფ	ალაჰ	ბენ	ჰოსინე	
(Seif Allah ben Hocine); 
ბ) საიფალაჰ ბენ ჰასინე 
(Saifallah ben Hassine)  
გ) საუფ ალაჰ უმარ ბინ 
ჰასაინ (Sayf Allah ‘Umar 
bin Hassayn) 
დ) სეიფალაჰ ბენ ამორ 
ბენ ჰასინე (Seifallah ben 
Amor ben Hassine) 
ე) საუფ ალაჰ ბინ 
ჰუსაინ (Sayf Allah bin 

Hussayn)   
ვ) აბუ იადჰ ალ-ტუნისი 
(Abu Iyyadh al-Tunisi); 
ზ) აბოუ იადჰ ელ-
ტუნისი (Abou Iyadh el-
Tounsi); 
თ) აბუ აიად ალ-ტუნისი 
(Abu Ayyad al-Tunisi); 
ი) აბოუ  აიადჰ (Abou 
Aayadh) 
კ) აბოუ იადჰ (Abou 

ტუნისის	
პასპორტის	
ნომერი:	
G557170,	
გაცემულია	 16	
ნოემბერს	 1989	
წელს.		
ტუნისის	პირადი	
ნომერი	
05054425,	
გაცემულია	 2011	
წლის	 3	 მაისს	
(გაცემულია	
ჰამმამ	 ლიფში‐
Hammam	Lif)	

ა) 60 ლიბიის ქუჩა, 
ბენ არუსი, ტუნისი 
(60 Rue de la Libye, 
Hammam Lif, Ben 
Arous, Tunisia) 
 
ბ) ლიბია, შესაძლო 
ადგილმდებარეობა 
2017 წლის 
ივლისისათვის 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.14
(ცვლილე

ბა 
15.02.1726.
12.17) 

ტუნისელ 
მებრძოლთა 
ჯგუფის 
(Tunisian 
Combatant 
Group) 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#119) 
დამაარსებელი 
და ტუნისში 
ანსარ ალ 
შარიას (Ansar 
al-Shari’a in 
Tunisia, 
იურიდიული 
პირების სიაში 
#145) ლიდერი. 
დაპატიმრების 
სანქცია გაიცა 
ტუნისის 
პირველი 
ინსტანციის 
სასამართლოს 
მიერ 2013 
წლის 23 
აგვისტოს.  



Iyadh).	  
 
  

 

324 სახელები:  
ა)	აბდ ალ-რაჰმან (Abd al-Rahman) 
ბ) ბინ უმაურ	
(Bin	Umayr) 
გ) ალ ნუაუმი 
(Al-Nu’aymi) 
 
	
დაბ.თარიღი:			
1954	
	
დაბ.	ადგილი:		
დოჰა, კატარი 
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
კატარელი  

ა) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ 
ალ-ნაიმი (Abd al-Rahman 
bin 'Amir al-Na'imi); 
ბ) აბდ ალ-რაჰმან ალ-
ნუამიკ ('Abd al-Rahman al-
Nu'aimic) 
გ) აბდ ალ-რაჰმან ბინ 
ამირ ალ-ნუიმი ('Abd al-
Rahman bin 'Amir al-
Nu'imi);  
დ) აბდ ალ-რაჰმან ბინ 
ამირ ალ-ნუამი ( 'Abd al-
Rahman bin 'Amir al-
Nu'aymi); 
ე) აბდალაჰ მუჰამედ ალ-
ჰუამი ('Abdallah 
Muhammad al-Nu'aymi); 
ვ) აბდ ალ-რაჰმან ალ-
ნუაიმი ('Abd al-Rahman al-
Nua'ymi); 
ზ) ა. რაჰმან ალ-ნაიმი ( A. 
Rahman al-Naimi); 
თ) აბდელრაჰმან იმერ ალ 
ჯაბერ ალ ნაიმეჰ 
(Abdelrahman Imer al Jaber 
al Naimeh); 
ი) ა. რაჰმან ომაირ ჯ. 
ალნაიმი (A. Rahman 
Omair J Alnaimi); 
კ) აბდულრაჰმან ომაირ 

ყატარის	
პასპორტის	
ნომერი:	
00868774, ვადა 
ამოეწურა 2014 
წლის 27 აპრილს. 
	
საიდენტიფიკაცი
ო	 ნომერი: 
25463401784, 
ვადა ეწურება 
2019 წლის 6 
დეკემბერს  

 

23.09.14
(ცვლილე
ბა 
15.02.17)  

ალ-ქაიდისა 
(Al-Qaida) და 
ერაყში ალ-
ქაიდას (Al-
Qaida in Iraq, 
იურიდიული 
პირების სიაში 
#38 და #83) 
დაფინანსებელ
ი და 
ხელშემწყობი. 



ალ ნეამი (Abdulrahman 
Omair al Neaimi). 
	

325 სახელები:  
ა)	აბდ ალ-რაჰმან 
(‘Abd al-Rahman); 
ბ) ხალაფ	
(Khalaf); 
გ) უბაუდ ჯუდეი 
(‘Ubayd Juday); 
დ) ალ-ანიზი (Al-Anizi). 
 
	
დაბ.თარიღი:			
06.03.1973	
	
დაბ.	ადგილი:		
	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
კუვეიტელი 

ა) აბდ ალ-რაჰმან ხალაფ 
ალ ანიზი (‘Abd al-Rahman 
Khalaf al-Anizi) 
ბ) აბდ აკ-რაჰმან ხალაფ 
ალ-ანზი (‘Abd al-Rahman 
Khalaf al-‘Anzi) 
გ) აბუ უსამაჰ ალ რაჰმან 
(Abu Usamah al-Rahman);  
დ) აბუ შაიმა კუვაიტი 
(Abu Shaima’ Kuwaiti); 
ე)აბუ უსამაჰ ალ-
კუვაიტი( Abu Usamah al-
Kuwaiti); 
ვ) აბუ უსამა (Abu Usama); 
ზ) იუსუფი (Yusuf) 
 

ადგილსამყოფელი: 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2013 
წლიდან)  

23.09.14
(ცვლილე

ბა 
15.02.17)  

ალ-ქაიდას და  
ისლამური 
სახელმწიფო 
ერაყსა და 
ლევანტში (Al-
Qaid a Islamic 
State in Iraq and 
Levant, 
იურიდიული 
პირების სიაში 
#38 და #83) და 
ერაყსა და 
სირიაში ალ-
ქაიდას (Al-
Qaida in Siria 
and Iraq)  
ხელშემწყობი 
იურიდიული 
პირების სიაში . 

326 სახელები:  
ა)	ანას (Anas); 
ბ) ჰასან (Hasan) 
გ) ხატაბ (Khattab) 
 
დაბ.თარიღი:			
7 აპრილი, 1986	
დაბ.	ადგილი: დამასკო, სირია	 
(Damascus, Syria) 
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		

ა) სამირ აჰმედ ალ-
ხაიატ (Samir Ahmed al-
Khayat); 
ბ) ჰანი (Hani); 
გ) აბუ ჰამზაჰ 
(Abu Hamzah);  
გ) აბუ -აჰმად 
ჰადუდ  (Abu-
Ahmad Hadud).  

პასპორტის	
ნომერი:	
 
	
საიდენტიფიკაცი
ო	ნომერი: 
 

 

23.09.14  
(ცვლილებ
ები 
25.10.2016) 

AL-NUSRAH 
FRONT FOR 
THE PEOPLE  
OF THE 
LEVANT-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#139) 
მმართველი 
ამირი. 



სირიელი  

327 სახელები:  
ა)	მაუსარ ალი (Maysar Ali); 
ბ) მუსა (Musa) 
გ) აბდალაჰ (Abdallah) 
დ) ალ-ჯუბური (Al-Juburi) 
 
დაბ.თარიღი:			
1	ივნისი, 1976  
	
დაბ.	ადგილი:   
ა) ალ-შურა, მოსული, ერაყი (Al-
Shura, Mosul, Iraq); 
ბ) ჰარარა, ნინავას პროვინცია, ერაყი 
(Harara,	Ninawa	Province,	Iraq)	
	
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ერაყელი 

ა) მუასირ ალ-ჯიბური 
(Muyassir al-Jiburi);  
ბ) მუასირ ჰარარა 
(Muyassir Harara) 
გ) მუასირ ალ-
შამარი (Muyassir al-
Shammari) 
დ) მუჰამად ხალიდ 
ჰასან (Muhammad Khalid 
Hassan)  
ე) ალ-შამარი (Al-
Shammari) 
ვ) მუსაბ ალ ქაჰთანი 
(Mus'ab al-Qahtani) 
ზ) აბუ მარია ალ-
ქათანი (Abu Maria al-
Qatani) 

 

23.09.14 2014 წლის 
მდგომარეობი
თ, AL-NUSRAH 
FRONT FOR 
THE PEOPLE  
OF THE 
LEVANT-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#139) ამირი 

328 სახელები:  
ა)	შაფი (Shafi) 
ბ) სულთან (Sultan) 
გ) მოჰამედ (Mohammed) 
დ) ალ-აჯმი (Al-Ajmi) 
 
დაბ.თარიღი:			
1	იანვარი,	1973	
	
დაბ.	ადგილი:   
ვარაჰ, კუვეიტი 
(Warah, Kuwait) 
 

ა) შაფი ალ-აჯმი (Shafi al-
Ajmi); 
ბ) შეიხ შაფიალ-აჯმი 
(Sheikh Shafial-Ajmi); 
გ) შაუხ აბუ-სულთან 
(Shaykh Abu-Sultan) 

პასპორტის	
ნომერი:	
0216155930	

ადგილსამყოფელი:  
 
ქუჩა 327, არეა 3, 
შენობა 41, ალ-
უქაიალაჰ, კუვეიტი 
(Area 3, Street 327, 
Building 41, Al-
Uqaylah, Kuwait) 

23.09.14 AL-NUSRAH 
FRONT FOR 
THE PEOPLE  
OF THE 
LEVANT-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#139) 
დაფინანსების 
ხელშემწყობი 



ეროვნება/მოქალაქეობა:		
კუვეიტელი 

329 სახელები:  
ა)	აბდ ალ-რაჰმან (Abd Al-Rahman); 
ბ) მუჰამად (Muhammad); 
გ) მუსტაფა (Mustafa); 
დ) ალ-ქადული 
(Al-Qaduli). 
 
დაბ.თარიღი:	
ა)		1959; 
ბ) 1957. 
	
დაბ.	ადგილი:   
მოსული, ნინავას პროვინცია, ერაყი 
(Mosul, Ninawa Province, Iraq). 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ერაყელი 

ა) აბდ ალ რაჰმან 
მუჰამად მუსტაფა 
შეიხლარი (‘Abd al-
Rahman Muhammad 
Mustafa Shaykhlari); 
ბ) უმარ მუჰამად ხალილ 
მუსტაფა (Umar 
Muhammad Khalil Mustafa); 
გ) აბდულ რაჰმან მუჰამად 
ალ-ბეიათი (Abdul Rahman 
Muhammad al-Bayati); 
დ) ტაჰირ მუჰამად ხალი 
მუსტაფა ალ-ბეიათი 
(Tahir Muhammad Khalil 
Mustafa al-Bayati) 
ე) ალიაზრა რაად აჰმად 
(Aliazra Ra’ad Ahmad);  ვ) 
აბუ შუაიუბ (Abu-Shuayb); 
ზ) ჰაჯი იმან (Hajji Iman); 
თ) აბუ იმან (Abu Iman); 
ი) აბუ ალა (Abu Ala); 
კ) აბუ ჰასან (Abu Hasan); 
ლ) აბუ მუჰამად (Abu 
Muhammad); 
მ) აბუ ზეიანა (Abu Zayna). 

 

23.09.14 Islamic State in 
Iraq and Levant-
ის 
ხელმძღვანელი 
პირი 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#83). ადრე 
მსახურობდა 
როგორც Al-
Qaida in Iraq-ის 
წარმომადგენე
ლი პაკისტანში 
ალ-ქაიდას (Al-
Qaida) 
ხელმძღვანელო
ბასთან. 

330 სახელები:  
ა)	ემილიე (Emilie)	
	ბ) ედვიგე (EDWIGE) 
გ) კონიგ (Konig) 

ემილიე სამრა კონიგ 
(Emilie Samra Konig)  

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
ფრანგული 

ადგილსამყოფელ
ი:  
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

23.09.14
(ცვლილე
ბა 
24.06.16) 

ფრანგი 
ტერორისტი 
მებრძოლი, 
რომელიც 
გაემგზავრა 



 
დაბ.თარიღი:	
9	დეკემბერი,	1984	
დაბ.	ადგილი:   
პლოემური, საფრანგეთი 
(Ploemeur, France) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ფრანგი  

პასპორტი: 
05AT521433 
გაცემულია 

2005 წლის 30 
ნოემბერს 

სოის 
პრეფექტურის 
ლორიენტის 
პოლიციის 

მიერ 
საფრანგეთში. 

(the sous-
prefecture  of 

police of 
Lorient, 
France) 

 
პირადი 
ნომერი: 

ფრანგული 
პირადობის 
მოწმობა: 

0205561020089
, გაცემული 30 
მაისი 2002 

(გაცემულია 
ემილიე 
ედვიგე 
კონიგის 

(2012 წლიდან) სირიაში და 
შეუერთდა 
Islamic State in 
Iraq and Levant-
ს 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#83). 
მოქმედებს 
როგორც 
ინტერნეტის 
მეშვეობით ალ-
ქაიდას(იურ. 
პირების სიაში 
38) 
იდეოლოგიის 
პროპაგანდისტ
ი. საფრანგეთის 
წინააღმდეგ 
ძალადობის 
წამქეზებელი.  
ფრანგული 
დაკავების 
ორდერი გაიცა 
2015 წლის 12 
ივნისს 
პარიზის 
პროკურატური
ს ოფისის ანტი 
ტერორისტულ
ი 
სამმართველოს 
მომრიგებელი 
მოსამართლის 
მიერ მისი 



სახელზე - 
Emilie Edwige 

Konig) 
	

ტერორისტულ 
კრიმინალურ 
გაერთიანებაში 
მონაწილეობის 
გამო.  

331 სახელები:  
1.	კევინ (Kevin)	
	2. ჯორდან (JORDAN) 
3. აქსელ (AXEL) 
4.გუიავარჩი (Guiavarch) 
 
დაბ.თარიღი:	
12	მარტი,	1993	
დაბ.	ადგილი:   
პარიზი, საფრანგეთი  
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
ფრანგი  

 პასპორტის	
ნომერი:	
ფრანგული	
პასპორტი:		
12CP63882.3FRA		
გაცემულია	 2012	
წლის	 31	ივლისს	
(ძალაშია	 2022	
წლის	 30	
ივლისამდე)	
	
პირადი	ნომერი:	
ფრანგული	
პირადობის	
მოწმობის	
ნომერი	
070275Q007873	
გაცემულია	 2007	
წლის	 16	
თებერვალს	
(ძალაშია	
2017წლის	 15	
თებერვლამდე)	
	
	

ა)გრენობლე, 
საფრანგეთი 1993 
წლიდან 2012 
წლამდე (Grenoble, 
France) 
 
ბ) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა ( 2012-
2016 წლებში)  
 
გ) თურქეთი 2016 
წლის ივნისიდან 2017 
წლის იანვრამდე) 
 
 
დ) საფრანგეთი 
(პატიმრობაშია 2017 
წლის იანვრიდან) 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.09.14
(ცვლილე
ბა 
24.06.16 
27.08.17) 

ფრანგი 
ტერორისტი 
მებრძოლი, 
რომელიც 
ასოცირებულია  
AL-NUSRAH 
FRONT FOR 
THE PEOPLE 
OF THE 
LEVANT-თან 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#139) და Al-
Qaida in Iraq-
თან 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
N83) 
 
ხელს უწყობდა 
უცხოელ 
ტერორისტ 
მებრძოლთა 
მოგზაურობას 
საფრანგეთიდა
ნ სირიაში.   
ძალადობრივი 
პროპაგანდის 
აქტივისტი 
ინტერნეტით. 



 
დაკავების 
შესახებ 
მოთხოვნა 
ფრანგული 
უწყებების 
მიერ 
გამოცემული 
იქნა 2014 წელს 
და აღსრულდა 
2017 წლის 
იანვარში, 
თურქეთიდან 
მისი 
გამოძევების 
შემდეგ, სადაც 
2016 წლის 
ივნისში 
დაიჭირეს. 
 
 
 

332 სახელები:  
ა)	ოუმარ (Oumar)	
	ბ) დიაბი (Diaby) 
 
დაბ.თარიღი: 
5 აგვისტო, 1975 
 
დაბ.	ადგილი:   
 დაკარი,	სენეგალი	(Dakar, Senegal) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:		
სენეგალელი 

ა) ომსენ (Omsen) 
ბ) ოუმარ ომსენ (Oumar 
omsen) 

ადგილსამყოფელი: 
სირია 

23.09.14 AL-NUSRAH 
FRONT FOR 
THE PEOPLE  
OF THE 
LEVANT-სთან 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
#139) 
დაკავშირებულ
ი 
შეიარაღებული 
ჯგუფის 
ლიდერი და 



მთავარი 
კურატორი 
სირიაში 
მებრძოლი 
უცხოელი 
მეომრების 
ქსელისა. 
აქტიურია 
ტერორიზმის 
ინტერნეტით 
პროპაგანდაში. 

333 სახელები: 
1. იბრაჰიმი (IBRAHIM) 
2. ‘ისა ჰაჯჯი ('ISA HAJJI) 
3. მუჰამადი  (MUHAMMAD) 
4.   ალ–ბაკრი (AL-BAKR) 
 
დაბ. თარიღი: 
12.07.77 
დაბ ადგილი: 
კატარი (Qatar) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
კატარიდან 
 

ა) იბრაჰიმ ‘ისა ჰაჯი 
მუჰამად ალ–ბაკარი 
(Ibrahim 'Issa Haji 
Muhammad 
al-Bakar); 
ბ) იბრაჰიმ ‘ისა ჰაჯი ალ–
ბაკრი (Ibrahim 'Isa Haji al-
Bakr); 
გ) იბრაჰიმ ისა ჰიჯჯი 
მოჰდ ალბაკერი (Ibrahim 
Issa Hijji Mohd Albaker); 
დ) იბრაჰიმ ისა ჰიჯჯი 
მუჰამად ალ–ბაკერი 
(Ibrahim Issa Hijji 
Muhammad al-Baker); 
ე) იბრაჰიმ ‘ისა ალ–ბაკარი 
(Ibrahim 'Issa al-Bakar); 
ვ) იბრაჰიმ ალ–ბაკრი 
(Ibrahim al-Bakr); 
ზ) აბუ–ხალილი (Abu-
Khalil).  

პასპორტის 
მონაცემები: 
კატარის 
პასპორტი: 
#01016646 
 
პირადი ნომერი: 
 

 23.01.15 ფასილიტატორ
ი  Al-Qaida–
სთვის  
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#38) და მის 
მხარდასაჭერა
დ ფინანსური 
დახმარებისა 
და ფინანსური 
მომსახურების 
სფეროში.   
 
 



334 სახელები: 
1. თარხან (TARKHAN) 
2. თეიმურაზოვიჩ 
(TAYUMURAZOVICH) 
3. ბათირაშვილი (BATIRASHVILI) 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 
ა) 11.01.86 
ბ) 1982 
დაბ ადგილი: 
ახმეტა, სოფელი ბირკიანი, 
საქართველო (Akhmeta, Village 
Birkiani, Georgia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ქართველი 

ა) თარხან თეიმურაზოვიჩ  
ბათირაშვილი (Tarkhan 
Tayumurazovich 
Batyrashvili);  
ბ) თარხან ბათირაშვილი 
(Tarkhan Batirashvil); 
გ) ომარ შიშანი (Omar 
Shishani); 
დ) უმარ შიშანი (Umar 
Shishani); 
ე) აბუ უმარ ალ–შიშანი 
(Abu Umar al-Shishani); 
ვ) ომარ ალ–შიშანი (Omar 
al-Shishani); 
ზ) ჩეჩენ ომარი (Chechen 
Omar);  
თ) ომარ ზე ჩეჩენი (Omar 
the Chechen);  
ი) ომერ ზე ჩეჩენი (Omer 
the Chechen); 
კ) უმარ ზე ჩეჩენი (Umar 
the Chechen);  
ლ) აბუ უმარი (Abu Umar); 
მ) აბუ ჰუდაიფაჰი (Abu 
Hudhayfah). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
საქართველოს 
პასპორტი 
#09AL14455 
მოქმედების 
ვადა: 
26.06.19 
 
პირადი ნომერი: 
ქართული 
პირადი 
საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
#08001007864 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Syrian 
Arab Republic) 
(2014 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით). 

23.01.15 2014 წლის 
შუახანების 
ინფორმაციით, 
ორგანიზაციის,  
Islamic State in 
Iraq and the 
Levant–ის, 
რომელიც 
სიაში 
შეტანილია, 
როგორც Al-
Qaida in Iraq 
(AQI) 
(იურიდიული 
პირების სია 
#83)  
სირიაში 
მოქმედი 
მთავარი 
სამხედრო 
მეთაური და 
სათათბირო 
საბჭოს წევრი.  
  
ხელმძღვანელო
ბდა 
დაახლოებით 
1000 უცხოელ 
მებრძოლს ISIL-
ისათვის. 
 
ჩადენილი აქვს 
მთელი რიგი 
თავდასხმებისა 
ჩრდილოეთ 



სირიაში.  

335 სახელები: 
1. ‘აბდ ალ–მალიკი ('ABD AL-MALIK) 
2. მუჰამადი (MUHAMMAD) 
3. იუსუფი (YUSUF) 
4. ‘უთმან ‘აბდ ალ–სალამი  
('UTHMAN 'ABD AL-SALAM) 
 
დაბ. თარიღი: 
13.07.89 
დაბ ადგილი: 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
იორდანიელი 

ა) ‘ აბდ ალ–მალიკ 
მუჰამად იუსიფ ‘აბდ–ალ–
სალამი ('Abd al-Malik 
Muhammad Yusif 
'Abd-al-Salam);  
ბ) ‘უმარ ალ–კატარი 
('Umar al-Qatari);  
გ) ‘უმარ ალ–ტაიიარ 
('Umar al-Tayyar). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
იორდანიის 
პასპორტი 
#K475336 
გაცემის თარიღი: 
31.08.09 
მოქმედების 
ვადა: 
30.08.14 
 
პირადი ნომერი: 
კატარის 
ეროვნული 
საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
#28940000602 

 23.01.15 ფასილიტატორ
ი, რომელიც 
უზრუნველყო
ფს  Al-Qaida–სა 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#38) და Al-
Nusrah Front for 
the People of the 
Levant–ისათვის  
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#139) 
ფინანსურ, 
მატერიალურ 
და 
ტექნოლოგიურ 
სფეროში 
მხარდაჭერას.  

336 სახელები: 
1.  აშრაფი (ASHRAF) 
2. მუჰამადი (MUHAMMAD) 
3. იუსუფი (YUSUF) 
4. ‘უთმან ‘აბდ ალ–სალამი ('UTHMAN 
'ABD AL-SALAM) 
 
დაბ. თარიღი: 
1984 
დაბ ადგილი: 
ერაყი (Iraq) 

ა) აშრაფ მუჰამად იუსიფ 
‘უთმან ‘აბდ–ალ–სალამი 
(Ashraf Muhammad Yusif 
'Uthman 
'Abd-al-Salam);  
ბ) აშრაფ მუჰამად იუსუფ 
‘აბდ–ალ–სალამი (Ashraf 
Muhammad Yusuf 'Abd-al-
Salam); 
გ) აშრაფ მუჰამად იუსიფ 
‘აბდ ალ–სალამი (Ashraf 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) იორდანიის 
პასპორტი  
#K048787; 
ბ) იორდანიის 
პასპორტი  
#486298. 
 
პირადი ნომერი: 
კატარის 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Syrian 
Arab Republic) 
(2014 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით) 

23.01.15 2012 წლის 
მონაცემებით, 
Al-Qaida–ს  
 (იურიდიული 
პირების სიაში 
#38) წევრი, 
რომელიც 2014 
წლის 
დასაწყისიდან 
იბრძოდა 
სირიის არაბთა 



ეროვნება/მოქალაქეობა: 
იორდანიელი 

Muhammad Yusif 'Abd al-
Salam);  
დ) ხატაბი ( Khattab); 
ე) იბნ ალ–ხატაბი (Ibn al-
Khattab). 

ეროვნული 
საიდენტიფიკაცი
ო ნომერი 
#28440000526 

რესპუბლიკაში 
(Syrian Arab 
Republic).  
 
ახორციელებდა  
Al-Qaida–ს 
 (იურიდიული 
პირების სიაში 
#38), Al-Nusrah 
Front for 
the People of the 
Levant–ისა 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
#139) და Al-
Qaida in Iraq 
(AQI)–ის  
(იურიდიული 
პირების სია 
#83) 
ფინანსურ, 
მატერიალურ 
და 
ტექნოლოგიურ 
მხარდაჭერას. 

337 სახელები: 
1. დენისი (DENIS) 
2.  მამადუ (MAMADOU) 
3.  გერარდი (GERHARD) 
4.  კასპერი (CUSPERT)   
 
დაბ. თარიღი: 
18.10.75 
დაბ ადგილი: 
ბერლინი, გერმანია (Berlin, Germany) 

აბუ ტალა ალ–ალმანი 
(Abu Talha al-Almani) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
#2550439611 
გაცემულია 
ბერლინში  
(District 
Friedrichshain-

ა) სირია/თურქეთის 
საზღვარი (2015 წლის 
იანვრის მონაცემები); 
ბ) კარლ–მარქსის ქ. 
(Karl-Marx-Str.) 210, 
ბერლინი (Berlin), 
12055, გერმანია  
(Germany) 
(ძირითადი 
მისამართი)  

11.02.15 ფიზიკური 
აღწერილობა: 
 
თვალის ფერი – 
ყავისფერი; 
 
თმის ფერი – 
შავი; 
 
სიმაღლე – 178 



ეროვნება/მოქალაქეობა: 
გერმანელი 
 
 

Kreuzberg), 
გერმანია  
გამოშვების 
თარიღი: 
22.04.10 
მოქმედების 
ვადა: 
21.04.20 

სმ; 
 
სვირინგი: 
BROKEN 
DREAMS 
(წარწერა 
ზურგზე); 
აფრიკის 
პეიზაჟი 
(მარჯვენა 
მკლავზე). 
 
მამა – რიჩარდ 
ლუკ–ჟიფარდი 
(Richard Luc-
Giffard); 
 
დედა – 
ზიგრიდ 
კასპერი (Sigrid 
Cuspert). 
 
გერმანიის 
ფედერალური 
სასასამართლო
ს მიერ 
გაცემული იქნა 
დაპატიმრების 
ორდერი, 
რომელიც 
თარიღდება 
2014 წლის 14 
მაისითა და 
2014 წლის 5 
დეკემბრით.   



338 სახელები: 
1. ანგა (ANGGA) 
2. დიმასი (DIMAS) 
3. პერშადა (PERSHADA) 
4 . 
 
დაბ. თარიღი 
04.03.85 
დაბ.ადგილი 
ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ინდონეზიელი 

ა) ანგა დიმას პერსადა 
(Angga Dimas Persada) 
დაბ. თარიღი: 04.03.85 
დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, 
ინდონეზია  (Jakarta, 
Indonesia); 
ბ) ანგა დიმას პერსადა 
(Angga Dimas Persadha) 
დაბ. თარიღი: 04.03.85 
დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, 
ინდონეზია 
(Jakarta, Indonesia); 
გ) ანგა დიმას პრასონდა 
(Angga Dimas Prasondha) 
დაბ.ადგილი: 04.03.85 
დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, 
ინდონეზია  (Jakarta, 
Indonesia). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ინდონეზიის 
პასპორტი: 
#W344982 
(გაცემული ანგა 
დიმას პეშადას 
სახელზე 
(Angga Dimas 
Peshada) 
დაბ. თარიღი: 
04.03.85 
დაბ.ადგილი: 
ჯაკარტა, 
ინდონეზია 
(Jakarta, 
Indonesia)) 
 
 
პირადი ნომერი: 

 13.03.15 2014 წლის 
ინფორმაციით, 
გენერალური 
მდივანი.  
 
Jemaah 
Islamiyah-ისა 
(იურიდიული 
პირების სია 
#85) წევრი და 
Hilal Ahmar 
Society 
Indonesia-ს 
(HASI) 
(იურიდიული 
პირების სია 
#149) მეთაური. 

339 სახელები: 
1. ვიჯი (WIJI) 
2. ჯოკო  (JOKO) 
3. სანტოსო  (SANTOSO) 
4. 
 
დაბ. თარიღი: 14.07.75 
დაბ.ადგილი 
რემბანგი, ცენტრალური იავა, 
ინდონეზია (Rembang, Jawa Tengah, 
Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ინდონეზიელი 

ა) ვიჯიჯოკო სანტოსო 
(Wijijoko Santoso)  
დაბ. თარიღი: 
14.07.75 
დაბ. ადგილი: რემბანგი,  
ცენტ. იავა, ინდონეზია 
(Rembang, Jawa Tengah, 
Indonesia); 
ბ) აბუ სეიფ ალ-ჯავი (Abu 
Seif al-Jawi); 
გ) აბუ სეიფი (Abu Seif). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ინდონეზიის 
პასპორტი: 
#A2823222 
გაცემის თარიღი: 
28.05.12 
მოქმედების 
ვადა: 28.05.17 
გაცემული  
ვიჯი ჯიკო 
სანტოსოს (Wiji 
Joko Santoso) 
სახელზე 
დაბ. თარიღი: 

 13.03.15 Jemaah 
Islamiyah-ის 
(იურიდიული 
პირების სია 
#85) საგარეო 
საქმეთა 
განყოფილების 
მეთაური. 
დაკავშირებულ
ია Hilal Ahmar 
Society 
Indonesia-სთან 
(HASI) 
(იურიდიული 
პირების სია 



14.07.75 
დაბ. ადგილი: 
რემბანგი, ცენტ. 
იავა, ინდონეზია 
(Rembang, Jawa 
Tengah, 
Indonesia). 
 
პირადი ნომერი: 

#149). 

340 სახელები: 
1. ბამბანგი (BAMBANG) 
2. სუკირნო (SUKIRNO) 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი 
05.04.75 
დაბ.ადგილი 
ინდონეზია (Indonesia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ინდონეზიელი 

ა) პაკ ზაჰრა (Pak  Zahra); 
ბ) აბუ ზაჰრა (Abu Zahra) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ინდონეზიის 
პასპორტი: 
# A2062513 
 
პირადი ნომერი: 

 13.03.15 Jemaah 
Islamiyah-ის 
(იურიდიული 
პირების სია 
#85) უფროსი 
მეთაური, 
რომელსაც Hilal 
Ahmar Society 
Indonesia-ში 
(HASI) 
(იურიდიული 
პირების სია 
#149) ეჭირა 
წამყვანი 
პოზიციები. 

341 სახელები: 
1. ალიაშხაბი (ALIASKHAB)  
2. ალიბულატოვიჩი 
(ALIBULATOVICH)  
3. კებეკოვი (KEBEKOV) 
4. 
დაბ. თარიღი 
01.01.72 
დაბ.ადგილი 
სოფ. ტელეტლი, შამილის რაიონი, 
დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის 

ა) შეიხ აბუ მუჰამადი 
(Sheikh Abu Muhammad); 
 ბ) ალი აბუ მუჰამადი (Ali 
Abu Muhammad); 
 გ)  აბუ მუჰამად ალი ალ-
დაღესტანი (Abu 
Muhammad Ali Al-
Dagestani). 

პასპორტის 
მონაცემები: 
რუსული 
საზღვარგარეთი
ს პასპორტი: 
# 628605523 
გაცემის თარიღი: 
04.07.06 
მოქმედების 
ვადა: 16.07.16 
გაცემულია 

აეროპორტის 
გზატკეცილი 5, ბ.7. 
მახაჩკალა, 
დაღესტნის 
რესპუბლიკა, 
რუსეთიდ 
ფედერაცია (Shosse 
Aeroporta, 5 Ap. 7 
Makhachkala, Republic 
of Dagestan, 
Russian Federation) 

23.03.15 ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი - 
ყავისფერი; 
თმის ფერი - 
ნაცრისფერი; 
სიმაღლე - 170-
175 სმ; 
ტანის 
აგებულება- 
ჩასხმული, 



ფედერაცია (Teletl Village, Shamilskiy 
District, Republic of Dagestan, 
Russian Federation) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
რუსი 

რუსეთის 
ფედერაციის 
ფედერალური 
საიმიგრაციო 
სამსახურის მიერ 
(Federal Migration 
Service of the 
Russian 
Federation). 
 
პირადი ნომერი: 
რუსეთის 
ეროვნული 
პასპორტი: 
#8203883123 
გაცემის თარიღი: 
16.07.05 
მოქმედების 
ვადა:  
01.01.17 
გაცემულია 
შინაგან საქმეთა 
დეპარტამენტის 
მიერ  (OVD),  
კიროვის რაიონი, 
დაღესტნის 
რესპუბლიკა, 
რუსეთის 
ფედერაცია 
(Kirovskiy 
District, Republic 
of Dagestan, the 
Russian). 

ოვალური სახე, 
წვერი. 
 
ეთნიკური 
წარმომავლობა 
- ავარი. 
 
მამა - 
ალიბულატ 
კებეკოვიჩ 
კებეკოვი 
(Alibulat 
Kebekovich 
Kebekov) 
დაბ. თარიღი - 
1927 
 
იძებნება 
რუსეთის 
ფედერაციის 
სამართალდამც
ავების მიერ 
ტერორისტულ
ი 
დანაშაულების
ათვის.  



342 სახელები: 
1. მაულანა  (MAULANA)  
2. ფაზლულაჰი (FAZLULLAH) 
3. 
4. 
 
დაბ. თარიღი 
1974 
დაბ.ადგილი 
სოფ. კუზა ბანდაი, სვატი ხეობა,  
ხაიბერ პახტუნხავას პროვინცია, 
პაკისტანი (Kuza Bandai village, Swat 
Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, 
Pakistan). 
ეროვნება/მოქალაქეობა 

ა) მულაჰ ფაზლულაჰი 
(Mullah Fazlullah); 
ბ) ფაზალ ჰაიატი (Fazal 
Hayat);  
გ) მულაჰ რადიო (Mullah 
Radio).  

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

ავღანეთი/პაკისტანის 
სასაზღვრო რეგიონი 
(Afghanistan/Pakistan 
border region). 

07.04.15 2013 წლის 7 
ნოემბრიდან 
Tehrik-e Taliban 
Pakistan (TTP)-
ის მეთაური 
(იურიდიული 
პირების სია 
#130). 
 
2007-2009 
წლებში 
მეთაურობდა 
ადგილობრივ 
TTP-ს 
პაკისტანის 
ჩრდილოდასავ
ლურ ნაწილში, 
სვატის ხეობა 
(Pakistan’s 
northwest valley 
of Swat). 

343 სახელები: 
1. ალი (ALI) 
2. ბენ ტაჰერი (BEN TAHER) 
3. ბენ ფალეჰი  (BEN FALEH) 
4. უნი ჰარზი (OUNI HARZI) 
 
დაბ. თარიღი: 09.03.86 
დაბ.ადგილი: არიანა, ტუნისი (Ariana, 
Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ტუნისელი  

აბუ ზუბერი (Abou 
Zoubair) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის 
პასპორტი: 
W342058 
გაცემის თარიღი: 
14.03.11 
მოქმედების 
ვადა:  
13.03.16 
 
პირადი ნომერი: 
ტუნისის 
პირადობის 

ა) არიანა, ტუნისი (18 
Mediterranean Street, 
Ariana, Tunisia); 
ბ) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Syrian 
Arab Republic) (2015 
წლის მარტის 
მონაცემებით); 
გ) ერაყი (Iraq) 
(შესაძლო 
ალტერნატიული 
ადგილსამყოფელი 
2015 წლის მარტის 
მონაცემებით); 

10.04.15 
ცვლილებე

ბი 
14.09.16 

  

ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი- 
თაფლისფერი; 
სიმაღლე - 171 
სმ. 
ფოტო 
ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლისა 
და გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 



მოწმობა: 
#08705184 
გაცემის თარიღი: 
24.02.11  

დ) ლიბია (Lybia) 
(ადრინდელი 
ადგილსამყოფელი).  

შეტყობინებაში.
წინათ 
დაკავებული 
თანამდებობებ
ი:  
სავაჭრო 
აგენტი. 
 
Ansar al-Shari’a 
in Tunisia-ს 
წევრი  
(იურიდიული 
პირების სია 
#145). 
აქტიურად 
მონაწილეობდა 
უცხოელი 
ტერორისტი 
მებრძოლების 
დაქირავებასა 
და იარაღის 
კონტრაბანდაშ
ი. 
 
2005 წელს 
ტუნისში  
ტერორისტულ
ი აქტის 
დაგეგმვისათვი
ს მიესაჯა 30 
თვით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა. 
 2012 წლის 11 
სექტემბერს 



დაგეგმა და 
განახორციელა 
ბენგაზში 
(ლიბია) 
ამერიკის 
საკონსულოზე 
თავდასხმა 
(Consulate of the 
United States in 
Benghazi, 
Libya). 
2015 წლის 
მარტის 
მონაცემებით 
გაცემულია 
დაპატიმრების 
ორდერი 
ტუნისის 
ეროვნული 
გვარდიის მიერ 
(Tunisian 
National Guard). 
მამა - ტაჰერ 
უნი ჰარზი 
(Taher Ouni 
Harzi);   
დედა - ბორკანა 
ბედერია 
(Borkana 
Bedairia). 
გავრცელებულ
ი 
ინფორმაციით 
მოკლულია 
საჰაერო 



ბრძოლისას 
მოსულში, 
ერაყი (Mosul, 
Iraq) 2015 წლის 
ივნისში.  

344 სახელები:  
1. ტარაკი (TARAK) 
2. ბენ ტაჰერი (BEN TAHER) 
3. ბენ ფალეჰი (BEN FALEH) 
4 .უნი ჰარზი ( OUNI HARZI) 
დაბ. თარიღი: 03.05.82 
დაბ.ადგილი: ტუნისი, ტუნისი 
(Tunis, Tunisia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა 
ტუნისელი 

აბუ ომარ ალ ტუნისი 
(Abou Omar Al Tounisi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ტუნისის 
პასპორტი: 
#Z050399 
გაცემის თარიღი: 
09.12.03 
მოქმედების 
ვადა: 
08.12.08 
პირადი ნომერი: 
ტუნისის 
პირადობის 
მოწმობა: 
# 04711809 
გაცემის თარიღი: 
13.11.03 
  

ა) არიანა, ტუნისი (18 
Mediterranean Street, 
Ariana, Tunisia); 
ბ) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Syrian 
Arab Republic) (2015 
წლის მარტის 
მონაცემებით); 
გ) ერაყი (Iraq) 
(შესაძლო 
ალტერნატიული 
ადგილსამყოფელი 
2015 წლის მარტის 
მონაცემებით); 
დ) ლიბია (Lybia) 
(ადრინდელი 
ადგილსამყოფელი). 
 

10.04.15 
ცვლილებე

ბი 
14.09.16  

ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი- 
თაფლისფერი; 
სიმაღლე - 
172სმ; 
ფოტო 
ხელმისაწვდომ
ია 
ინტერპოლისა 
და გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალურ 
შეტყობინებაში.
წინა 
დაკავებული 
თანამდებობებ
ი: 
მუშა 
2004 წელს Al 
Qaida in Iraq-oს  
(იურიდიული 
პირების სია 
#83), საშიში და 
აქტიური 
წევრი. ასევე, 
ეხმარებოდა  
Ansar al-Shari’a 
in Tunisia-ს 



(იურიდიული 
პირების სია 
#145) წევრებს 
სირიაში 
გადაადგილება
სა და 
მასპინძლობაში
. 
 
ტუნისის 
სააპელაციო 
სასამართლოს 
2007 წლის 30 
ოქტომბრის 
დაუსწრებელი 
გადაწყვეტილე
ბით  
ტერორისტულ
ი 
საქმიანობისათ
ვის მიესაჯა 24 
წლით 
თავისუფლები
ს აღკვეთა.   
მამა - ტაჰერ 
უნი ჰარზი 
(Taher Oui 
Harzi);   
დედა - ბორკანა 
ბედერია 
(Borkana 
Bedairia). 
გავრცელებულ
ი 
ინფორმაციით, 



მოკლულია 
სირიაში 2015 
წლის ივნისში. 



 

345 სახელები: 
1. სოფიანე (Sofiane) 
2. ბენ გოუმო (Ben Goumo) 
 
დაბ. თარიღი: 
26.06.1959 
დაბ ადგილი: 
დერნა, ლიბია (Derna, Libya) 
(ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ლიბიელი 
 

ა) სუფაიან ბინ ქუმუ 
(Sufyan bin Qumu) 
ბ) აბოუ ფარეს ალ ლიბი 
(Abou Fares al Libi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
 
პირადი ნომერი: 
 
 

ა) ლიბია (Libya) 
 

03.09.15 ანსარ ალ ქარია 
დერნას (Ansar al 
Charia Derna) 
ლიდერი 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
№148) 

346 1. აბდ ალ-აზიზ (ABD AL-AZIZ) 
2. ადაი (ADAY) 
3. ზიმინ (ZIMIN) 
4. ალ-ფადჰილ (AL-FADHIL) 
 
დაბ. თარიღი: 27.08.1981 
 
დაბ. ადგილი: 
კუვეიტი 
(Kuwait) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ა) აბდ ალ-აზიზ უდაი 
სამინ ალ ფადჰლი (Abd al-
Aziz Udai Samin al-Fadhli) 
 ბ) აბდ ალ-აზიზ უდაი 
სამინ ალ-ფადჰლ 
(Abd al-Aziz Udai Samin al-
Fadhl) 
გ) აბდ ალ-აზიზ ადჰაი 
ზიმინ ალ-ფადჰლი (Abd 
al-Aziz Adhay Zimin al-
Fadhli) 
 დ) აბდალაზიზ ად’აი 
სამინ ფადჰლი ალ-
ფადჰალი (Abdalaziz Ad'ai 
Samin Fadhli al-Fadhali) 

პასპორტის  
მონაცემები: 
 
პირადი ნომერი: 
281082701081 

 21.09.15 კუვეიტში 
მდებარე 
მხარდამჭერი, 
უზრუნველყოფს 
ფინანსური 
მომსახურებით 
ან ეხმარება Al-
Nusrah Front for 
the People of the 
Levant-ს 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№139) და Al-
Qaida in the 
Arabian 
Peninsula-ს 
(AQAP) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№127) 



347 1. აბდ ალ-ლატიფ (ABD AL-LATIF)  
2. ბინ აბდალაჰ (BIN ABDALLAH) 

3. სალიჰ მუჰამმედ (SALIH 
MUHAMMAD) 

4. ალ-კავარი (AL-KAWARI) 
 
 

დაბ. თარიღი: 
28.09.1973 

 
დაბ. ადგილი: 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ყატარელი (Qatari) 
 
 

ა) აბდ-ალ-ლატიფ აბდალაჰ 
სალიჰ ალ-კავარი (Abd-al-

Latif Abdallah Salih al-Kawari)
ბ) აბდ-ალ-ლატიფ აბდალაჰ 
სალიჰ ალ-კუვარი (Abd-al-

Latif Abdallah Salih al-
Kuwari)  

გ) აბდ-ალ-ლატიფ აბდალაჰ 
ალ კავვარი (Abd-al-Latif 

Abdallah al-Kawwari)  
დ) აბდ-ალ ლატიფ ალ-

კავარი (Abd-al-Latif Abdallah 
al-Kawari) 

ე) აბუ ალი ალ-კავარი (Abu 
Ali al-Kawari) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) ყატარის 

პასპორტის ნომერი 
01020802 
ბ) ყატარის 

პასპორტის ნომერი 
00754833 გაცემულ
ია 2007 წლის 20 

მაისს 
გ)ყატარის 

პასპორტის ნომერი 
00490327 

გაცემულია 2001 
წლის 28 ივლისს  
პირადი ნომერი: 

ყატარის 
პირადობის 

მოწმობის ნომერი 
27363400684 

 

ალ-ლაქტაჰ, ყატარი (Al-
Laqtah, Qatar) 

21.09.15 ყატარში მდებარე 
მხარდამჭერი, 

უზრუნველყოფს 
ფინანსური 

მომსახურებით ან 
ეხმარება Al-Qaida-
ს (იურიდიული 
პირების სიაში 

№38) 

348 1. ჰამად (HAMAD)  
2. ავად (AWAD) 

3. დაჰი სარჰან (DAHI SARHAN)  
4. ალ-შამარი (AL-SHAMMARI) 

 
დაბ. თარიღი: 

31.01.1984 
 

დაბ. ადგილი: 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
კუვეიტელი (Kuwaiti) 

აბუ უქლაჰ ალ-კუვეიტი 
(Abu Uqlah al-Kuwaiti)  

პასპორტის 
მონაცემები: 
კუვეიტის 

პასპორტის ნომერი 
155454275 

 
პირადი ნომერი: 

კუვეითის 
პირადობის 

მოწმობის ნომერი 
 284013101406 

 21.09.15 კუვეიტში მდებარე 
მხარდამჭერი, 

უზრუნველყოფს 
ფინანსური 

მომსახურებით ან 
ეხმარება Al-Qaida-
ს (იურიდიული 
პირების სიაში 

№38) და Al Nusrah 
Front for the People 

of the Levant-ს 
(იურიდიული 
პირების სიაში 



 
 

№139) 

349 1. სა’დ (SA’D) 
2. ბინ სა’დ (BIN SA’D)  

3. მუჰამმედ შარიიან (MUHAMMAD 
SHARIYAN)  

4. ალ-კა’ბი (AL-KA’BI) 
 

დაბ. თარიღი: 
15.02.1972 

 
დაბ. ადგილი: 

 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ყატარელი (Qatari) 

 
 

ა) სა’დ ბინ სა’დ მუჰამმედ 
შირიან ალ-კა’ბი 

(Sa'd bin Sa'd Muhammad 
Shiryan al-Ka'bi) 

ბ)სა’დ სა’დ მუჰამმედ 
შირიან ალ-კა’ბი (Sa'd Sa'd 

Muhammad Shiryan al-Ka'bi)
გ) სა’დ ალ-შარიან ალ-კა’ბი 

(Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi) 
დ) აბუ ჰაზა’(Abu Haza' 

ე) აბუ ჰაზზა’ (Abu Hazza') 
ვ) უმარ ალ-აფგჰანი (Umar 

al-Afghani) 
ზ) აბუ სა’დ (Abu Sa'd) 
თ) აბუ სუად (Abu Suad) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ყატარის 

პასპორტის ნომერი 
00966737  

 
პირადი ნომერი: 

 

 21.09.15 ყატარში მდებარე 
მხარდამჭერი, 

უზრუნველყოფს 
ფინანსური 

მომსახურებით ან 
ეხმარება Al Nusrah 
Front for the People 

of the Levant-ს 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

№139) 

350 1. აქსა (AQSA) 
2.მაჰმუდ (MAHMOOD) 

3. 
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
11.05.1994 

 
დაბ. ადგილი: 

გლასგო, შოტლანდია, გაერთიანებული 
სამეფო(Glasgow, Scotland, United 

Kingdom)  
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

უმმ ლაითჰ  
(Umm Layth) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ბრიტანეთის 

პასპორტის ნომერი 
720134834 

გაცემულია 2012 
წლის 27 ივნისს 

(ვადა გასდის 2022 
წლის 27 ივნისს)  

 
პირადი ნომერი: 

 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2013 წლის 

ნოემბრში)  
ბ)გაერთიანებული 

სამეფო (წინა 
მისამართი)  

28.09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
რეკრუიტერი, 
ირიცხება ალ-

ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№83), სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკაში, Al-
Khanssaa-ს რაზმის 



ბრიტანელი (British) 
 

წამყვანი ფიგურა. 
ერაყის და 
ლევანტის 
ისლამური 

სახელმწიფოს ISIL-
ის ქალების რაზმი 
შეიქმნა Al-Raqqa-

ში რომ 
აღასრულოს 

შარიათის კანონის 
ISIL-ისეული 

ინტერპრეტაცია. 
სქესი: 

მდედრობითი, 
ფოტო 

ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში.  

351 1. ნასსერ (NASSER) 
2. აჰმედ (AHMED) 

3.მუტჰანა (MUTHANA) 
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
29.04.1994 

 
დაბ. ადგილი: 

ჰეტი, კარდიფი, გაერთიანებული 
სამეფო (Heath, Cardiff, United Kingdom)

 
 

ა) ნასირ მუტჰანა (Nasir 
Muthana) 

ბ) აბდულ მუტჰანა (Abdul 
Muthana) 

გ) აბუ მუტჰანა (Abu 
Muthana) 

დ) აბუ ალ-იემენი მუტჰანა 
(Abu Al-Yemeni Muthana) 
ე) აბუ მუტჰანნა (Abu 

Muthanna) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ბრიტანეთის 

პასპორტის ნომერი 
210804241, 

გაცემულია 2010 
წლის 27 ივლისს 

(ვადა გასდის 2020 
წლის 27 ივლისს)  

 
პირადი ნომერი: 

 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2013 წლის 

ნოემბრში) 
ბ)გაერთიანებული 

სამეფო (წინა მისამართი 
2013 წლის ნოემბრამდე) 

28.09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) უცხოელი 
ტერორისტი 
მებრძოლი, 

ირიცხება ალ-
ქაიდას 

ორგანიზაციაში 
ერაყში 

(იურიდიული 
პირების სიაში 
№83), სირიის 



ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი (British) 

 
 

არაბთა 
რესპუბლიკაში. 

იძებნება 
გაერთიანებული 

სამეფოს 
მთავრობის მიერ. 

ფიზიკური 
აღწერილობა: თმის 

ფერი: 
ყავისფერი/შავი. 

ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში. 

352 1. ომარ (OMAR) 
2. ალი (ALI) 

3.ჰუსსეინ (HUSSAIN)  
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
21.03.1987 

 
დაბ. ადგილი: 

ზემო ვიკომბი, ბუკინგემშირი, 
გაერთიანებული სამეფო (High 

Wycombe, Buckinghamshire, United 
Kingdom) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი (British) 

 

აბუ სა’იდ ალ ბრიტანი 
(Abu-Sa'id Al Britani)  

პასპორტის 
მონაცემები: 
ბრიტანეთის 

პასპორტის ნომერი 
205939411, 

გაცემულია 2004 
წლის 21  

ივლისს (ვადა 
გასდის 2015 წლის  

21 აპრილს)  
 

პირადი ნომერი: 
 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2014 წლის 

იანვარში)  
ბ)გაერთიანებული 

სამეფო (წინა მისამართი 
2014 წლის იანვრამდე) 

28.09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) უცხოელი 
ტერორისტი 
მებრძოლი, 

ირიცხება ალ-
ქაიდას 

ორგანიზაციაში 
ერაყში (Al-Qaida in 
Iraq) (იურიდიული 

პირების სიაში 
№83), სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკაში. 

ფიზიკური 
აღწერილობა: 



თვალის ფერი: 
ყავისფერი; თმის 

ფერი: 
ყავისფერი/შავი. 

ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში. 

353 1.სალი-ანნე (SALLY-ANNE) 
2.ფრანსის (FRANCES) 

3. ჯონეს (JONES) 
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
17.11.1968 

 
დაბ. ადგილი: 

გრინვიჩი, დიდი ლონდონი, 
გაერთიანებული სამეფო (Greenwich, 

Greater London, United Kingdom) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი (British) 

 
 
 

ა) უმმ ჰუსსეინ ალ-ბრიტანი 
(Umm Hussain al-Britani) 

ბ)საკინაჰ ჰუსსეინ (Sakinah 
Hussain) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ბრიტანეთის 

პასპორტის ნომერი 
519408086, გაცემუ
ლია 2013 წლის 23 
სექტემბერს (ვადა 
გასდის 2023 წლის 

23 სექტემბერს) 
 

პირადი ნომერი: 
 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2013 

წელს) 
ბ)გაერთიანებული 

სამეფო (წინა 
ადგილსამყოფელი 2013 

წლამდე)  

28.09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) 

რეკრუიტერი, 
ირიცხება ალ-

ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№83), სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკაში. 

სქესი: 
მდედრობითი, 

მეუღლის სახელი: 
ჯუნაიდ ჰუსსეინ 
(Junaid Hussain). 

ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 



უშიშროების 
საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში. 

354 1.ბოუბეკერ (BOUBAKER) 
2. ბენ ჰაბიბ ( BEN HABIB) 

3. ბენ ალ-ჰაკიმ (BEN AL-HAKIM)
 

დაბ. თარიღი: 
01.08.1983 

 
დაბ. ადგილი: 

პარიზი, საფრანგეთი  
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) ფრანგი (French) 

ბ)ტუნისელი (Tunisian) 
 
 

ა) ბოუბაკეურ-ელ-ჰაკიმ 
(Boubakeur el-Hakim) 
ბ) ბოუბაკერ ელ-ჰაკიმ 

(Boubaker el Hakim) 
გ) აბოუ ალ მოუკატელ 

(Abou al Moukatel) 
დ)აბოუ მოუკატელ (Abou 

Mouqatel) 
ე) აბუ-მუკატილ ალ ტუნისი

(Abu-Muqatil al-Tunisi)  
ვ) ელ ჰაკიმ ბოუბაკეურ (El 

Hakim Boubakeur) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
 

პირადი ნომერი: 
 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2015 წლის 

სექტემბრში) 

29.09.15 
(ცვლილებ
ა 24.06.16)

 ერაყში და
ლევანტში 
ისლამური 
სახელმწიფოს 
(ISIL) ფრანგი-
ტუნისელი 
უცხოელი 
ტერორისტი 
მებრძოლი, 
ირიცხება ალ-
ქაიდას 
ორგანიზაციაში 
ერაყში (Al-
Qaida in Iraq) 
(იურიდიული 
პირების სიაში
№83).  

355 1. პეტერ (PETER) 
2. შერიფ (CHERIF) 

3. 
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
26.08.1982 

 
დაბ. ადგილი: 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
 

პირადი ნომერი: 
 

ალ მუკალლა, 
ჰადრამავტის 

პროვინცია, იემენი (Al 
Mukalla, Hadramawt 

province, Yemen) 

29.09.15 
(ცვლილებ
ა 24.06.16 

Al-Qaida in the 
Arabian Peninsula 
(AQAP)-ის წევრი 

(იურიდიული 
პირების სიაში 

№127) 
საფრანგეთში 2012 

წელს 
დაუსწრებლად 
მისჯილი აქვს 
ხუთი წლით 



პარიზი, მე-20 უბანი საფრანგეთი
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ფრანგი (French) 

 
 
 
 
 

თავისუფლების 
აღკვეთის მოხდა 
ციხეში. იძებნება 
საფრანგეთის 

მთავრობის მიერ 
2015 წლიდან. 

356 1.მაქსიმე (MAXIME) 
2.ჰაუკარდ (HAUCHARD) 

 
დაბ. თარიღი: 

17.03.1992 
 

დაბ. ადგილი: 
სეინტ აუბინ ლეს ელბეუფ (Saint 

Aubin les Elbeuf) ნორმანდია, 
საფრანგეთი (Normandy, France)

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ფრანგი (French) 
 
 
 
 

აბოუ აბდალლაჰ ალ 
ფარანსი (Abou Abdallah 

al Faransi)  

პირადი ნომერი: 
ფრანგული 
პირადობის 
მოწმობა: 

101127200129 
გაცემულია, 
ბერნეის საუს 
პრეფექტურის 

(Sous-Préfecture of 
Bernay) მიერ 

საფრანგეთში და 
ვადა გასდის 2020 
წლის 4 ნოემბერს. 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2015 წლის 

სექტემბერში) 

29.09.15 
(ცვლილებ
ა 24.06.16 

ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) ფრანგი 
ტერორისტი 
მებრძოლი, 

ირიცხება ალ-
ქაიდას 

ორგანიზაციაში 
ერაყში (Al-

Qaida in Iraq) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

№83). 
ფრანგული 
დაკავების 

ორდერი გაიცა 
2015 წლის 20 

იანვარს  



პარიზის 
პროკურატურის 
ოფისის ანტი 

ტერორისტული 
სამმართველოს 
მომრიგებელი 
მოსამართლის 

მიერ 
მკვლელობისათ
ვის ტერორისტ 
ორგანიზაციასთ
ან ერთად და 
ტერორისტ 
კრიმინალურ 

ორგანიზაციაში 
მონაწილეობისა

თვის. 
357 ამრუ (AMRU) 

ალ-აბსი (AL-ABSI) 
3. 
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
დაახლოებით 1979 წელი 

 
დაბ. ადგილი: 

საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
 

ა) ამრ ალ აბსი ( Amr al Absi)
ბ) აბუ ალ ათჰირ ამრ ალ 
აბსი (Abu al Athir Amr al 

Absi) 
 გ) აბუ ალ-ათჰირ (Abu al-

Athir) 
 ბ) აბუ ალ-ასირ (Abu al-Asir)

დ) აბუ ასირ (Abu Asir) 
ე) აბუ ამრ ალ შამი (Abu Amr 

al Shami) 
ვ) აბუ ალ-ათჰირ ალ-

შამი (Abu al-Athir al-Shami)
ზ) აბუ უმარ ალ-აბსი (Abu-

Umar al-Absi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
 

პირადი ნომერი: 
 

ჰომს, სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (Homs, 
Syrian Arab Republic) 

(2015 წლის სექტემბრის 
მდგომარეობით)  

29. 09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
Shura-ს საბჭოს 
წევრი, ირიცხება 

ალ-ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

№83) და კურირებს 
ISIL-ის მედიის 
მიმართულებას. 



 
 

ISIL-ის 
პროვინციული 
ლიდერი ჰომსში 
(Homs), სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკაში 
2014 წლის შუა 
რიცხვებიდან. 
დამატებით 

მიიჩნევა ISIL-ის 
გამტაცებელთა 

ლიდერად 
(kidnapper-in-chief) 

358 1. მუ’თასსიმ (MU’TASSIM ) 
2. იაჰია (YAHYA) 

3. ‘ალი (‘ALI) 
4. ალ-რუმაიშ (AL-RUMAYSH) 

 
დაბ. თარიღი: 

04.01.1973 
 

დაბ. ადგილი: 
ჯედაჰ, საუდის არაბეთი 

(Jeddah, Saudi Arabia) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
იემენი (Yemeni)  

 ა) რაიჰანაჰ (Rayhanah) 
ბ) აბუ-რაიჰანაჰ 
 (Abu-Rayhanah) 

გ) ჰანდალაჰ (Handalah) 
დ) აბუ-რაიჰანაჰ-ალ ‘ანსარი 

ალ-ჯედდავი (Abu-
Rayhanah al-'Ansari al-

Jeddawi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

იემენის პასპორტის 
ნომერი 01055336 

 
პირადი ნომერი: 
საუდის არაბეთის 

უცხოელის 
რეგისტრაციის 

ნომერი 2054275397, 
გაცემულია 1998 
წლის 22 ივლისს.  

 29.09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
ფინანსური და 

უცხოელი 
მებრძოლი 

მხარდამჭერი, 
ირიცხება ალ-

ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

№83), Al-Qaida in 
the Arabian 

Peninsula (AQAP)-
ის წევრი 

(იურიდიული 
პირების სიაში 

№127) 
მოყოლებული 



სულ მცირე 2014 
წლის ივნისიდან . 

359 1. ტარად (TARAD) 
2. მოჰამმედ (MOHAMMAD) 

3. ალჯარბა (ALJARBA) 
4.  
 

დაბ. თარიღი: 
20.11.1979 

 
დაბ. ადგილი: 

ერაყი 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
საუდის არაბელი 

 
 

ა) ტარად ალჯარბა 
(Tarad Aljarba) 

ბ) აბუ მუჰამმედ ალ-შიმალი 
(Abu-Muhammad al-Shimali)

პასპორტის 
მონაცემები: 

საუდის არაბეთის 
პასპორტის ნომერი 
E704088, გაცემული

ა 2003 წლის 26 
აგვისტოს (ვადა 

გასდის 2008 წლის 
2 ივლისს) 

 
პირადი ნომერი: 

 

 29.09.15 ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) სასაზღვრო 
ემირი, ირიცხება 

ალ-ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
№83) 2015 წლის 
აპრილიდან და 

ISIL-ის ლიდერი 
სირიის არაბთა 

რესპუბლიკის და 
ერაყის ფარგლებს 
გარეთ წარმოებულ 
ოპერაციებში 2014 

წლის შუა 
რიცხვებიდან. 
ხელს უწყობდა 
ავსტრალიიდან, 

ევროპიდან და შუა 
აღმოსავლეთიდან 
წამოსული ISIL-ის 

მომავალი 
მებრძოლების 
თურქეთიდან 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკაში 
გადაადგილებას. 
ხელმძღვანელობდ



ა ISIL-ის საოჯახო 
სასტუმროს 

აზიზში (guesthouse 
in Aziz), სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკაში 
2014 წლიდან.  

360  
ამოღებულია საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
2019 წლის 11 თებერვლის #2 ბრძანების
საფუძველზე. 

 
 

1.ლავდრიმ (LAVDRIM ) 
2.მუჰახჰერი (MUHAXHERI) 

3. 
4. 
 

დაბ. თარიღი: 
ა) 03.12.1989 

ბ) დაახლოებით 1987 წელი 
 

დაბ. ადგილი: 
კაკანიკ/კასანიკ (Kaqanik/Kacanik)  

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 
 
 
 
 

 ა) აბუ აბდულლაჰ ალ 
კოსოვა (Abu Abdullah al 

Kosova) 
ბ) აბუ აბდალლაჰ ალ-

კოსოვი (Abu Abdallah al-
Kosovi) 

გ) აბუ აბდალლაჰ ალ-
კოსოვო (Abu Abdallah al-

Kosovo) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2015 წლის 

სექტემბრის 
მდგომარეობით)  

29.09.15 კოსოვოელი 
ალბანელი 
ტერორისტი 

მებრძოლი სირიის 
არაბთა 

რესპუბლიკაში და 
ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
ერთ-ერთი 
ერთეულის 

ლიდერი, ირიცხება 
ალ-ქაიდას 

ორგანიზაციაში 
ერაყში (Al-Qaida in 
Iraq) (იურიდიული 

პირების სიაში 
№83), იძებნება 

ინტერპოლის მიერ. 

361 1. ასიილ (ASEEL )  პასპორტის ა) სირიის არაბთა 30.09.15 ერაყში და 



2.მუტჰანა ( MUTHANA) 
3. 
4.  

 
დაბ. თარიღი: 

22.11.1996 
 
 

დაბ. ადგილი: 
კარდიფი, გაერთიანებული სამეფო 

(Cardiff, United Kingdom) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი (British)  

 

მონაცემები: 
ბრიტანეთის 

პასპორტის ნომერი 
516088643, 

გაცემულია 2014 
წლის 7  

იანვარს (ვადა 
გასდის 2024 წლის 

7 იანვარს) 
 

პირადი ნომერი: 
 

რესპუბლიკა (2014 წლის 
თებერვალში) 

ბ)გაერთიანებული 
სამეფო (წინა 
მისამართი)  

ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
უცხოელი 

ტერორისტი 
მებრძოლი, 

ირიცხება ალ-
ქაიდას 

ორგანიზაციაში 
ერაყში (Al-Qaida in 
Iraq) (იურიდიული 

პირების სიაში 
№83), სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკაში, 

იძებნება 
გაერთიანებული 

სამეფოს 
მთავრობის მიერ. 

ფიზიკური 
აღწერილობა: თმის 

ფერი: 
ყავისფერი/შავი.  

362 1.მაგჰომედ (MAGHOMED) 
2.მაგჰომედზაკიროვიჩ 

(MAGHOMEDZAKIROVICH ) 
3. აბდურაკჰმანოვ 

(ABDURAKHMANOV) 
4.  
 

ორიგინალის ენაზე: Абдурахманов 
Магомед Магомедзакирович  

 
დაბ. თარიღი: 

ა) აბუ ბანატ (Abu Banat) 
(ორიგინალის ენაზე: Абу 

Банат) 
ბ) აბუ ალ ბანატ) 

(Abu al Banat) (ორიგინალის 
ენაზე: Абу аль Банат) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
რუსეთის 
უცხოური 
სამგზავრო 

პასპორტის ნომერი 
515458008 (ვადა 

გასდის 2017 წლის 
30 მაისს)  

 
 

ა) თურქეთი 
(სავარაუდო 

ადგილსამყოფელი) 
ბ) სირიის არაბთა 
სახელმწიფო (წინა 
დადასტურებული 

ადგილსამყოფელი 2012 
წლის სექტემბრიდან) 

02.10.15 2015 წლის 
აგვისტოს ჯამაათ 
აბუ ბანატ (Jamaat 

Abu Banat) 
ტერორისტული 
დაჯგუფების 
ლიდერი, 
რომელიც 

წარმოადგენს 
ერაყში და 
ლევანტში 
ისლამური 



24.11.1974 
 

დაბ. ადგილი: 
სოფელი კჰადზალმაჰი, ლევაშინსკის 

ოლქი, დაღესტნის რესპუბლიკა, 
რუსეთის ფედერაცია (Khadzhalmahi 

Village, Levashinskiy District, Republic of 
Dagestan, Russian Federation) 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: რუსი  

 
 
 
 
 

პირადი ნომერი: 
რუსეთის 
ეროვნული 

პასპორტის ნომერი 
8200203535 

 
 

სახელმწიფოს 
(ISIL) ნაწილს, 
ირიცხება ალ-

ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

№83) და 
მოქმედებს სირიის 

არაბთა 
რესპუბლიკის გარე 

ქალაქებში 
ალეპპოსა და 

იდლიბში (Aleppo 
and Idlib), ეწევა 
ადგილობრივი 
სირიელების 
გამოძალვას, 
გატაცებას და 
სიკვდილით 

დასჯას. ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 

ყავისფერი, თმის 
ფერი: მუქი, 
აღნაგობა: 

ღონიერი, სწორი 
ცხვირი, სიმაღლე: 

180-185 სმ. 
საუბრობს: 
რუსულ, 

ინგლისურ, 
არაბულ ენებზე. 

იძებნება რუსეთის 



ფედერაციის 
მთავრობის მიერ 
ტერორისტული 

დანაშაულისათვის, 
რომელიც 

ჩადენილი აქვს 
რუსეთის 

ტერიტორიაზე. 
ფოტო 

ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში.  

363 1. ისლამ (ISLAM) 
2. სეით-უმაროვიჩ (SEIT-UMAROVICH)

3.ატაბიევ (ATABIEV) 
4.  
 

ორიგინალის ენაზე: Ислам Сеит-
Умарович Атабиев  

 
დაბ. თარიღი: 

29.09.1983 
 

დაბ. ადგილი: 
უსტ-დზჰეგუტა, ყარაჩაი-ჩერქეზეთის 

რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Ust-
Dzheguta, Republic of Karachayevo-

Cherkessia, Russian Federation) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
რუსი  

აბუ ჯიჰად (Abu Jihad) 
(ორიგინალის ენაზე: Абу 

Джихад) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 რუსეთის 
უცხოური 
სამგზავრო 

პასპორტის ნომერი 
620169661 

 
 

პირადი ნომერი: 
რუსეთის 
ეროვნული 

პასპორტის ნომერი 
9103314932, 

გაცემულია 2003 
წლის 15 აგვისტოს 

(გაცემულია 
რუსეთის 

ფედერაციის 

ა) მოსკოვსკი 
მიკრორაიონი 6, ბინა 96, 

უსტ-დზჰეგუტა, 
ყარაჩაი-ჩერქეზეთის 

რესპუბლიკა, რუსეთის 
ფედერაცია (Moscovskiy 
Microrayon 6, App. 96, 

Ust-Dzheguta, Republic of 
Karachayevo-Cherkessia, 

Russian Federation  
ბ) სირიის არაბთა 

რესპუბლიკა 
(განთავსებულია 2015 
წლის აგვისტოში)  

გ) ერაყი (სავარაუდო 
ალტერნატიული 

ადგილსამყოფელი 2015 
წლის აგვისტოში)  

02.10.15 2015 წლის 
აგვისტოში ერაყში 

და ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) რუსულად 

მოლაპარაკე 
მეომრების ემირი, 
ირიცხება ალ-

ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

№83), 
აკონტროლებს 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკის 

ქალაქებს ალ დანას 
და იდლიბს (Al 



 
 
 
 
 

ყარაჩაი-
ჩერქეზეთის 
რესპუბლიკის 
ფედერალური 
მიგრაციის 
სამსახურის  

დეპარტამენტის 
მიერ) 

 
 

Dana, Idlib) 
როგორც ISIL -ის 
ხელმძღვანელი. 

იძებნება რუსეთის 
ფედერაციის 

მთავრობის მიერ 
ტერორისტული 

დანაშაულისთვის, 
რომელიც 

ჩადენილი აქვს 
რუსეთის 

ტერიტორიაზე. 
ფოტო 

ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში.  

364 1.აკჰმედ ( AKHMED ) 
2.რაჯაპოვიჩ (RAJAPOVICH ) 

3.ჩატაევ (CHATAEV) 
4. 
 

ორიგინალის ენაზე: Ахмед Ражапович 
Чатаев 

 
დაბ. თარიღი: 

04.07.1980 
 

დაბ. ადგილი: 
სოფელი ვედენო, ვედენსკის ოლქი, 
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის 

ფედერაცია (Vedeno Village, Vedenskiy 

ა) აკჰმად შიშანი (Akhmad 
Shishani)(ორიგინალის  
ენაზე:  Ахмад Шишани) 

ბ) დევიდ მაიერ (David 
Mayer) (ორიგინალის ენაზე: 

Давид Майер) 

გ) ელმირ სენე (Elmir 
Sene)(ორიგინალის ენაზე: 

Эльмир Сене) 
დ) ოდნორუკი  (Odnorukiy) 

(ორიგინალის ენაზე 
Однорукий) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

რუსეთის 
ეროვნული 

პასპორტის ნომერი 
9600133195, 
გაცემულია 

ვედენსკის ოლქში, 
ჩეჩნეთის 

რესპუბლიკაში, 
რუსეთის 
ფედერაცია 
(გაცემულია 

შინაგან საქმეთა 

მისამართი: 
ა) სირიის არაბთა 

რესპუბლიკა 
(ადგილსამყოფელი 2015 

წლის აგვისტოში) 
ბ) ერაყი (სავარაუდო 
ალტერნატიული 

ადგილსამყოფელი 2015 
წლის აგვისტოში) 

02.10.15 
ცვლილება: 
10.12.2015 
30.12.2015 

2015 წლის 
აგვისტოში ერაყში 

და ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(ISIL) ერთ-ერთი 

ლიდერი, ირიცხება 
ალ-ქაიდას 

ორგანიზაციაში 

ერაყში Al-Qaida in 
Iraq) (იურიდიული 
პირების სიაში N 

83); 
ხელმძღვანელობს 



District, Republic of Chechnya, Russian 
Federation) 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: რუსი 

 
 
 

სამინისტროს 
მიერ) 

 

დაახლოებით 130 
მეომარს. 
ფიზიკური 

აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 

ყავისფერი, თმის 
ფერი: შავი, 

აღნაგობა: სრული, 
განმასხვავებელი 
ნიშნები: ოვალური 

სახე, წვერი, 
დაკარგული აქვს 
მარჯვენა ხელი და 
მარცხენა ფეხი, 

საუბრობს რუსულ, 
ჩეჩნურ და 

სავარაუდოდ 
გერმანულ და 

არაბულ ენებზე. 
იძებნება რუსეთის 

ფედერაციის 
მთავრობის მიერ 
ტერორისტული 

დანაშაულისათვის, 
რომელიც ჩაიდინა 

რუსეთის  
ტერიტორიაზე.    

ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში. 

365 1.ტარკჰან (TARKHAN) ა) რამზან ოდუევ (Ramzan პასპორტის მისამართი: 02.10.15 2015 წლის 



2.ისმაილოვიჩ  (ISMAILOVICH) 
3.გაზიევ (GAZIEV) 

4. 
 

ორიგინალის ენაზე: Тархан Исмаилович 
Газиев 

 
დაბ. თარიღი: 

11.11.1965 
 

დაბ. ადგილი: 
იტუმ კალე, იტუმ-კალინსკის ოლქი, 
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის 

ფედერაცია (Itum-Kale, Itum-Kalinskiy 
District, Republic of Chechnya, Russian 

Federation) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე 

 

Oduev) (ორიგინალის ენაზე: 
Рамзан Одуев) 

ბ) ტარკჰან ისაევიჩ 
გაზიევ (Tarkhan Isaevich 

Gaziev) (ორიგინალის ენაძე: 
Тархан Исаевич Газиев) 

გ) ჰუსან ისაევიჩ 
გაზიევ (Husan Isaevich 

Gaziev) (ორიგინალის ენაზე: 
Хусан Исаевич Газиев) 

დ) უმარ სულიმოვ (Umar 
Sulimov) (ორიგინალის 
ენაზე: Умар Сулимов) 
ე) ვაინაკჰ (Wainakh) 
(ორიგინალის ენაზე: 

Вайнах) 
ვ) სევერ (Sever) 

(ორიგინალის ენაზე Север)
ზ) აბუ ბილალ (Abu Bilal) 
(ორიგინალის ენაზე Абу-

Билал) 
თ) აბუ იასირ (Abu Yasir) 
(ორიგინალის ენაზე: Абу 

Ясир) 
ი) აბუ იასიმ  (Abu Asim) 
(ორიგინალის ენაზე: Абу 

Ясим) 
კ) ჰუსან  (Husan)
(ორიგინალის ენაზე: Хусан 
ლ) აბ-ბილალ (Ab-Bilal) 

მ) აბუ-ნასერ (Abu-
Naser) 

მონაცემები: 
 

პირადი ნომერი: 
 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

(ადგილსამყოფელი 2015 
წლის აგვისტოში) 

ბ) ერაყი (სავარაუდო 
ალტერნატიული 

ადგილსამყოფელი 2015 
წლის აგვისტოში) 

(ცვლილება:
10.12.2015 
06.09.2016) 

აგვისტოში 
ხელმძღვანელობს 
Jamaat Tarkhan-ს, 
ტერორისტულ 
დაჯგუფებას,  

რომელიც ერაყში 
და ლევანტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
ნაწილია, ირიცხება 

ალ-ქაიდას 
ორგანიზაციაში 

ერაყში Al-Qaida in 
Iraq) (იურიდიული 

პირების სიაში 
N83), იძებნება 

რუსეთის 
ფედერაციის 

მთავრობის მიერ 
ტერორისტული 

დანაშაულისათვის, 
რომელიც ჩაიდინა 

რუსეთის  
ტერიტორიაზე, 

მათ შორის 
საერთაშორისო 

დაკავების 
ორდერით.     

ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში. 



366 1.ზაურბეკ (ZAURBEK ) 
2.სალიმოვიჩ (SALIMOVICH) 

3.გუჩაევ (GUCHAEV) 
4.  
 

ორიგინალის ენაზე: Заурбек Салимович 
Гучаев  

 
დაბ. თარიღი: 

07.09.1975 
 

დაბ. ადგილი: 
სოფელი ჩეგემ-1, ჩეგემსკის ოლქი, 

ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკა, 
რუსეთის ფედერაცია (Chegem-1 Village, 

Chegemskiy District, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Russian Federation) 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

რუსი 
 

ა) ბეჩ (Bach) (ორიგინალის 
ენაზე: Бэч) 

ბ) ფაკიჰ (Fackih) 
(ორიგინალის ენაზე: Факих) 
გ) ვოსტოჩნი (Vostochniy) 

(ორიგინალის ენაზე: 
Восточный) 

დ)მუსლიმ (Muslim) 
(ორიგინალის ენაზე: 

Муслим)  
ე) აზიზ (Aziz) (ორიგინალის 

ენაზე: Азиз) 
ვ) აბდულ აზიზ (Abdul Aziz) 
(ორიგინალის ენაზე: Абул 

Азиз) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
რუსეთის 
უცხოური 
სამგზავრო 

პასპორტის ნომერი 
622641887  

 
 

პირადი ნომერი: 
რუსეთის 
ეროვნული 
პასპორტის 

ნომერი 8304661431 
 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

(ადგილსამყოფელი 2015 
წლის აგვისტოში) 

ბ) ერაყი (სავარაუდო 
ალტერნატიული 

ადგილსამყოფელი 2015 
წლის აგვისტოში) 

02.10.15  2015 წლის 
აგვისტოში Army of 

Emigrants and 
Supporters 

(იურიდიული 
პირების სიაში № 
154) ერთ-ერთი 

ლიდერი. იძებნება 
რუსეთის 

ფედერაციის 
მთავრობის მიერ 
ტერორისტული 

დანაშაულისათვის, 
რომელიც ჩაიდინა 

რუსეთის 
ფედერაციის 

ტერიტორიაზე. 
ფოტო 

ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში.  

367 1. შამილ (SHAMIL) 
2. მაგომედოვიჩ (MAGOMEDOVICH) 
3. ისმაილოვ ( ISMAILOV) 
4.  
 
 
ორიგინალის ენაზე: Шамиль 
Магомедович Измайлов 
 
დაბ. თარიღი: 

ა) შამილ მაგომედოვიჩ 
ალიევ (Shamil 
Magomedovich Aliev) 
(ორიგინალის ენაზე: 
Шамиль Магомедович 
Алиев)  
ბ) აბუ ჰანიფა (Abu Hanifa) 
(ორიგინალის ენაზე: Абу 
Ханифа)  

პასპორტის 
მონაცემები: 
რუსეთის 
უცხოური 
სამგზავრო 
პასპორტის ნომერი 
514448632, 
გაცემულია 2010 
წლის 08 
სექტემბერს 
ალექსანდრიაში, 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 
(განთავსებულია 2015 
წლის აგვისტოში)  
ბ) ერაყი (სავარაუდო 
ალტერნატიული 
განტავსების ადგილი 
2015 წლის აგვისტოში) 

02.10.15 2015 წლის 
აგვისტოში Al-
Nusrah Front for the 
People of the 
Levant-
ის (იურიდიული 
პირების სიაში 
№139) წევრი 
ტერორისტული 
დაჯგუფების 
Jamaat Abu Hanifa-ს 



29.10.1980 
 
დაბ. ადგილი: 
ასტრახანი, რუსეთის ფედერაცია 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
რუსი 
 

ეგვიპტე 
(გაცემულია 
რუსეთის 
ფედერაციის 
გენერალური 
საკონსულოს მიერ) 
 
პირადი ნომერი: 
რუსეთის 
ეროვნული 
პასპორტის ნომერი 
1200075689, გაცემუ
ლია 2000 წლის 15 
დეკემბერს 
(გაცემულია 
რუსეთის 
ფედერაციის მიერ  
 

ლიდერი, 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 
ყავისფერი, თმის 
ფერი: შავი, 
აღნაგობა: სუსტი, 
სიმაღლე: 175-180 
სმ, 
განმასხვავებელი 
ნიშნები: მოგრძო 
სახე, ლაპარაკის 
დეფექტი. იძებნება 
რუსეთის 
ფედერაციის 
მთავრობის მიერ 
ტერორისტული 
დანაშაულისათვის, 
რომელიც ჩაიდინა 
რუსეთის 
ფედერაციის 
ტერიტორიაზე.  
ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში.  

368 სახელები: 
1. ემრაჰ (Emrah) 
2. ერდოგან 
(Erdogan) 
3. 

ა) იმრაან ალ- 
კურდი(Imraan Al-Kurdy) 
ბ) იმრაან (Imraan) 
გ) იმრან (Imran) 
დ) იმრან იბნ ჰასან (Imran 

პასპორტის 
მონაცემები: 

გერმანული 
პასპორტის ნომერი 
BPA C700RKL8R4 

მისამართი: 
ვერლის ციხე, გერმანია 

(Werl prison, 
Germany) 2015 
წლის მაისიდან 
მოყოლებული 

30.11.2015 ყოფილი 
ტერორისტი 
მებრძოლი 
დაკავშირებული 
ალ ქაიდასთან 
ჩრდილოეთ 



4. 
 
დაბ. თარიღი: 
02.02.1988 
 
 
დაბ. ადგილი: კარლიოვა, თურქეთი 
(Karliova, Turkey) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
გერმანელი 

ibn Hassan)  
ე) სალაჰადდინ ელ კურდი 
(Salahaddin  El Kurdy) 
ვ)სალაჰადდინ  
ალკუდი (Salahaddin  
Al Kudy) 
ზ) სალაჰადდინ ალ-
კურდი (Salahaddin Al- 
Kurdy) 
თ) სალაჰ ალდინ (Salah
Aldin) 
ი) სულეიმან (Sulaiman)
კ) ისმატოლლაჰ 
(Ismatollah) 
ლ) ისმატულლაჰ ალ  
კურდი (Ismatullah Al 
Kurdy) 

გაცემულია 
18.02.2010, 
მოქმედების ვადა: 
17.02.2016 
 
 
პირადი ნომერი: 

ვაზირისტანში (Al- 
Qaida in  North 
Waziristan) 
პაკისტანი (2010- 
2011) და ჰარაკატ 
ალ-შაბააბ  ალ- 
უჯააჰიდიინ  (ალ- 
შაბააბ) Harakat Al- 
Shabaab   Al- 
Mujaahidiin   (Al- 
Shabaab)-თან 
სომალში (2011- 
2012),  მისჯილი 
აქვს 7  წლით 
თავისუფლების 
აღკვეთა 
ფრანკფურტ/მაინი 
ს უმაღლესი 
რეგიონული 
სასამართლოს მიერ 
2014 წელს. 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 
ყავისფერი,  
თმის ფერი: 
ყავისფერი, 
აღნაგობა:  
არის ფიზიკურად 
ძლიერი, წონა: 92 
კგ., სიმაღლე 176 
სმ., 
თანდაყოლილი 
განმასხვავებელი 
ნიშანი მარჯვენა 



მხარზე.  
დედის სახელი: 
ემინ ერდოგან  
(Emin Erdogan), 
მამის სახელი: 
   
სეიტ ერდოგან (Sait 
Erdogan). 

369 სახელები: 
1. აბდ ალ-ბასეტ (ABD AL-BASET) 

2. აზუზ (AZZOUZ) 
3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
07.02.1966 

 
დაბადების ადგილი: 

დომა, ლიბია 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ლიბიელი 

 

ა)  აბდელბასსედ აზუზ 
(Abdelbassed Azouz) 

ბ)  აბდულ ბასეტ აზუზ 
(Abdul Baset Azouz) 

გ) აა (ინიციალი) AA (initials)

პასპორტის 
მონაცემები: 

ლიბიის პასპორტი: 
#223611 

ბრიტანული 
პასპორტი:  
#C00146605 

 
პირადი ნომერი: 

 

ლიბია (ბოლო ცნობილი
ადგილსამყოფელი) 

 

29.02.2016 ალ-ქაიდას 
წამყვანი 

მებრძოლი (key 
operative) 
აიმან ალ-

ზავაჰირის (Aiman 
Al-Zawahiri) 

ხელმძღვანელობის 
ქვეშ. 

 
გადამზადებული  

ჰყავს 200 
მებრძოლი ლიბიის 

აღმოსავლეთ 
ნაწილში. 

370 სახელები: 
1. გულმუროდ (GULMUROD) 

2. ხალიმოვ (KHALIMOV) 
3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
ა) 14.05.1975 

ბ) დაახლოებით 1975 წელი 
 

დაბადების ადგილი: 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
 

პირადი ნომერი: 
 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

(ადგილსამყოფელი 2015 
წლის სექტემბერი) 

 

29.02.2016 სირიაში 
დაფუძნებული 

სამხედრო 
ექსპერტი (Syria-

based military 
expert). 

 
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს  



ა) ვარზობის მხარე,  ტაჯიკეთი 
ბ) დუშანბე, ტაჯიკეთი 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ტაჯიკი 
 

(Islamic State in Iraq 
and the Levant) 

წევრი და 
რეკრუიტერი. 

 
ირიცხება ალ-

ქაიდა ერაყში (Al-
Qaida in Iraq) 

(იურიდიული 
პირების სიაში 
N83). იძებნება 
ტაჯიკეთის 

მთავრობის მიერ. 
371 სახელები: 

1. ნუსრეთ (NUSRET) 
2. იმამოვიჩ (IMAMOVIC) 

3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
ა) 26.09.1971 
ბ) 26.09.1977 

 
დაბადების ადგილი: 
მილანოვცი, კალესიის 

მუნიციპალიტეტი, ბოსნია 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ბოსნია-ჰერცოგოვინელი  (Bosnia and 
Herzegovina) 

 

ა)  ნუსრეთ სულეიმან 
იმამოვიჩ (Nusret Sulejman 

Imamovic) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) ბოსნია და 
ჰერცოგოვინას 
პასპორტი: 
#349054 

 
ბ) ბოსნია და 
ჰერცოგოვინას 
პასპორტი: 
#3490054 

 
პირადი ნომერი: 

 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

(ადგილსამყოფელი 2015 
წლის სექტემბერი) 

29.02.2016 
ცვლილება 

29.03.19 

ითვლება, რომ 
იბრძოდა Al-Nusrah 
Front for the People 

of the Levant 
(იურიდიული 
პირების სიაში 

N139)-თან სირიის 
არაბთა 

რესპუბლიკაში და 
გამოცხადებული 
იქნა  ჯგუფის 
ლიდერად 2015 

წლის აპრილიდან. 
 
გაეროს 
უშიშროების 
საბჭოს 2253(2015) 
რეზოლუციის 
შესაბამისად 
მიმოხილვა 
დამთავრდა 2019 
წლის 21 



თებერვალს. 
 

372 სახელები: 
1. მუჰანნად (MUHANNAD) 

2. ალ-ნაჯდი (AL-NAJDI) 
3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
19.05.1984 

 
დაბადების ადგილი: 

ალ-დუვადმი, საუდის არაბეთი (al-
duwadmi, Saudi Arabia) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

საუდის არაბელი 
 

ა) ‘ალი მანაჰი ‘ალი ალ-
მაჰაიდალი ალ-‘უტაიბი 

('Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali 
al-'Utaybi) 

ბ) გასან ალ-ტაჯიკი (Ghassan 
al-Tajiki) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

 29.02.2016 Syria-based al-
Qaida-ს 

ფასილიტატორი. 
ჩართული იყო 

იმპროვიზებული 
ასაფეთქებელი 

მოწყობილობების 
(improvised 

explosive devices) 
დამზადებასა და 
ავღანეთსა და 
სირიის არაბთა 

რესპუბლიკაში მათ 
გამოყენებაში სულ 
ცოტა 2010 წლიდან 
მოყოლებული. 

373 სახელები: 
1. მორად (MORAD) 

2. ლააბუდი (LAABOUDI) 
3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
26.02.1993 

 
დაბადების ადგილი: 

მაროკო 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
მაროკოელი 

ა) აბუ ისმაილ (Abu Ismail)
ბ)  აბუ ისმაილ ალ-მაგრიბი

(Abu Ismail al-Maghribi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
მაროკოს 
პასპორტი: 
#UZ643018 

 
პირადი ნომერი: 
მაროკოს პირადი 

ნომერი: 
#CD595054 

 

თურქეთი 29.02.2016 ხელს უწყობს 
უცხოელი 

ტერორისტი 
მებრძოლების 
ერაყსა და 
ლევენტის 
ისლამურ 

სახლემწიფოში 
(Islamic State in Iraq 

and the Levant) 
გადაადგილებას. 

 
ირიცხება ალ-

ქაიდა ერაყში (Al-
qaida in Iraq) 

(იურიდიული 



პირების სიაში N83) 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკაში. 

374 სახელები: 
1. ალი მუსა (ALI MUSA) 

2. ალ-შავაკ (AL-SHAWAKH) 
3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
1973 

 
დაბადების ადგილი: 

საჰლ სოფელი, რაქას პროვინცია, 
სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Sahl 
Village, Raqqa Province, Syrian Arab 

Republic) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
სირიელი 

 

ა) ‘ალი მუსა ალ-შავაგ ('Ali 
Musa al-Shawagh) 

ბ) ‘ ალი მუსა ალ-შავაგ ('Ali 
Musa al-Shawagh) 

გ)  ალი ალ-ჰამუდ ალ-შავაკ
(Ali al-Hamoud al-Shawakh)

დ) იბრაჰიმ ალ-შავვაკ  
(Ibrahim al-Shawwakh) 

ე)  მუჰამად ‘ალი ალ-შავაკ 
(Muhammad 'Ali al-Shawakh)

ვ)  აბუ ლუქმან (Abu 
Luqman) 

ზ)  ალი ჰამმუდ (Ali 
Hammud) 

თ)  აბდულლაჰ შუვარ ალ-
აუჯაიდ (Abdullah Shuwar 

al-Aujayd) 
ი) ალი ავას (Ali Awas) 
კ) ‘ ალი-დერვიშ ('Ali 

Derwish) 
ლ) ‘ალი ალ-ჰამუდ ('Ali al-

Hamud) 
მ)  აბუ ლუქმან ალ-საჰლ 

(Abu Luqman al-Sahl) 
ნ)  აბუ ლუქმან ალ-სური 

(Abu Luqman al-Suri) 
ო) აბუ აიიუბ   (Abu Ayyub)

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

29.02.2016 ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(Islamic State in Iraq 

and the Levant) 
ლიდერი. 

 
ირიცხება ალ-

ქაიდა ერაყში (Al-
qaida in Iraq) 

(იურიდიული 
პირების სიაში 

N83). 
 

2015 წლის   
ივნისიდან ალ-

შავაკი Al-Shawakh  
იყო ISIL-ის 
მმართველი 

ალეპოში  (Aleppo). 

375 სახელები: 
1. ჰასან (HASAN) 

2. ალ-სალაჰაინ (AL-SALAHAYN) 
3. სალიჰ (SALIH) 

4. ალ-შა’არი (AL-SHA’ARI) 

ა) ჰუსეინ ალ-სალიჰინ 
სალიჰ ალ-შა’ირი (Husayn 
al-Salihin Salih al-Sha‘iri) 

ბ)  ანუ-ჰაბიბ ალ-ლიბი (Abu 
Habib al-Libi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

ლიბიის პასპორტი: 
#542858 

 

ლიბია 29.02.2016 
 

ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(Islamic State in Iraq 



 
დაბადების თარიღი: 

1975 
 

დაბადების ადგილი: 
დერნა, ლიბია (Derna, Libia) 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ლიბიელი 
 

გ)  ჰასან აბუ (Hasan Abu) პირადი ნომერი: 
ლიბიის პირადი 

ნომერი: 
#55252 

გაცემის ადგილი: 
დერნა, ლიბია 
(Derna, Libia) 

and the Levant) 
ფასილიტატორი. 

 
ირიცხება ალ-

ქაიდა ერაყში (Al-
qaida in Iraq) 

(იურიდიული 
პირების სიაში N83) 

376 სახელები: 
1. მუნირ (MOUNIR) 

2. ბენ დაუ (BEN DHAOU) 
3.  ბენ ბრაჰიმ (BEN BRAHIM) 
4. ბენ ჰელალ (BEN HELAL) 

 
დაბადების თარიღი: 

10.05.1983 
 

დაბადების ადგილი: 
ბენ გუერდანე, ტუნისი (Ben Guerdane, 

Tunisia) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტუნისელი 

 

ა) მუნირ ჰელელ (Mounir 
Helel) 

ბ) მუნირ ჰილელ (Mounir 
Hilel) 

გ)  აბუ რაჰმაჰ (Abu Rahmah)
დ)  აბუ მარიამ ალ-ტუნისი 

(Abu Maryam al-Tunisi) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

 29.02.2016 უცხოელი 
ტერორისტი 
მებრძოლების 

ფასილიტატორი, 
გამოცდილი  
სამგზავრო 
მარშრუტის 
მოძიებას და 
დადგენაში  

(Foreign terroristy 
fighter facilitator 
experienced in 

establishing and 
securing travel 

routes) 
 

აქტიურად იყო 
ჩართული 
ჩრდილოეთ 

აფრიკაში ისლამურ 
მაგრებში  ალ-

ქაიდას 
(Organization of Al-
Qaida in the Islamic 

Maghreb) 



(იურიდიული 
პირების სიაში 

N111) 
მატერიალურ 
მხარდაჭერაში. 
ეხმარებოდა 
უცხოელ 

ტერორისტ 
მებრძოლებს 
ჩრდილოეთ 
აფრიკის და 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკის 

ტერიტორიიდან 
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამურ 

სახელმწიფოში 
(Islamic State in Iraq 

and the Levant) 
გადაადგილებაში. 

377 სახელები: 
1. მოჰამედ (MOHAMMED) 

2. აბდელ-ჰალიმ (ABDEL-HALIM) 
3. ჰემაიდა (HEMAIDA) 

4. სალეჰ (SALEH) 
 

დაბადების თარიღი: 
ა) 22.09.1988 
ბ) 22.09.1989 

 
დაბადების ადგილი: 

ალექსანდრია, ეგვიპტე (Alexandria, 
Egypt) 

 

ა) მუჰამედ ჰამეიდა სალეჰ 
(Muhammad Hameida Saleh)
ბ) მუჰამედ აბდ-ალ ჰალიმ 
ჰუმაიდაჰ (Muhammad Abd-

al-Halim Humaydah) 
გ) ფარის ბალუჩისტან (Faris 

Baluchistan) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

ეგვიპტე 

 

29.02.2016 ალ ქაიდას წევრი. 
ჩართული იყო 
თვითმკვლელი 
მბომბავების 

(suicide bombers)  
მომზადებაში 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკაში 
გასაგზავნად და 

ამზადებდა 
ტერორისტულ 
აქტივობებს 
ევროპაში 

სამიზნეების 



ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ეგვიპტელი 

 

წინააღმდეგ. 
 

დაპატიმრებული 
იყო კაიროში, 

ეგვიპტეში (Cairo, 
Egypt) 2013 წელს. 

378 სახელები: 
1. სალიმ (SALIM) 

2. ბენგალემ (BENGHALEM) 
3. 
4. 
 

დაბადების თარიღი: 
06. 07.1980 

 
დაბადების ადგილი: 

ბურგ ლა რეინ, საფრანგეთი 
(Bourg la Reine, France) 

 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ფრანგი 
 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2015 წლის 

სექტემბერი) 

29.02.2016 სირიაში 
დაფუძნებული 

ფრანგი მოძალადე 
ექსტრემისტი 
(french violent 
extremist) და 
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 

სახელმწიფოს 
(Islamic State in Iraq 

and the Levant) 
წევრი. 

 
ირიცხება ალ-

ქაიდა ერაყში (Al-
qaida in Iraq) 

(იურიდიული 
პირების სიაში 

N83). 
 

მის მიმართ 
გაცემული იქნა 
ევროპული 
პატიმრობის 

ორდერი (European 
Arrets Warrant) 



379 სახელები: 
1. აბუ უბაიდაჰ (ABU UBAYDAH) 

2. იუსუფ (YUSUF) 
3.  ალ-ანაბი (AL-ANABI) 

4. 
 
 

დაბადების თარიღი: 
07.02.1969 

 
დაბადების ადგილი: 

ანაბა, ალჟირი (Annaba, Algeria) 
 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ალჟირელი 

 

ა) აბუ ობეჟდა იუსეფ ალ-
ანაბი (Abou ObeJda Youssef 

AI-Annabi) 
ბ) აბუ-უბაიდაჰ იუსუფ ალ-
ინაბი (Abu-Ubaydah Yusuf 

Al-lnabi) 
გ) მებრაკ იაზიდ (Mebrak 

Yazid) 
დ) იუსეფ აბუ ობეიდა 

(Youcef Abu Obeida) 
ე) მიბრაკ იაზიდ (Mibrak 

Yazid) 
ვ) იოსიფ აბუ ობაიდა 

იაზიდ (Yousif Abu Obayda 
Yazid) 

თ) იაზიდ მებრაკ (Yazid 
Mebrak) 

ი) იაზიდ მაბრაკ  (Yazid 
Mabrak) 

კ)  იუსუფ აბუ უბაიდაჰ 
(Yusuf Abu Ubaydah) 
ლ)  აბუ იუსეფ (Abou 

Youcef) 
 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი ნომერი: 

 

ალჟირი 29.02.2016 ისლამურ მაგრებში 
ალ-ქაიდას 

(Organization of Al-
Qaida in the Islamic 
Maghreb)(იურიდი

ული პირების 
სიაში N111) 
ლიდერი. 

ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
ინტერპოლისა და 

გაეროს 
უშიშროების 

საბჭოს სპეციალურ 
შეტყობინებაში 

 

380 1. ნაიეფ (NAYEF) 
2. სალამ (SALAM) 
3.მუჰამმად (MUHAMMAD) 
4.უჯაიმ ალ-ჰაბაბი  
(UJAYM AL-HABABI) 
 
ტიტული: შეიხი (Sheikh)  
 
დაბ. თარიღი:  
ა) 1981 

ა)ნაიფ სალამ მუჰამმად 
უჯაიმ ალ-ჰაბაბი (Nayf 
Salam Muhammad Ujaym al-
Hababi) 
ბ) ფარუქ ალ-ქაჰტანი (Faruq 
al-Qahtani) 
გ) ფარუქ ალ-ქატარი Faruq 
al-Qatari 
დ) ფარუქ ალ-ქაჰტანი ალ-
ქატარი (Farouq al-Qahtani al 

პასპორტის   
მონაცემები: 
ყატარის 
პასპორტის 
ნომერი: N592667 
გაცემის თარიღი: 
03.05.2007 
 
პირადი ნომერი: 
 

მისამართი:  
ავღანეთი(2009 წლიდან 
მოყოლებული) 

28.03.2016 ალ ქაიდას ემირი 
ავღანეთის 
აღმოსავლეთ 
ნაწილში. 
მეთაურობდა ალ-
ქაიდას ბატალიონს 
ავღანეთში სულ 
მცირე 2010 წლის 
შუა პერიოდიდან 
მოყოლებული 



ბ) დაახლოებით 1980 
 
დაბ. ადგილი: 
საუდის არაბეთი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ა) საუდის არაბელი 
ბ) ყატარელი (Qatar) 

Qatari) 
ე) შეიქჰ ფარუქ ალ-ქაჰტანი 
(Sheikh Farooq al-Qahtani) 
ვ) შაიკჰ იმრან ფარუკ 
(Shaykh Imran Farouk)  
ზ)შეიქჰ ფაროქ-ალ-ქატარი 
(Sheikh Faroq al-Qatari) 

381 სახელები: 
1. თურკი (TURKI) 
2. მუბარაკ (MUBARAK) 
3. აბდულლაჰ (ABDULLAH) 
4. აჰმად ალ-ბინალი (AHMAD AL-
BINALI) 
 
დაბადების თარიღი: 
03.09.1984 
დაბადების ადგილი: 
ალ მუჰარრაქ, ბაჰრეინი (Al Muharraq, 
Bahrain) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბაჰრეინელი (მოქალაქეობა გაუუქმდა 
2015 წლის იანვარში) 

ა)თურკი მუბარაკ 
აბდულლაჰ ალ ბინალი 
(Turki Mubarak Abdullah Al 
Binali) 
ბ) თურკი მუბარაკ ალ-
ბინალი (Turki Mubarak al‑
Binali) 
გ) თურკი ალ-ბენალი (Turki 
al-Benali) 
დ) თურკი ალ-ბინალი 
(Turki al-Binali) 
ე) აბუ ჰუმან ბაკრ იბნ აბდ 
ალ-აზიზ ალ-ათჰარი (Abu 
Human Bakr ibn Abd al-Aziz 
al-Athari) 
ვ) აბუ ბაქრ ალ-ათჰარი (Abu 
Bakr al-Athari) 
ზ) აბუ ჰაზმ ალ-სალაფი 
(Abu Hazm al‑Salafi)  
თ) აბუ ჰუდჰაიფა ალ-
ბაჰრაინი (Abu Hudhayfa al-
Bahrayni)  
ი) აბუ ხუზაიმა ალ-მუდარი 
(Abu Khuzayma al-Mudari)  
კ) აბუ სუფიან ალ-სულამი 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
ა) ბაჰრეინული 
პასპორტი: 
=2231616 
(გაცემულია 2013 
წლის 02 იანვარს, 
მოქმედების ვადა 
ეწურება 2023 წლის 
02 იანვარს) 
ბ)ბაჰრეინული 
პასპორტი: 
=1272611 (წინა 
პასპორტი, 
გამოცემული 2003 
წლის 01 აპრილს)    
 
პირადი ნომერი: 
840901356 

 20.04.2016 რელიგიის დაცვის 
პოლიციის 
(religious compliance 
police) 
ხელმძღვანელი და  
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოს  
(ISIL) უცხოელ 
ტერორისტ 
მებრძოლთა 
ახალწვეული 
 
ირიცხება ალ-
ქაიდა ერაყში (AL-
QAIDA IN IRAQ ) 
(იურიდიული 
პირების სიაში N83) 
2015 წლის მაისის 
მეორე ნახევრიდან. 



(Abu Sufyan al-Sulami)  
ლ) აბუ დერღამ (Abu 
Dergham) 
მ) აბუ ჰუმან ალ-ათჰარი 
(Abu Human al-Athari) 

382 სახელები: 
1. ფაისალ (Faysal) 
2. აჰმად (Ahmad) 
3. ბინ ალი (Bin Ali) 
4. ალ-ზაჰრანი (al-Zahrani) 
ორიგინალი სახელი:  
 فيصل احمد بن علي الزهران
 
დაბადების თარიღი: 
19.01.1986 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
საუდის არაბელი 
 

ა) ფაისალ აჰმედ ალი 
ალზაჰრანი (Faisal Ahmed Ali 
Alzahrani) 
ბ) აბუ სარაჰ ალ-საუდი (Abu 
Sarah al-Saudi) 
გ) აბუ სარა ზაჰრანი (Abu 
Sara Zahrani) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ა) საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი 
=K142736 
(გაცემულია 2011 
წლის 14 ივლისს, 
ალ ხაფჯში(Al-
Khafji), საუდის 
არაბეთში  
ბ) საუდის 
არაბეთის 
პასპორტი 
=G579315   

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

20.04.2016 გაზისა და 
ნავთობის 
სამმართველოს 
მთავარი 
წარმომადგენელი 
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოში(ISI
L) 
 
ირიცხება ალ-
ქაიდა ერაყში (AL-
QAIDA IN IRAQ ) 
(იურიდიული 
პირების სიაში N83, 
ალ ბარაკაჰ 
მუჰაფაზში (Al 
Barakah 
Governorate) 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა, 2015 
წლის მაისიდან 

383 სახელები: 
1. თუაჰ (TUAH)  
2. ფებრივანსიაჰ  (FEBRIWANSYAH) 
დაბადების თარიღი: 
18.02.1968 
დაბადების ადგილი: 

ა) თუაჰ ფებრივანსიაჰ ბინ 
არიფ ჰასრუდინ (Tuah 
Febriwansyah bin Arif 
Hasrudin)  
ბ) თუვაჰ ფებრივანსაჰ 
(Tuwah Febriwansah)  

პირადი ნომერი: 
 
ინდონეზიური 
პირადობის 
მოწმობის ნომერი 
09.5004.180268.0074 

ჯალან ბარუ, ლუკ No.1, 
რთ 05/07, კელურაჰან 
ბჰატკი ჯაია, სეთუ საბ 
რეგიონი, პამულანგის 
რეგიონი, ტანგერანგ 
სელათანი, ბანთენის 

20.04.2016 ინდონეზიაში 
დაფუძნებული იმ 
ორგანიზაციის 
ლიდერი, 
რომელმაც 
საჯაროდ შეჰფიცა 



ჯაკარტა, ინდონეზია 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ინდონეზიელი 
 

გ) მუჰამმად ფაჩრი 
(Muhammad Fachri)  
დ) მუჰამმად ფაჩრია  
(Muhammad Fachria)  
ე) მუჰამმად ფაჩრი 
(Muhammad Fachry) 

პროვინცია, ინდონეზია
(Jalan Baru LUK, No.1, RT 
05/07, Kelurahan Bhakti 
Jaya, Setu Sub-district, 
Pamulang District, 
Tangerang Selatan, Banten 
Province, Indonesia). 

ერთგულება  
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოს(ISIL) 
 
ირიცხება ალ-
ქაიდა ერაყში  (AL-
QAIDA IN IRAQ ) 
(იურიდიული 
პირების სიაში N83) 
.   
 
დახმარება 
აღმოუჩინა ISIL-ს 
ახალწვეულთა, 
თანხის აგროვების 
პროცესში და 
გადაადგილებაში. 
 
პატიმრობაშია 
ინდონეზიაში, 
ინდონეზიური 
ხელისუფლების 
მიერ 2015 წლის 21 
მარტიდან და 
ბრალად ედება 
ტერორისტული 
დანაშაულები.  

384 სახელები: 
1. ჰუსაინ (Husayn) 
2. ჯუაითჰინი (Juaythini) 
დაბადების თარიღი: 
03.05.1977 

ა) ჰუსსეინ მოჰამმედ 
ჰუსსეინ ალჯეითჰნი 
(Hussein Mohammed Hussein 
Aljeithni)  
ბ) ჰუსაინ მუჰამმად ალ-

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
პალესტინის 
ხელისუფლების 

ღაზას სექტორი, 
პალესტინის 
ტერიტორიები 

20.04.2016 კავშირი აქვს 
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამური 
სახელმწიფოსთან(I



დაბადების ადგილი: 
ნუსეირატის ლტოლვილთა 
ბანაკი(Nuseirat Refugee Camp), ღაზას 
სექტორი, პალესტინის ტერიტორიები 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
პალესტინელი 
 

ჯუაითჰინი(Husayn 
Muhammad al-Juaythini) 
გ) ჰუსაინ მუჰამმად ჰუსაინ 
ალ-ჯუაითჰინი (Husayn 
Muhammad Husayn al-
Juaythini) 
დ) ჰუსაინ მუჰამად ჰუსაინ 
ალ-ჯუაითჰინი(Husayn 
Muhamad Husayn al-
Juaythini) 
ე) ჰუსაინ მუჰამმად ჰუსაინ 
ჯუაითჰინი (Husayn 
Muhammad Husayn Juaythini)
ვ) აბუ მუათჰ ალ-
ჯუაითნი(Abu Muath al-
Juaitni)  

მიერ გაცემული 
პასპორტის 
ნომერი: 0363464 
 

SIL) 
 
ირიცხება ალ-
ქაიდა ერაყში  (AL-
QAIDA IN IRAQ ) 
(იურიდიული 
პირების სიაში N83) 
.    
 
ლიდერი აბუ ბაქრ 
ალ-ბაღდადი (Abu 
Bakr al-Baghdadi), 
ირიცხება როგორც 
იბრაჰიმ ავვად 
იბრაჰიმ ალი ალ-
ბადრი ალ-
სამარრაი (Ibrahim 
Awwad Ibrahim Ali 
al-Badri al-Samarrai) 
 (ფიზიკურ პირთა 
სიაში N284),  
და შეიარაღებულ 
ჯგუფებში ღაზაში. 
 
იყენებდა ფულს, 
რათა აეშენებინა 
ISIL-ისთვის 
სამყოფელი 
ღაზაში. 
 

385 სახელები: 
1. მუჰამმად (Muhammad) 
2. შოლეჰ (Sholeh) 
3. იბრაჰიმ (Ibrahim) 

ა) მოჰამმად შოლეჰ იბრაჰიმ 
(Mohammad Sholeh Ibrahim)  
ბ)მუჰამმად შოლეჰ იბროჰიმ 
(Muhammad Sholeh Ibrohim) 

  20.04.2016 2014 წლიდან 
მსახურობდა 
როგორც ჯემმაჰ 
ანშორუთ 



 
ტიტული: 
 უსთადი (Ustad) 
დაბადების თარიღი: 
  სექტემბერი 1958 
დაბადების ადგილი: 
 დემაკი, ინდონეზია (Demak, Indonesia) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ინდონეზიელი 
 

გ) მუჰამმად სოლეჰ 
იბრაჰიმ(Muhammad Soleh 
Ibrahim)  
დ) შოლეჰ იბრაჰიმ (Sholeh 
Ibrahim)  
ე) მუჰ შოლეჰ იბრაჰიმ (Muh 
Sholeh Ibrahim) 

თაუჰიდის  
(Jemmah Anshorut 
Tauhid (JAT) 
მოქმედი ემირი 
(acting emir) 
(იურიდიული 
პირების სიაში 
N131) 
და ეხმარებოდა 
ერაყსა და 
ლევენტში 
ისლამურ 
სახელმწიფოს 
(ISIL), 
 
 ირიცხება ალ-
ქაიდა ერაყში (AL-
QAIDA IN IRAQ ) 
(იურიდიული 
პირების სიაში N83) 
.    

386 სახელები: 
 
1. ასლან (ASLAN)  
2. ავგაზაროვიჩ (AVGAZAROVICH)  
3. ბიუტუკაევ  (BYUTUKAEV)  
 
ორიგინალი დასახელება: Аслан 
Авгазарович Бютукаев 
 
დაბადების თარიღი: 
22.10.1974 
 
დაბადების ადგილი: 

ა) ამირ ხაზმატ (Amir 
Khazmat; ორიგინალი 
დასახელება: Амир Хазмат) 
 
ბ)აბუბაკარ (Abubakar; 
ორიგინალი დასახელება: 
Абубакар) 

 ახარხოს ქუჩა, 11, 
კატირ-იურტ, აჩხოიუ-
მარტანოვსკის უბანი, 
ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, 
რუსეთის ფედერაცია  
(Akharkho Street, 11, 
Katyr-Yurt, Achkhoy-
Martanovskiy District, 
Republic of Chechnya, 
Russian Federation) 

03.08.2016 იძებნება რუსეთის 
ფედერაციის 
ხელისუფლების 
მიერ 
ტერორისტული 
დანაშაულებისათვ
ის. 
 
 
ხელმძღვანელობს 
თვითმკვლელთა 
ბატალიონს 
Riyadus-Salikhin 



კიტაევკა, ნოვოსელიტსკის უბანი, 
სტავროპოლის რეგიონი, რუსეთის 
ფედერაცია 
(Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol 
Region, Russian Federation) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
რუსი 
 

Reconnaissance and 
Sabotage Battalion of 
Chechen Martyrs -
ში(RSRSBCM) 
იურიდიულ პირთა 
სიაში 110. 

387 სახელები: 
 
1. აირატ (AYRAT) 
2. ნასიმოვიჩ (NASIMOVICH) 
3. ვახიტოვ (VAKHITOV)  
ორიგინალი დასახელება: Айрат 
Насимович Вахитов 
 
დაბადების თარიღი: 
 
27.03.1977 
 
დაბადების ადგილი: 
ბანერეჟნიე ჩელნი, თათრეთის 
რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია  
(Naberezhnye Chelny, Republic of 
Tatarstan, Russian Federation) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
რუსი 

ა) სალმან ბულგარსკი 
(Salman Bulgarskiy 
ორიგინალი დასაელება: 
Салман Булгарский) 

  03.08.2016 შესაძლოა 
იყენებდეს სირიის 
ან ერაყის 
მოქალაქის ყალბ 
პასპორტს. 
 
 
არის წევრი Al-
Nusrah Front for the 
People of the 
Levant-ის (ANF) 
)იურიდიულ 
პირთა სიაში 139-ე) 
„ბულგარეთის 
ჯგუფის“, 
ხელმძღვანელობს 
100 მებრძოლის 
ჯგუფს. 
 
ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
Interpol-UN 
უშიშროების 
საბჭოს სპეციალურ 



შეტყობინებაში.    
 
 

 
388 სახელები: 

 
1. რუსტამ (RUSTAM) 
2.  მაგომედოვიჩ (MAGOMEDOVICH) 
3. ასელდეროვ (ASELDEROV) 
 
ორიგინალი დასახელება:  
Рустам Магомедович Асельдеров 
 
დაბადების თარიღი: 
9 მარტი, 1981 
 
დაბადების ადგილი: 
იკი-ბურულის სოფელი, ირი ბურულის 
რაიონი, კალმიკიას რესპუბლიკა, 
რუსეთის ფედერაცია 
(Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, 
Republic of Kalmykia, Russian Federation) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
რუსეთის ფედერაცია 

ა) აბუ მუჰამმად (Abu 
Muhammad (ორიგინალი 
დასახელება: Абу 
Мухаммад) 
 
ბ)აბუ მუჰამმად ალ-კადარი 
(Abu Muhammad Al-Kadari 
(ორიგინალი დასახელება: 
Абу Мухаммад Аль-Кадари)
 
გ) მუჰამადმუჰთარ 
Muhamadmuhtar 
(ორიგინალი დასახელება: 
Мухамадмухтар) 

პასპორტის 
მონაცემები: 
 
რუსული 
პასპორტის 
ნომერი: 8208 No. 
555627 
გაცემულია 
რუსეთის 
ფედერაციის 
ფედერალური 
მიგრაციის 
სერვისის 
დირექტორატის 
დაღესტნის 
რესპუბლიკის 
ლენინსკის ოფისის 
მიერ 
 
 
 
პირადი ნომერი: 
 

 12.12.16 
(ცვლილება 
09.08.17) 

ხელმძღვანელობდ
ა 160 კაციან 
ტერორისტ 
მებრძოლთა 
ჯგუფს, რომელიც 
ოპერირებს 
დაღესტანში, 
ჩეჩნეთში, 
ინგუშეთსა და 
რუსეთის 
ფედერაციაში.  
 
მოკლულია 2016 
წლის 3 დეკემბერს, 
მახაჭკალაში, 
დაღესტნის 
რესპუბლიკაში, 
რუსეთის 
ფედერაციაში. 
 
ფოტო 
ხელმისაწვდომია 
გაეროს 
ინტერპოლის 
უსაფრთხოების 
საბჭოს 
სპეციალური 
შეტყობინებით. 

389 სახელები: 
1. ბასსამ (BASSAM) 

ა) ბასსამ აჰმად ჰუსარი 
(Bassam Ahmad Husari) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა, 

22.02.17 
 

Al-Nusrah Front for 
the People of the 



2. აჰმად (AHMAD) 
 
3. ალ-ჰასრი (AL-HASRI) 
4. 
  დაბ.თარიღი:   
ა) 01.01.1969 
ბ) დაახლოებით 1971 
დაბ.ადგილი:   
ა) ქალამუნ, დამასკოს პროვინცია, 
სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Qalamun, 
Damascus Province, Syrian Arab Republic)
ბ) გჰუტაჰ, დამასკოს პროვინცია, 
სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Ghutah, 
Damascus Province, Syrian Arab Republic) 
გ) ტადამონ, რიფ დიმაშკი, სირიის 
არაბთა რესპუბლიკა (Tadamon, Rif 
Dimashq, Syrian Arab Republic) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ა) სირიელი 
ბ) პალესტინელი 

ბ) აბუ აჰმად ახლაქ 
(Abu Ahmad Akhlaq) 
გ) აბუ აჰმად ალ-შამი 
(Abu Ahmad al-Shami) 
  

 
 
პირადი ნომერი:  

 

სამხრეთის 
ადგილმდებარეობე

ბი 2016 წლის 
ივლისისათვის 

(Southern. Location) 

Levant-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში #139) 
ლიდერი სამხრეთ 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკისათვი
ს 2016 წლის 
ივლისიდან. 
 

390 სახელები: 
1. იად (IYAD) 
2. ნაზმი (NAZMI) 
 
3.  სალიჰ (SALIH) 
4. ხალილ (KHALIL)   დაბ.თარიღი:   
1974 
დაბ.ადგილი:   
სირიის არაბთა რესპუბლიკა 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
იორდანელი 

ა) აიად ნაზმი სალიჰ 
ხალილ  (Ayyad Nazmi 
Salih Khalil) 
ბ) ეად ნაზმი სალეჰ 
ხალილ (Eyad Nazmi 
Saleh Khalil) 
გ) იად ალ-ტოუბასი 
(Iyad al-Toubasi) 
დ) იად ალ-ტუბასი 
(Iyad al-Tubasi) 
ე)  აბუ ალ-დარდა (Abu 
al-Darda') 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) 654781-
იორდანიის 
პასპორტი, 
გამოცემულია 
დაახლოებით 
2009წელს 
ბ)  286062-
იორდანიის 
პასპორტი, 
გაცემულია 1999 
წლის 5 აპრილს, 
ზარქაში, 
იორდანიაში, 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკის 

სანაპიროს არეალი 
2016 წლის 

აპრილისათვის. 

22.02.17 Al-Nusrah Front for 
the People of the 
Levant-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში #139) 
ლიდერი სირიის 
არაბთა 
რესპუბლიკის 
სანაპირო 
ნაწილისათვის 
2016 წლის 
მარტიდან. 

 



ვ) აბუ-ჯულაიბიბ ალ-
ურდუნი  (Abu-Julaybib 
al-Urduni) 
ზ) აბუ ჯულაიბიბ 
(Abu-Julaybib) 

ვადაგასულია 2004 
წლის 4 აპრილს. 
 
პირადი ნომერი:  

 

391 სახელები: 
1. ღალიბ (GHALIB) 
2. აბდულლაჰ (ABDULLAH) 
 
3. ალ-ზაიდი (AL-ZAIDI) 
4. 
  დაბ.თარიღი:   
ა) 1975 
ბ) 1970 
დაბ.ადგილი:   
რაქას რეგიონი, მარიბის მუჰაფფაზა, 
იემენი (Raqqah Region, Marib 
Governorate, Yemen) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
იემენელი 

ა) ღალიბ აბდალლაჰ 
ალ-ზაიდი (Ghalib 
Abdallah al-Zaydi) 
ბ)ღალიბ აბდალლაჰ 
ალი ალ-ზაიდი  (Ghalib 
Abdallah Ali al-Zaydi) 
გ)  ღალიბ ალ 
ზაიდი(Ghalib al Zaydi) 
  

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
 
პირადი ნომერი:  

 

 22.02.17 Al-Qaida in the 
Arabian 

Peninsula-ს 
(AQAP) 

(იურიდიულ 
პირთა სიაში 

#127) ლიდერი 
მარიბის 

მუჰაფაზში, 
იემენი (Marib 
Governorate)  

2015 წლიდან. 
ამარაგებდა 
იარაღებით, 

დაფინანსებით 
და 

ახალწვეულები
თ. 

392 სახელები: 
1. ნაიფ  (NAYIF) 
2. სალიჰ (SALIH)  
 
3.  სალიმ (SALIM) 
4. ალ-ქაისი (AL-QAYSI) 
  დაბ.თარიღი:   

ა) ნაიფ სალეჰ სალემ 
ალ ქაისი ( Naif Saleh 
Salem al Qaisi) 
ბ) ნაიფ ალ-ღაისი ( 
Nayif al-Ghaysi) 
  

პასპორტის 
მონაცემები:  
იემენის პასპორტი 
04796738 
 
პირადი ნომერი:  

 

ა) ალ ბაიდაჰის 
მუჰაფაზა, იემენი 

(Al-Baydah 
Governorate) 

ბ) სანას, იემენი 
(Sana’a, Yemen)წინა 

22.02.17 Al-Qaida in the 
Arabian 

Peninsula-ს 
(AQAP) 

(იურიდიულ 
პირთა სიაში 

#127) 



1983 
დაბ.ადგილი:   
ალ ბაიდაჰის მუჰაფაზა, იემენი (Al 
Baydah Governorate) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
იემენელი 

ადგილმდებარეობა მთავარიოფიცე
რი და 

ფინანსური 
დამხმარე. ხელი 

შეუწყო 
ორგანიზაციის 
გაფართოებას 
ალ ბაიდის 
მუჰაფაზაში, 
იემენში. 

მონაწილეობა 
მიიღო 

ორგანიზაციის 
სამხედრო 

ოპერაციებში 
იემენში და 
დააფინანსა 

ორგანიზაციის 
საწვრთნელი 

ბანაკები 
2015წელს. 

393 1. ფარედ (FARED) 
2. საალ (SAAL) 
დაბადების თარიღი: 
18.02.1989 
 
დაბადების ადგილი: 
ბონი, გერმანია (Bonn, Germany) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ა)აბუ ლუქმაან ალ 
ალმანი (Abu Luqmaan 
Al Almani) 
ბ) აბუ ლუნგმაან (Abu 
Lugmaan) 
 

პირადი 
ნომერი: 
გერმანული 
პირადობა -
5802098444, 
გაცემულია 
ბონში, 
გერმანიაში 2010 

 16.06.17 გერმანელი 
უცხოელ 
ტერორისტთა 
მებრძოლი 
Islamic State in 
Iraq and the 
Levant-ისათვის 
(იურიდიულ 



ა) გერმანელი 
ბ) ალჟირელი 
 

წლის 15 
აპრილს, ვადა 
გაუვიდა 2016 
წლის 14 
აპრილს. 
 

პირთა სიაში 83-
ე) 
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
ყავისფერი 
თვალები, შავი 
თმა, სიმაღლე 
178სმ, წონა 80 
კგ. 
დაჭერის 
შესახებ 
ევროპული 
ბრძანება 
გაცემულია 
გერმანიის 
ფედერალური 
უზენაესი 
სასამართლოს 
გამომძიებელი 
მოსამართლის 
მიერ 2014 წლის 
13 აგვისტოს. 

394 1.ალეხანდა (ALEXANDA)  
2.ამონ (AMON)  
3. კოტეი (KOTEY) 
 
დაბადების თარიღი: 
13.12.1983 

ა) ალეხე კოტეი (Alexe 
Kotey) 
ბ) ალეხანდა კოტე 
(Alexanda Kote) 

ბრიტანეთის 
პასპორტის 
ნომერი 

094477324 
გაცემულია 2005 
წლის 5 მარტს 

 20.07.2017  
უცხოელ 
ტერორისტთა 
მებრძოლი 
ისლამურ 
სახელმწიფოში 
(იურიდიულ 



დაბადების ადგილი: 
ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი 

პირთა სიაში 83) 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკაში. 
 
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 
მუქი ყავისფერი 
თმის ფერი: შავი 
კანის ფერი: მუქი 
 
განმასხვავებელი 
ნიშანი: წვერი 
ეთნიკური 
წარმომავლობა  
განელი (Ghanaian 
Cypriot). 

395 1. ელ შაფე (EL SHAFEE)  
2. ელ შეიხ (EL SHEIKH) 
დაბადების თარიღი: 
16.07.1988 
 
 
დაბადების ადგილი: 
ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ბრიტანელი 
 

ა) ელ შაფე ელშეიხ (El 
Shafee Elsheikh) 
ბ) ალშაფე ელ-შეიხ 
(Alshafee El-Sheikh) 

ბრიტანეთის 
პასპორტის 
ნომერი 

801121547 
გაცემულია 2009 
წლის 16 ივნისს 

(გაცემულია 
ბრიტანეთის 
საპასპორტო 
ოფისის მიერ, 
2019 წლის 16 
ივნისს გასდის 
ვადა, გაუქმდა 

2014 წლის 

 20.07.2017 უცხოელ 
ტერორისტთა 
მებრძოლი 
ისლამურ 
სახელმწიფოში 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83) 
სირიის არაბთა 
რესპუბლიკაში. 
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 
მუქი ყავისფერი  
თმის ფერი: შავი 
კანის ფენი: მუქი   



დეკემბერში) განმასხვავებელი 
ნიშანი:წვერი 
დედის სახელი: 
მაჰა ელგიზოული 

396 1. მურად (Murad) 
2. ირაკლიევიჩ (Iraklievich) 
3. მარგოშვილი (Margoshvili) 
 
დაბადების თარიღი: 
15.01.1970 
 
დაბადების ადგილი: 
გროზნი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, 
რუსეთის ფედერაცია (Grozny, Chechen 
Republic) 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) რუსეთის ფედერაცია 
ბ)საქართველო 
 

ა) ზურაბ ირაკლიევიჩ 
მარგოშვილი (Zurab 
Ireklievich Margoshvili);
ბ) მურად ახმედოვიჩ 
მადაევი (Murad 
Akhmedovich Madayev)
გ) ლოვა მადაევი (Lova 
Madayev) 
დ) აბუ-მუსლიმ ალ-
შიშანი  (Abu-Muslim 
Al-Shishani) 
ე) მუსლიმ (Muslim)  
ვ) ლავა (Lava)  
ზ) ჯონ (John)  
თ) ჯორჯ (George)  
ი) არტურ (Arthur)  
კ) სედოი (Sedoy) 
 

  20.07.17  
ასოცირებულია 
Jabhat al-Nusrah-
თან იურიდიულ 
პირთა სიაში, 
როგორც  Al-Nusrah 
Front for the People 
of the Levant 
(იურიდ. პირთა 
სიაში ნომრით 139). 

397 1.შეინ (SHANE) 
2. დომინიკ (DOMINIC)  
3. ქრავფორდ (CRAWFORD) 
 
დაბადების თარიღი: 
22.02.1986 
დაბადების ადგილი: 
მაუნთ ჰოფი, ტრინიდადი და ტობაგო 

ა) ასადულლაჰ 
(Asadullah)  
ბ) აბუ სად ათ-
ტრინიდადი (Abu Sa’d 
at-Trinidadi)  
გ) ასად (Asad) 

პასპორტი: 
 

ა) TA959547 -
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
პასპორტი 
გაცემულია 2013 
წლის 19 

ა) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2014 
წლის მაისის 
მდგომარეობით)  
 
ბ) რეიჰანლი, ჰატაი 
თურქეთი (Reyhanli, 
Hatay, Turkey) 

18.08.2017 ინგლისურ ენოვანი 
პროპაგანდისტი 
Islamic State in Iraq 
and the Levant 
(ISIL)-ისათვის, 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83). 
 
იძებნება 



(Mount Hope, Trinidad and Tobago) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ტრინიდადი და ტობაგო 

ნოემბერს 
(გაცემულია 
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
საიმიგრაციო 
სამმართველოს 
მიერ, ვადა 
გასდის 2018 
წლის 18 
ნოემბერს) 
 
ბ)  T1071839 -
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
პასპორტი, 
გაცემულია 2004 
წლის 8 
ნოემბერს 
(გაცემულია 
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
საიმიგრაციო 
სამმართველოს 
მიერ, ვადა 
გასდის 2014 
წლის 7 
ნოემბერს) 
 
პირადობის 

წინა 
ადგილსამყოფელი 
2013 წლის 
ნოემბრიდან 2014 
წლის მაისამდე  
 
გ) 349 დასს ბრანჩ 
ტრეისი, 
ტრინიდადი და 
ტობაგო (349 Dass 
Branch Trace, Dass 
Trace, Enterprise 
Chaguanas, Trinidad 
and Tobago) 
დაბადებიდან 2013 
წლის 27 
ნოემბრამდე 
 
დ) LP# 41 Ballisier 
Road, Smith Field 
Lands, Wallerfield, 
County of St. George 
East, Trinidad and 
Tobago 
(ალტერნატიული 
მდებარეობა 2011 
წლის 
სექტემბრიდან) 

ტრინიდადი და 
ტობაგოში 
საბრძოლო 
მასალებისა და 
ცეცხლსასროლი 
იარაღის, ასევე 
მოპარული 
ნივთების მიღების 
გამო.   
  
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალი ფერი: 
ყავისფერი 
 
თმის ფერი: მუქი 
 
კანის ფერი: ღია 
ყავისფერი 
 
სხეულის 
აგებულება: 
საშუალო 
 
სიმაღლე 174 სმ 
წონა: 64 კგ 
 
ლაპარაკობს 
ინგლისურად და 
არაბულად 
 
 



მოწმობა: 
 
ა) 19860222007 -
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
პირადობის 
მოწმობა, 
გაცემულია 2011 
წლის 16 ივნისს, 
ვადა გაუვიდა 
2016 წლის 16 
ივნისს) 
ბ)  B394445-
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
დაბადების 
მოწმობა 
გაცემულია 2007 
წლის 23 
იანვარს.  
გ) 892124B -
ტრინიდადი და 
ტობაგოს 
მართვის 
მოწმობა, 
გაცემულია 2007 
წლის 30 
აგვისტოს, ვადა 
გაუვიდა 2010 



წლის 30 
აგვისტოს. 

398 სახელები: 
1. სალიმ  (SALIM)  
2. მუსტაფა (MUSTAFA)  
3. მუჰამმად (MUHAMMAD)  
4. ალ-მანსურ (AL-MANSUR) 
 
დაბ.თარიღი:   
ა) 20.02.1962 
ბ) 1959 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ა) ბაღდადი, ერაყი 
ბ) ტელ აფარ, ნინევეჰის პროვინცია, 
ერაყი (Tel Afar, Nineveh Province) 
 
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
 
ერაყელი 

ა) სალიმ მუსტაფა 
მუჰამმად მანსურ ალ-
იფრი (Salim Mustafa 
Muhammad Mansur Al-
Ifri)  
ბ) სალეემ ალ-იფრი 
(Saleem Al-Ifri)  
გ) სალიმ მანსურ 
მუსტაფა (Salim Mansur 
Mustafa)  
დ) სალიმ მანსურ
(Salim Mansur) 
ე) ჰაჯჯი სალიმ ალ-
შაკლარ (Hajji Salim Al-
Shaklar) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ერაყის 
პასპორტის 
ნომერი  
A6489694 
გაცემულია 2013 
წლის 2 
სექტემბერს, 
(ვარგისია 2021 
წლის 31 
აგვისტომდე) 
 
პირადი 
ნომერი:  
ერაყის 
მოქალაქის 
სერთიფიკატის 
ნომერი  
300397,  
გაცემულია 2013 
წლის 25 ივნისს. 

ა) 17 თამოზ 
მოსული, ერაყი 
(წინა მისამართი) 
(Tamoz, Mosul, Iraq)
ბ) თელ აფარ - ალ 
საად, მოსული 
ერაყი (წინა 
მისამართი) (Tel 
Afar – Al-Saad, 
Mosul, Iraq) 

06.03.18 
 

  
ფინანსური 
Islamic State in 
Iraq and the 
Levant, listed as 
Al-Qaida in Iraq- 
ისთვის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე).  
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
შავი თმა, თვალი
ფერი: 
თაფლისფერი, 
სიმაღლე 170სმ; 
ლაპარაკობს 
არაბულად. 
 

399 სახელები: 
1.უმარ  (UMAR)  
2. მაჰმუდ (MAHMUD)  
3. ირჰაიიმ (IRHAYYIM)  
4. ალ-კუბაისი(AL-KUBAYSI) 
 

ა) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ 
ალ-კუბაისი (Umar 
Mahmud Rahim al-
Kubaysi)  
ბ) ომარ მაჰმოოდ 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ერაყის 
პასპორტის 
ნომერი  

ალ-ქაიმ, ალ-
ანბარის პროვინცია, 
ერაყი (Al-Qaim, Al-
Anbar Province, Iraq)
 

06.03.18 
 

  
Islamic State in 
Iraq and the 
Levant, listed as 
Al-Qaida in Iraq 



დაბ.თარიღი:   
ა) 16.06.1967 
ბ) 01.01.1967 
 
დაბ.ადგილი:   
ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი
(Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq) 
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
 
ერაყელი 

ირჰაიიმ ალ-ფაიიადჰ
(Omar Mahmood 
Irhayyim Al-Fayyadh)  
გ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ
(Umar Mahmud Rahim) 
დ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ 
ალ-ქუბაისი (Umar 
Mahmud Rahim Al-
Qubaysi)  
ე) უმარ მაჰმუდ ალ-
კუბაისი არჰაიმ (Umar 
Mahmud Al-Kubaysi 
Arhaym)  
ვ) უმარ მაჰმუდ არჰაიმ 
(Umar Mahmud Arhaym)
ზ) ომარ მაჰმოოდ 
ირჰაიიმ (Omar 
Mahmood Irhayyim)  
თ) ომარ მაჰმოოდ 
ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ 
ალ კობაისი (Omar 
Mahmood Irhayyim Al-
Fayyadh Al-Kobaisi)  
ი) უმარ ალ-კუბაისი 
(Umar al-Kubaysi) 

A4059346
გაცემულია 2013 
წლის 29 მაისს, 
ბაღდადში, 
ერაყში 
(ვარგისია 2021 
წლის 27 
მაისამდე) 
 
პირადი 
ნომერი:  
ა) პირადობის 
მოწმობის 
ნომერი 
(00405771), 
გაცემულია 2013 
წლის 20 მაისს; 
 
ბ) ერაყის 
მოქალაქის 
სერთიფიკატის 
ნომერი   
540763, 
გაცემულია 1984 
წლის 13 
თებერვალს; 

(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე)- ის ფინანსური
დამხმარე. 
 
Al-Kawthar 
Money Exchange-
ის (იურიდიულ 
პირთა სიაში 156
დირექტორი 
 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
მამაკაცი; 
თმის ფერი -შავი
სიმაღლე:175სმ. 
 
ლაპარაკობს 
არაბულად. 

400 

სახელები: 
1.  მირნა (MYRNA) 
2. აჯიჯულ (AJIJUL) 
3. მაბანზა (MABANZA)  

ა) მირნა ადიჯულ 
მაბანზა  (Myrna Adijul 
Mabanza) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 

ა) ბაზილანის 
პროვინცია, 
ფილიპინები  

18.06.18 
 

 the Islamic State 
in Iraq and the 
Levant listed as 



 
დაბ.თარიღი:   
 
11.07.18 
 
 
დაბ.ადგილი:   
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
ფილიპინელი 
 

ბ) მირნა აჯილულ 
მაბანზა (Myrna Ajilul 
Mabanza) 
 

 
პირადი 
ნომერი:  
a) საარჩევნო 
ნომერი 
73320881AG1191
MAM20000  
b) 
სტუდენტური 
ნომერი  
200801087  
c) სხვა 
 140000900032 
 

ბ) ქალაქი ზამბოაგა 
(Zamboanga City), 
ფილიპინები (წინა 
მისამართი)  
გ) ჯედდაჰ, საუდის 
არაბეთი (Jeddah, 
Saudi Arabia) (წინა 
მისამართი)   
დ) დაინა, საუდის 
არაბეთი (წინა 
მისამართი)  

Al-Qaida in Iraq 
(ISIL) -ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) დამხმარე. 
 
სქესი:მდედრობი
თი 
 

401 

სახელები: 
1. აბდულპატტა (ABDULPATTA) 
2. ესკალონ (ESCALON) 
3. აბუბაკარ (ABUBAKAR) 
 
დაბ.თარიღი:   
 
ა) 03.03.1965 
ბ) 01.01.1965 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ტურუბანი, ბასილის პროვინცია, 
ფილიპინები  
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ა) აბდულპატტა 
აბუბაკარ ესკალონ 
(Abdulpatta Abubakar 
Escalon) 
ბ) აბდულ პატტა 
ესკალონ აბუბაკარ 
(Abdul Patta Escalon 
Abubakar) 
გ) აბდულ პატტა აბუ 
ბაკარ (Abdul Patta Abu 
Bakar) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
ა) ფილიპინური 
ნომერი 
EC6530802 
(ვადა გასდის 
2021 წლის 19 
იანვარს) 
 b) 
ფილიპინური 
ნომერი  
 
პირადი 
ნომერი:  
ა) საუდის 

a) ფილიპინები 
b) ჯედდაჰ, საუდის 
არაბეთი (წინა 
მისამართი)  
c) დაინა, საუდის 
არაბეთი (წინა 
მისამართი) 

18.06.18 the Islamic State 
in Iraq and the 
Levant listed as 
Al-Qaida in Iraq 
(ISIL) -ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) დამხმარე. 
 
სქესი: 
მამრობითი 
 



 
ფილიპინელი 

არაბეთის - 
2135314355  
ბ) საუდის 
არაბეთის 
202112421 
 

402 სახელები: 
1. ადნან (ADNAN) 
2.  აბოუ ვალიდ (ABOU WALID) 
3. ალ საჰრაოუი (AL-SAHRAOUI)
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
 
16.02.1973 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ელ-აიუნი (Laayoune) 
 
 
 

ა) ლაჰბიბ იდრისსი 
ოულს სიდი აბდი 
ოულდ სეიდ ოულდ 
ელ ბაჩირ  
(Lahbib Idrissi ould Sidi 
Abdi ould Said ould El 
Bachir) 
ბ) ადნან აბუ ვალიდ 
ალ-საჰრავი  
(Adnan Abu Walid al-
Sahrawi) 
გ) აბუ ვალიდ ალ-
საჰრავი 
(Abu Walid al Sahrawi) 
დ) ადნან აბუ ვალიდ 
ალ საჰრაოუი 
(Adnan Abu Walid al-
Sahraoui) 
ე) ადნან აბუ ვალეედ 
ალ-საჰრავი  
(Adnan Abu Waleed al-
Sahrawi) 
ვ) ლეჰბიბ ოულდ ალი 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

მენაკა, გაოს 
რეგიონი, მალი 
(Ménaka, Gao 
Region) 

09.08.18  Mouvement 
pour l’Unification 
et le Jihad en 
Afrique de 
l’Ouest 
(MUJAO) - ის 
ჯგუფის  
სახელით 
გამომსვლელი 
მალიში. 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 
136-ე) 
ითანამშრომლა 
Islamic State in 
Iraq and the 
Levant (ISIL)-
თან 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) 2015 წლის 
მაისში.  
ინტერპოლის 
უშიშროების 



ოულდ სეიდ ოულდ 
ჯოუმანი 
(Lehbib Ould Ali Ould 
Said Ould Joumani) 

საბჭოს 
სპეციალური 
შეტყობინების 
ვებ ლინკი: 
www.interpol.int
/en/notice/search
/un/xxx.  

403 სახელები: 
1. მოჰამმედ (MOHAMMED) 
2.  იუსიფ (YUSIP)  
3. კარიმ (KARIM) 
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
 
11.10.1978 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ინდონეზია 
 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
 
ინდონეზიელი 
 
 

ა) აბუ ვალიდ ალ 
ინდუნისი (Abu Walid 
al Indunisi) 
ბ) ზიდნი ელმა (Zidni 
Elma) 
გ) უდთაზ სიაფუდინ 
(Udtadz Syaifudin) 
დ) მოჰამმად იუსიფ 
კარიმ ფაიზ 
(Mohammad Yusef Karim 
Faiz) 
ე) მუჰ საიფუდინ (Muh 
Saifudin) 
ვ) კემბარ ხალიდ 
(Kembar Khalid) 
ზ) მოჰამად იუსიფ 
კარიმ საიფულლაჰ 
ფაიზ (Mohamad Yusuf 
Karim Saifullah Faiz) 
თ) მოჰამმად 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი 
ნომერი:  
 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა (2015 
წლიდან) 

23.08.18 Al-Qaida in Iraq-
ის (იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) უფროსი 
წევრი.  
ევალება ISIL-
ისთვის ხალხის 
აყვანა და 
ინდივიდუალე
ბის 
ინსტრუქტაჟი 
ონლაინ 
ვიდეოების 
საშუალებით 
ტერორისტული 
აქტების 
ჩატარებაზე. 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თმის ფერი: 



საიფუდდინ მოჰამმად 
იუსიფ ფაიზ 
(Mohammad Saifuddin 
Mohammad Yusuf Faiz) 
ი) უსთადზ ფაიზ 
(Ustadz Faiz) 
კ) საიფუდინ ფაიზ 
(Saifudin Faiz) 
ლ) ხოლიდ ფაიზ 
(Kholid Faiz) 
მ) აბდულად ფაიზ 
(Abdullah Faiz) 
ნ) ფაუზ ფატუროჰმან 
(Fauz Faturohman) 

შავი; 
აღნაგობა: 
სუსტი; 
საუბრობს 
ინდონეზიურ, 
არაბულ ენებსა 
და მინდანაოს 
დიალექტზე. 
ინტერპოლის 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
ვებ მისამართი: 
www.interpol.int
/en/notice/search
/un/xxx.  

404 სახელები: 
1. მოჰამად (MOHAMAD) 
2. რაფი (RAFI)  
3. ბინ უდინ (BIN UDIN) 
4.  
 
დაბ.თარიღი:   
 
03.06.1966 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ნეგრი სემბილან, მალაიზია 

ა) მოჰდ რადი ბინ 
უდინ (Mohd Radi Bin 
Udin) 
ბ) აბუ ავნ ალ მალიზი 
(Abu Awn al Malizi) 
გ) მუჰამმად რატინ 
(Muhammad Ratin) 
დ) მუჰამმად 
რაფიუდდინ 
(Muhammad Rafiuddin) 
ე) აბუ უნდა ალ 
მალაიზიე (Abu Una al 

პასპორტის 
მონაცემები:  
მალაიზიური 
ნომერი 
A31142734, 
გაცემულია 2013 
წლის 6 
ნოემბერს 
(მალაიზიის 
იმიგრაციის 
დეპარტამენტის 
მიერ, ვადა 

ა) B-3B-19 გლენვის 
ვილა, ჯალან 49 ოფ 
ჯალან კუარი, 
თამან პინგგირან 
ჩერას, 56000, კუალა 
ლუმპური, ვილაიაჰ 
პერსეკუტუან, 
კუალა ლუმპური, 
მალაიზია  
(2014 წლის 30 
იანვრისათვის).  
ბ) 90-00-04 ბინა სრი 

23.08.18 Al-Qaida in Iraq-
ის (იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) უფროსი 
წევრი.  
ევალება ISIL-
ისთვის ხალხის 
აყვანა და 
ინდივიდუალე
ბის 
ინსტრუქტაჟი 
ონლაინ 



 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ა) მალაიზიელი 
ბ) ინდონეზიელი 
 

Malayzie) 
ვ) მჰამმად რაჰიმ ბინ 
უდინ (Mhammad Rahim 
Bin Udin) 
ზ) აბუ აინ ტოკ ცით 
(Abu Ayn Tok Cit) 
თ) მუჰამმად რატინ ბინ 
ნურდინ (Muhammad 
Ratin Bin Nurdin) 
 

გასდის 2015 
წლის 6 
ნოემბერს) 
 
პირადი 
ნომერი:  
მალაიზიური 
პირადობის 
მოწმობის 
ნომერი 660603-
05-5267 
(მალაიზიის 
ეროვნული 
რეგისტრაციის 
დეპარტამენტის 
მიერ 
გაცემულია 
მოჰდ რაფი ბინ 
უდინ (Mohd 
Rafi bin Udin)- 
ის სახელზე). 
 

კოტა, ბანდარ ტუნ 
რაზაკ, 56100, კუალა 
ლუმპური, ვილაიაჰ 
პერსეკუტუან, 
კუალა ლუმპური, 
მალაიზია (2010 
წლის 23 
აპრილისათვის)  
 
გ) 96-06-06 ბინა სრი 
კოტა, ბანდარ ტუნ 
რაზაკ 56100, კუალა 
ლუმპური, ვილაიაჰ 
პერსეკუტუან 
კუალა ლუმპური, 
მალაიზია (2007 
წლის 6 
აპრილისათვის) 
დ) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 2014 
წლიდან. 

ვიდეოების 
საშუალებით 
ტერორისტული 
აქტების 
ჩატარებაზე. 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
თვალის ფერი: 
ყავისფერი 
თმის ფერი: 
ყავისფერი 
აღნაგობა: 
შავგვრემანი 
საუბრობს 
მალაიზიურ, 
ინგლისურ და 
შეზღუდულად 
არაბულ ენებზე. 
 
ინტერპოლის 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
ვებ მისამართი: 
www.interpol.int
/en/notice/search
/un/xxx.  

405 სახელები: ა) აბდულ რაჰმან პასპორტის ა) ბრგი რეკოდო, 23.08.18 Al-Qaida in Iraq-



1. მუჰჰამედ (MUHAMMED) 
2.  რეზა (REZA) 
3. ლაჰამან (LAHAMAN) 
4. კირამ (KIRAM) 
 
დაბ.თარიღი:   
 
03.03.1990 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ქალაქი ზამბოაგნა, ზამბოაგნა დელ 
სურ, ფილიპინები 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ფილიპინელი 
 
 

(Abdul Rahman) 
ბ) აბუ აბდულ რაჰმან 
ალ ფილლიპინი (Abu 
Abdul Rahman al 
Filipini) 
გ) აბტოლ რაჰმან (Abtol 
Rahman) 
 

მონაცემები:  
a) ფილიპინური 
ნომერი 
XX3966391,  
გაცემულია 2015 
წლის 25 
თებერვალს 
ფილიპინების 
საგარეო 
ურთიერთობათ
ა 
დეპარტამენტის 
მიერ, ვადა 
გასდის 2020 
წლის 24 
თებერვალს.  
b) ფილიპინური 
ნომერი 
EC3524065 
პირადი 
ნომერი:  
 

ზამბოაგნას ქალაქი. 
დასავლეთ 
მინდანაო, 
ფილიპინები (წინა 
მისამართი) 
 
ბ) 96 ილანგილანგ, 
სარმიენტოს 
ქვედანაყოფი, 
პანაბო, დავაოს 
ქალაქი, 
აღმოსავლეთ 
მინდანაო, 
ფილიპინები (წინა 
მისამართი) 
გ) სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 2015 
წლიდან. 

ის (იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) უფროსი 
წევრი.  
ევალება ISIL-
ისთვის ხალხის 
აყვანა და 
ინდივიდუალე
ბის 
ინსტრუქტაჟი 
ონლაინ 
ვიდეოების 
საშუალებით 
ტერორისტული 
აქტების 
ჩატარებაზე. 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
სიმაღლე: 156 სმ 
წონა: 60კგ (2016 
წლის 
სექტემბრის 
მდგომარეობით
) 
თვალის ფერი: 
შავი 
თმის ფერი: 
შავი 
აღნაგობა: 



საშუალო 
მაღალი 
ყვრიმალებით. 
 
საუბრობს 
თაგალოგ, 
ინგლისურ და 
არაბულ ენებზე. 
ინტერპოლის 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
ვებ მისამართი: 
www.interpol.int
/en/notice/search
/un/xxx.  

406 სახელები: 
1. ანჯემ (ANJEM) 
2. ჩოუდარი (CHOUDARY) 
 
 
დაბ.თარიღი:   
 
18.01.67 
 
დაბ.ადგილი:   
 
ველინგი, დიდი ბრიტანეთი და 

აბუ ლუქმან (Abu 
Luqman) 
 

პასპორტის 
მონაცემები:  
516384722 - 
დიდი 
ბრიტანეთი და 
ჩრდილოეთ 
ირლანდია 
გაცემულია 2013 
წლის 6 მაისს 
(გლაზგოს 
საპასპორტე 
ოფისის მიერ, 

ლონდონი, დიდი 
ბრიტანეთი და 
ჩრდილოეთ 
ირლანდია. 

15.10.18 
(ცვლილებ
ა 
11.10.19) 

სავარაუდოდ 
ემორჩილებოდა 
Islamic State in 
Iraq and the 
Levant (ISIL)-ს 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-
ე) 2014 წლის 
ივლისში.   
დააკავეს დიდ 
ბრიტანეთში 
2014 წლის 



ჩრდილოეთ ირლანდია 
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
დიდი ბრიტანეთი და 
ჩრდილოეთ ირლანდია 

ძალაშია 2023 
წლის 6 
ივნისიდანამდე
) 
 

სექტემბერში და 
პირობითად 
გაათვისუფლეს 
2018 წლის 
ოქტომბერში, 
რასაც ვადა 
გასდის 2021 
წლის ივლისში. 
 
ინტერპოლის 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
მისამართი: 
https://www.inte
rpol.int/en/notice
/search/un/xxxx 
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სახელები: 
1. ჰაჯიი (HAJJI) 
2. აბდ ალ-ნასირ (‘ABD AL-NASIR) 
 
 
დაბ.თარიღი:   
 
1965-სა და 1969-ს შორის 
 
დაბ.ადგილი:   
თალლ აფარ, ერაყი (Tall 'Afar, Iraq) 

ა) ჰაჯიი აბდელნასერ
(Hajji Abdelnasser)  
ბ) ჰაჯიი აბდ ალ-ნასრ 
(Hajji Abd al-Nasr) 
გ) თაჰა ალ-ქუვაით 
(Taha al-Khuwayt) 

პასპორტის 
მონაცემები:  
 

სირიის არაბთა 
რესპუბლიკა 

19.11.2018 სირიის არაბთა 
რესპუბლიკაში 
ალქაიდას 
სამხედრო 
ლიდერი, 
აგრეთვე 
ალქაიდან 
დელეგაციის 
კომიტეტის 
მეთაური, 
რომელიც 



 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ერაყელი 

ალქაიდას 
საქმეების 
ადმინისტრაციუ
ლ კონტროლს 
ახორციელებს. 
გაერთიანებული
ერების 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
ლინკი:  
www.interpol.int/en/
notice/search/un/xx
x.  
  

408 სახელები: 
1. ჰამზა (HAMZA)  
2. უსამა (USAMA)  
3. მუჰამმად (MUHAMMAD)  
4. ბინ ლადენ (BIN LADEN) 
  
 
დაბადების თარიღი: 
09.05.1989 
 
დაბადების ადგილი: 
ჯედა, საუდის არაბეთი  
 

 პასპორტის 
მონაცემები:  
 
პირადი ნომერი:  

 

 28.02.19 
(13.03.19) 

უსამა ბინ 
ლადენის 
შვილი 

(გარდაცვლილი
).  

აიმან მუჰამედ 
რაბი ალ-

ზავაჰირის მიერ 
(ფიზიკურ 

პირთა სიაში 78-
ე), გამოცხადდა, 

როგორც 
ალ-ქაიდას 
წევრი. 



(იურიდიულ 
პირთა სიაში 83-

ე). 
მოუწოდებდა 
ალ-ქაიდას 
მიმდევრებს 

ტერორისტული 
აქტების 

ჩატარებაზე. 
ივარაუდება, 
ალ ზავაჰირის 

ყველაზე 
შესაძლო 

შემცვლელად.
ინტერპოლის 
უშიშროების 

საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
მისამართი: 

https://www.inte
rpol.int/en/notice
/search/un/xxxx.  

409 

სახელები: 
1. მოჰამმედ (MOHAMMED) 
2. მასოოდ (MASOOD) 
3. აზჰარ (AZHAR) 
4. ალვი (ALVI) 
  დაბ.თარიღი:  

ა) მასუდ აზჰარ (Masud 
Azhar) 
ბ) ვალი ადამ ისაჰ (Wali 
Adam Isah) 
გ) ვალი ადამ ესაჰ (Wali 
Adam Esah) 

  01.05.2019 Jaish-i-
Mohammed-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 82-
ე) 
დამაარსებელი.  



ა) 10.07.68 
ბ) 10.06.68 
დაბ.ადგილი:   
ბაჰავალპური, პუნჯაბის 
პროვინცია, პაკისტანი 
(Bahawalpur, Punjab Province, 
Pakistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
პაკისტანელი 

 Harakat ul-
Mujahidin / 
HUM-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 74-
ე) ყოფილი 
ლიდერი. 
ინტერპოლის 
უშიშროების 
საბჭოს 
სპეციალური 
განცხადების 
მისამართი: 
https://www.inter
pol.int/en/notice/s
earch/un/xxxx.  
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სახელები: 
1. ალი (ALI) 
2. მაჩოუ (MAYCHOU) 
  
  დაბ.თარიღი:  
25.05.83 
დაბ.ადგილი:   
ტაზა, მაროკო 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
მაროკოელი 
 

ა) აბდერაჰმანე ალ 
მაღრები (Abderahmane 
al Maghrebi) 
ბ) აბდერაჰმანე ლე 
მაროკაინ 
(Abderrahmane le 
Marocain) 
გ) აბოუ აბდერაჰმანე 
სანჰაჯი (Abou 
Abderahmane Sanhaji) 
 
 

 მაროკოს 
პასპორტის 
ნომერი: 
V06359364 
 
მაროკოს 
პირადი ნომერი 
AB704306 

მალი 14.08.19   Al Qaida in the 
Islamic Maghreb 
(AQIM)-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 111
ე), Ansar Eddine-
ის (იურიდიულ 
პირთა სიაში 137
ე) და  Jama'a 
Nusrat ul-Islam 
wa al-Muslimin 
(JNIM)-ის  
(იურიდიულ 



პირთა სიაში 158
ე) წევრი. 
ფიზიკური 
აღწერილობა: 
სიმაღლე 185სმ. 
წონა 80კგ. 
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სახელები: 
1. ბაჰ (BAH) 
2. აგ მოუსსა (AG MOUSSA) 
 
  დაბ.თარიღი:  
ა) 01.01.1958 
ბ) 31.12.1952 
გ) 28.10.1956 
დაბ.ადგილი:   
 
ეროვნება/მოქალაქეობა:  
მალი 
 

ა) Ag Mossa 
ბ) Ammi Salim 
გ)  
დ)  
 

  14.08.19 
(ცვლილებ
ა  
20.08.19) 

Ansar Eddine-ის 
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 137
ე)  
დამფუძნებელი 
წევრი.  Jama'a 
Nusrat ul-Islam 
wa al-Muslimin 
(JNIM)-ის  
(იურიდიულ 
პირთა სიაში 158
ე) ოპერატიული 
ლიდერი. 

 


