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قوائم الإرهاب الوطنية

الأموال  غ�ْشـل  ومكافحة  حْظـر  ب�شاأن  ل�شنة 2001   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  وفقًا 

ومتويل الإرهاب، على الأ�شخا�س الطبيعيني والعتباريني العمل فورًا دون تاأخري بقوائم الإرهاب 

الوطنية التالية واملعتمدة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )04-2612( ال�شادر يف جل�شته رقم 

ِوْفـقًا لالآليات والإجراءات والقواعد املحددة  )2612( املنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2021، وذلك 

الأمن  جمل�س  قرارات  وتنفيذ  الوطنية  الإرهاب  قوائم  ب�شاأن   2021 ل�شنة   )12( رقم  بالقرار 

التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع وقْمع 

الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها:

اأ- قائمة الأفراد:

1- خليفة محمد تركي ال�شبيعي )قطري(.

2- عبدالملك محمد يو�شف عبدال�شالم )اأردني(.

3- اأ�شرف محمد يو�شف عثمان عبدال�شالم )اأردني(.

4- اإبراهيم عي�شى الحجي محمد الباكر )قطري(.

5- عبدالعزيز بن خليفة العطية )قطري(.

6- �شالم ح�شن خليفة را�شد الكواري )قطري(.

7- عبداهلل غانم م�شلم الخوار )قطري(.

8- �شعد بن �شعد محمد الكعبي )قطري(.

9- عبداللطيف بن عبداهلل الكواري )قطري(.

10- محمد �شعيد بن حلوان ال�شقطري )قطري(.

11- عبدالرحمن بن عمير النعيمي )قطري(.

12- عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني )يمني(.

13- خليفة بن محمد الربان )قطري(.

14- عبداهلل بن خالد اآل ثاني )قطري(.

15- عبدالرحيم اأحمد الحرام )قطري(.

16- حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي )كويتي(.

17- مبارك محمد العجي )قطري(.

18- جابر بن نا�شر المري )قطري(.

19- يو�شف عبداهلل القر�شاوي )م�شري(.

20- محمد جا�شم ال�شليطي )قطري(.
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21- علي بن عبداهلل ال�شويدي )قطري(.

22- ها�شم �شالح عبداهلل العو�شي )قطري(.

23- علي محمد محمد ال�شالبي )ليبي(.

24- عبدالحكيم بلحاج )ليبي(.

25- المهدي حاراتي )ليبي(.

26- اإ�شماعيل محمد محمد ال�شالبي )ليبي(.

27- ال�شادق عبدالرحمن علي الغرياني )ليبي(.

28- حمد عبداهلل الفطي�س المري )قطري(.

29- محمد اأحمد �شوقي الإ�شالمبولي )م�شري(.

30- طارق عبدالموجود اإبراهيم الزمر )م�شري(.

31- محمد عبدالمق�شود محمد عفيفي )م�شري(.

32- محمد ال�شغير عبدالرحيم محمد )م�شري(.

33-  وجدي عبدالحميد محمد غنيم )م�شري(.

34- ح�شن اأحمد ح�شن محمد الدقي الهوتي )اإماراتي(.

35- حاكم عبي�شان الحميدي المطيري )�شعودي – كويتي(.

36- عبداهلل محمد �شليمان المحي�شني )�شعودي(.

37- حامد عبداهلل اأحمد العلي )كويتي(.

38- اأيمن اأحمد عبدالغني ح�شنين )م�شري(.

39- عا�شم عبدالماجد محمد ما�شي )م�شري(.

40- يحيى عقيل �شالمان عقيل )م�شري(.

41- محمد حمادة ال�شيد اإبراهيم )م�شري(.

42- عبدالرحمن محمد �شكري عبدالرحمن )م�شري(.

43- ح�شين محمد ر�شا اإبراهيم يو�شف )م�شري(.

44- اأحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى )م�شري(.

45- م�شلم فوؤاد طرفان )م�شري(.

46- اأيمن محمود �شادق رفعت )م�شري(.

47- محمد �شعد عبدالنعيم اأحمد )م�شري(.

48- محمد �شعد عبدالمطلب عبده الرازقي )م�شري(.

49- اأحمد فوؤاد اأحمد جاد بلتاجي )م�شري(.

50- اأحمد رجب رجب �شليمان )م�شري(.
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51- كريم محمد محمد عبدالعزيز )م�شري(.

52- علي زكي محمد علي )م�شري(.

53- ناجي اإبراهيم العزولي )م�شري(.

54- �شحاته فتحي حافظ محمد �شليمان )م�شري(.

55- محمد محرم فهمي اأبوزيد )م�شري(.

56- عمرو عبدالنا�شر عبدالحق عبدالباري )م�شري(.

57- علي ح�شن اإبراهيم عبدالظاهر )م�شري(.

58- مرت�شى مجيد ال�شندي )بحريني(.

59- اأحمد الح�شن الدع�شكي )بحريني(.

60- خالد �شعيد ف�شل را�شد البوعينين )قطري(.

61- �شقر جمعة خمي�س ال�شهواني )قطري(.

62- �شالح اأحمد الغانم )قطري(.

63- حامد حمد حامد العلي )كويتي(.

64- عبداهلل محمد علي اليزيدي )يمني(.

65- اأحمد علي اأحمد برعود )يمني(.

66- محمد بكر الدباء )يمني(.

67- ال�شاعدي عبداهلل اإبراهيم بوخزيم )ليبي(.

68- اأحمد عبدالجليل ح�شناوي )ليبي(.

69- نايف �شالح �شالم القي�شي )يمني(.

70- عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني )يمني(.

71- ها�شم مح�شن عيدرو�س )يمني(.

72- ن�شوان العدني )يمني(.

73- خالد عبداهلل �شالح المرفدي )يمني(.

74- �شيف الرب �شالم الحي�شي )يمني(.

75- عادل عبده فاري عثمان الذهباني )يمني(.

76- ر�شوان قنان )ر�شوان محمد ح�شين قنان( )يمني(.

77- والي ن�شوان اليافعي )يمني(.

78- خالد �شعيد غاب�س العبيدي )يمني(.

79- بالل علي الوافي )يمني(.

80- خالد ناظم ديان.
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81- �شالم جابر عمر علي �شلطان فتح اهلل جابر.

82- مي�شر علي مو�شى عبداهلل الجبوري.

83- محمد علي �شعيد اأتم.

84- ح�شن علي محمد جمعة �شلطان.

85- محمد �شليمان حيدر محمد الحيدر.

86- محمد جمال اأحمد ح�شمت عبدالحميد.

87- ال�شيد محمود عزت ابراهيم عي�شى.

88- يحيى ال�شيد ابراهيم محمد مو�شى.

89- قدري محمد فهمي محمود ال�شيخ.

90- عالء علي علي محمد ال�شماحي.

91- ح�شن ن�شر اهلل.

92- نعيم قا�شم.

93- اإبراهيم اأمين ال�شيد.

94- محمد يزبك.

95- ح�شين خليل.

96- ها�شم �شفي الدين.

97- طالل حمية.

98- اأدهم تباجا.

99- علي يو�شف جراء.

100- ح�شن اإبراهيمي.

جالل  طاهري،  جــالل  اأوحـــدي،  جــالل  با�شم:  )معروف  اأوحــدي  اإبراهيم  محمد   -101

وحيدي(.

102- اإ�شماعيل ر�شوي )معروف با�شم: م�شطفى مهاجري(.

103- عبداهلل �شمد فاروقي )معروف با�شم: عبدال�شمد(.

104- محمد داود مزامل.

105- عبدالرحيم منان )معروف با�شم: حاجي منان، عبدالرحيم(.

106- محمد نعيم باري�س )معروف با�شم: مال نعيم باراي�س، مال نعيم باري�شاآ خوند، مال 

نعيم  باري�س،  نعيم  محمد  غل  حجي  باريك،  نعيم  مال  باريه،  نعيم  مال  باري�س،  نعيم 

بري�س، حاجي غل محمد، مال نعيم اهلل(.

107- عبدالعزيز )معروف با�شم: عبدالعزيز �شاه زماني، عبدالعزيز بلو�س(.
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108- �شدر اإبراهيم.

109- عبدالمجيد )معروف با�شم: حافظ مجيد(.

110- قا�شم �شليماني.

111- حامد عبدالالهي.

112- عبدالر�شا �شهالي.

113- �شبل مح�شن الزيدي )معروف با�شم: �شبل الزيدي، �شبل مح�شن اأبو اإياد الزيدي، 

حجي �شبل مح�شن، مهدي جعفر �شالح، �شبل حجي(.

114- يو�شف ها�شم )معروف با�شم: يو�شف ها�شم، �شادق حجي، �شيد �شادق(.

115- محمد عبدالهادي فرحات )معروف با�شم: محمد فرحات(.

116- عدنان ح�شين كوثراني )معروف با�شم: عدنان الكوثراني، عدنان محمد الكوثراني(.

117- با�شم جواد ن�شر اهلل )معروف با�شم: محمد جواد ن�شر اهلل(.

قا�شم  اأحمد،  عبداهلل  قا�شم  عبداهلل،  قا�شم  با�شم:  )معروف  علي  عبداهلل  قا�شم   -118

الموؤمن(.

119- عبدالرحمن علي ح�شين الأحمد الراوي.

120- �شيد حبيب اأحمد خان.

121- اإ�شماعيل قااآني )Esma›il Gha›ani( – الموقع: اإيران.

122- محمد حجازي )Mohammad Hejazi( – الموقع: اإيران ولبنان.

123- ر�شتم قا�شمي )Rostam Qasemi( – الموقع: اإيران.

124- مرت�شى قا�شمي )Morteza Qasemi( – الموقع: اإيران.

125- علي ق�شير )Ali Qasir( – الموقع: اإيران.

126- �شم�س اهلل ا�شدي )Shamsollah Asadi( – الموقع: اإيران.

127- محمد ر�شا اكبري )Mohammadreza Ali Akbari( – الموقع: اإيران. 

128- محمد ق�شير )Muhammad Qasir( – الموقع: اإيران.

129- محمد قا�شم البزال )Muhammad Qasim al-Bazzal( – الموقع: لبنان.

130- محمود ا�شتري )Mahmud Ashtari( – الموقع: لبنان. 

131- تنك�شيري علي ر�شا )Tangsiri Ali Reza( – الموقع: اإيران.

132- عبا�س غالم �شاهي )Abbas Gholamshahi( – الموقع: اإيران.

133- رم�شان زيراهي )Ramezan Zirahi( – الموقع: اإيران.

134- ياداهلل بادين )Yadollah Badin( – الموقع: اإيران.

135- من�شور رفنكار )Mansur Ravankar( – الموقع: اإيران.
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136- علي عزمال )Ali Ozma›l( – الموقع: اإيران.

137- اآية اهلل اإبراهيمي )Ayatollah Ebrahimi( – الموقع: اإيران.

138- علي ر�شا اأتباكي )Alireza Atabaki( – الموقع: اإيران.

139- اإبراهيم علي �شاهر )لبناني(.

140- اأحمد محمد يزبك )لبناني(.

141- عبا�س ح�شن غريب )لبناني(.

142- وحيد محمد �شبيتي )لبناني(.

143- م�شطفى حبيب حرب )لبناني(.

144- عزت يو�شف عكر )لبناني(.

145- ح�شن �شحادة عثمان )لبناني(.

146- اإدري�س علي عواد الفاي )عراقي( - متواجد في تركيا.

147- اإبراهيم علي عواد الفاي - متواجد في تركيا.

148- عالء الخنفرة )�شوري( – متواجد في تركيا.

149- محمد جعفر ق�شير الملقب )الحاج فادي اأو �شيخ �شالح( )لبناني(.

150- محمد قا�شم البزال الملقب )الحاج معين( )لبناني(.

151- بهنام �شهرياي )اإيراني(.

152- منير علي نعيم �شعيتو الملقب )الحاج ها�شم( )لبناني(.

153- علي مو�شى داقوق )لبناني(.

ب- قائمة الكيانات والتنظيمات:

1- حزب اهلل.

2- اأن�شار الإ�شالم تنظيم القاعدة الكتائب الكردية.

3- تنظيم الدولة الإ�شالمية في العراق وال�شام )داع�س(.

4- القاعدة في �شبه الجزيرة العربية.

5- جبهة الن�شرة )�شوريا(.

6- جماعة اأبو �شياف )الفلبين(.

7- حركة المجاهدين )باك�شتان(.

8- تنظيم القاعدة.

9- حركة اأوزباك�شتان الإ�شالمية )باك�شتان(.

10- جي�س محمد )باك�شتان(.

11- ل�شكر طيبة )باك�شتان(.
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12- ع�شبة الأن�شار )لبنان(.

13- القاعدة في بالد المغرب الإ�شالمي )�شمال اأفريقيا(.

14- تحريك طالبان باك�شتان / طالبان الباك�شتانية )باك�شتان(.

15- كتائب عبداهلل عزام )لبنان(.

16- اأن�شار الدين )مالي(.

17- بوكو حرام )نيجيريا(.

18- اأن�شار ال�شريعة في بنغازي )ليبيا(.

19- اأن�شار ال�شريعة في درنة )ليبيا(.

20- الجماعة الإ�شالمية )اإندوني�شيا(.

21- ل�شكر جنكوي )باك�شتان(.

22- حركة الجهاد الإ�شالمي )باك�شتان - بنغالدي�س(.

23- جماعة ان�شروت توحيد )اندوني�شيا(.

24- جماعة اأن�شار الم�شلمين في بالد ال�شودان )نيجيريا(.

25- كتيبة الملثمون )الجزائر(.

26- اأن�شار ال�شريعة في تون�س )تون�س(.

27- المرابطون )مالي(.

28- الجماعة الإ�شالمية الم�شلحة )الجزائر(.

29- جماعة حماة الدعوة ال�شلفية.

30- حركة �شرق ترك�شتان الإ�شالمية )ال�شين(.

31- الجهاد الإ�شالمي الم�شري )م�شر(.

32- اإمارة القوقاز )رو�شيا(.

33- موؤ�ش�شة الإغاثة العالمية )الوليات المتحدة الأمريكية(.

34- حركة �شام الإ�شالم )�شوريا(.

35- جمعية الهالل الأحمر الإندوني�شية )اندوني�شيا(.

36- جي�س عدن اأبين الإ�شالمي.

37- لواء الدولي الإ�شالمي )رو�شيا(.

38- جماعة الجهاد الإ�شالمي - متحدة مع حركة اأوزباك�شتان الإ�شالمية.

39- جماعة اأهل ال�شنة للدعوة والجهاد )�شمال اأفريقيا(.

40- جند الخالفة )الجزائر(.

41- الجماعة الإ�شالمية المقاتلة في ليبيا.
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42- مكتب الخدمات.

43- الجماعة الإ�شالمية المقاتلة في المغرب.

44- �شبكة محمد جمال )م�شر(.

45- مجاهدين تيمور )اندوني�شيا(.

46- جماعة التوحيد والجهاد في غرب اأفريقيا.

47- حركة رجاح �شليمان )الفلبين(.

48- جمعية اإحياء التراث الإ�شالمي )فرع اأفغان�شتان وباك�شتان(.

49- لواء �شهداء ريا�س ال�شالحين )رو�شيا(.

50- فوج الجهاد الإ�شالمي )رو�شيا(.

51- جي�س المهاجرين والأن�شار )�شوريا(.

52- الجماعة الإ�شالمية المقاتلة في تون�س.

53- منظمة اإعادة بناء الأمة )باك�شتان(.

54- منظمة الوفاء للعمل الإن�شاني )اأفغان�شتان(.

55- التحاد الإ�شالمية )ال�شومال(.

56- ائتمان الأختر الدولية.

57- موؤ�ش�شة الحرمين الخيرية.

58- لجنة دعم الأفغان )اأفغان�شتان(.

59- الموقعون بالدم )مالي(.

60- الفرقان )البو�شنة والهر�شك(.

61- ائتمان الرا�شد )باك�شتان(.

62- موؤ�ش�شة الإح�شان الخيرية.

63- جمعية التعاون الإ�شالمية )اأفغان�شتان(.

64- ائتمان الرابطة )باك�شتان(.

65- مكتب وكالة طيبة الدولية )البو�شنة والهر�شك(.

66- ائتالف �شباب 14 فبراير )البحرين(.

67- �شرايا الأ�شتر )البحرين(.

68- �شرايا المقاومة ال�شعبية )البحرين(.

69- مركز قطر للعمل التطوعي )قطر(.

70- �شركة دوحة اأبل - �شركة اإنرتنت ودعم تكنولوجي )قطر(.

71- قطر الخيرية )قطر(.
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72- موؤ�ش�شة ال�شيخ عيد اآل ثاني الخيرية )قطر(.

73- موؤ�ش�شة ال�شيخ ثاني بن عبداهلل للخدمات الإن�شانية )قطر(.

74- �شرايا الدفاع عن بنغازي )ليبيا(.

75- حزب اهلل البحريني )البحرين(.

76- �شرايا المختار )البحرين(.

77- حركة اأحرار البحرين )البحرين(.

78- موؤ�ش�شة البالغ الخيرية )اليمن(.

79- جمعية الإح�شان الخيرية )اليمن(.

80- موؤ�ش�شة الرحمة الخيرية )اليمن(.

81- مجل�س �شورى ثوار بني غازي )ليبيا(.

82- مركز ال�شرايا لالإعالم )ليبيا(.

83- وكالة ب�شرى الإخبارية )ليبيا(.

84- كتيبة راف اهلل ال�شحاتي )ليبيا(.

85- قناة نباأ )ليبيا(.

86- موؤ�ش�شة التنا�شح للدعوة والثقافة والإعالم )ليبيا(.

87- جمعية الرحمة الخيرية )اليمن(.

88- �شوبرماركت الخير )اليمن(.

89- المجل�س الإ�شالمي العالمي )م�شاع(.

90- التحاد العالمي لعلماء الم�شلمين.

91- مجموعة الإنماء.

92- �شركة الإنماء للهند�شة والمقاولت.

93- مجموعة �شبكترم.

94- ماهر للتجارة.

95- الحر�س الثوري الإيراني.

96- قوات المقاومة الإيرانية البا�شيج )معروفة با�شم: با�شيج، با�شيجي ملي، تعبئة المنظمة 

المقموعة، منظمة التعبئة الوطنية، تعبئة المقاومة الوطنية، قوة تعبئة المقاومة، منظمة 

البا�شيج للمقاومة(.

97- بونياد تافون با�شيج )معروف با�شم: موؤ�ش�شة با�شيج التعاونية(.

98- بنك اقت�شاد مهر )معروف با�شم: بنك مهر الغير ربحي(.

99- بنك ملة.
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مهر  اقت�شاد  �شركة  با�شم:  )معروف  لال�شتثمارات  الإيرانية  مهر  اقت�شاد  �شركة   -100

مهر  �شركة  لال�شتثمارات،  الإيرانية  اقت�شادي  مهري  �شركة  لال�شتثمارات،  الإيرانية 

القت�شادية الإيرانية، ا�شتثمارات مهر القت�شادية الإيرانية(.

101- �شركة ال�شتثمارات الإيرانية تادبيرجان عطية.

�شاهل  نيجن  �شركة  با�شم:  )معروف  الملكية  لال�شتثمارات  �شاهل  نيجن  �شركة   -102

الملكية(.

103- مجموعة اقت�شاد مهر المالية.

104- �شركة تكنوتار الهند�شية.

105- �شركة تكتر لال�شتثمار.

106- �شركة اإيران ل�شناعة الجرارات )معروف با�شم: اإيران ل�شناعة الجرارات(.

107- �شركة اإيران لتطوير مناجم الزنك.

108- كال�شيمين )معروف با�شم: كال�شيمين(.

109- �شركة ق�شم لل�شهر والتخفي�س )معروف با�شم: مجمع ق�شم لل�شهر والتخفي�س(.

110- �شركة بندر عبا�س لإنتاج الزنك.

111- �شركة زانجان لإنتاج الحم�س )معروف با�شم: �شانعي الحم�س والفاند رونيكاران، 

زانجان �شانعي الحم�س، حم�س زانجان �شازان(.

112- ال�شركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية.

113- �شركة اأ�شفهان مباركة للحديد )معروف با�شم: �شركة مباركة للحديد(.

114- �شركة اأندي�شه مهفاران لال�شتثمار.

115- البنك الفار�شي.

116- بنك �شينا )معروف با�شم: معهد �شينا للتمويل والئتمان(.

117- مجموعة باهمان.

118- �شركة توا�شل.

119- �شركة الحرم لل�شرافة.

120- �شركة الخالدي لل�شرافة.

121- منظمة نجاة للرعاية الجتماعية “نجاة”.

122- موؤ�ش�شة اأفريكو 1 اأوف�شور )Africo 1 Off-Shore SAL( – الموقع: لبنان.

123- نادي كي�س بي ان اأي )Kish P&I Club( – الموقع: اإيران.

124- �شركة حوقول اأوف�شور )الخارجية( )Hokoul S.A.L. Offshore( - الموقع: لبنان.

125- مجموعة تالقي )Talaqi Group( – الموقع: لبنان.
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126- األوميك�س )Alumix( – الموقع: لبنان.

127- نغم الحياة )Nagham Al Hayat( – الموقع: �شوريا.

128- توافق )Tawafuk( – الموقع: لبنان.

 )Hamrahan Pishro Tejarat Trading Company( 129- �شركة حمراهان بي�شرو للتجارة

اإيران. – الموقع: 
Iranian Revolutionary Guard – Quds Force( )IR�( 130- فيلق القد�س - الحر�س الثوري الإيراني

GC-GF( – الموقع: اإيران.

131- �شركة بنك اأن�شار لل�شم�شرة )Ansar Bank Brokerage Company( – الموقع: 

اإيران.

132- اأن�شار لل�شرافة )Ansar Exchange( – الموقع: اإيران.

133- اأطل�س لل�شرافة )Atlas Exchange( – الموقع: اإيران.

Manabea Tharwat Al-Janoob Gen�( 134- �شركة منابع ثروة الجنوب للتجارة العامة

eral Trading Company( – الموقع: اإيران.

الموقع:   –  )Taif Mining Services، LLC( المعادن  ل�شتخراج  طيف  خدمات   -135

�شلطنة عمان.

136- �شركة الفاي للخدمات المالية – مقرها تركيا.

ج- قائمة القطع البحرية:

.)JASMINE( 1- يا�شمين

.)DESTINY( )2- الم�شير )دي�شتني

.)HAPPINESS 1( )1 3- ال�شعادة 1 )هبيني�س

.)SINOPA( 4- �شينوبا

.)DELICE( 5- ديلي�س


