
رقم السنة
القرار

جماعة االخوان المسلمين االماراتية (جمعية االصالح)امارة القوقاز االسالمية (المجاھدين الشيشانيين)
خاليا الجھاد االماراتيةالحركة االسالمية األوزبكية
منظمة الكرامةجماعة ابو سياف الفلبينية

احزاب االمة في الخليجمجلس العالقات االمريكية االسالمية
تنظيم القاعدةمنظمة كانفاس في صربيا/بلجراد

الدولة االسالمية في العراق والشام (داعش)الجمعية االسالمية االمريكية (حماس)
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةاتحاد علماء المسلمين

انصار الشريعة (اليمن)اتحاد المنظمات االسالمية في اوروبا
تنظيم وجماعة االخوان المسلميناتحاد المنظمات االسالمية في فرنسا
الجماعة االسالمية في مصرالرابطة االسالمية في بريطانيا
جماعة انصار بيت المقدس المصريةالتجمع االسالمي بألمانيا

جماعة أجناد مصرالرابطة االسالمية في الدنمارك
مجلس الشورى المجاھدين انصار بيت المقدسالرابطة االسالمية في بلجيكا (رابطة مسلمي بلجيكا)

حركة الحوثيين في اليمنالرابطة االسالمية في ايطاليا
حزب هللا السعودي في الحجازالرابطة االسالمية في فنلندا
حزب في دول مجلس التعاون الخليجيالرابطة االسالمية في السويد
تنظيم القاعدة في ايرانالرابطة االسالمية في النرويج
منظمة بدر في العراقمنظمة االغاثة االسالمية في لندن
عصائب اھل الحق في العراقمؤسسة قرطبة في بريطانيا

كتائب حزب هللا (العراق)ھيئة االغاثة االسالمية التابعة لتنظيم االخوان المسلمين الدولي٢٠١٤41
لواء ابو فضل العباس في سورياحركة طالبان باكستان

كتائب لواء اليوم الموعود (العراق)كتيبة ابو ذر الغفاري في سوريا
لواء عمر ابن ياسر (سوريا)لواء التوحيد في سوريا

جماعة انصار االسالم العراقيةكتيبة التوحيد وااليمان في سوريا
جبھة النصرة في سورياكتيبة الخضراء في سوريا

حركة احواز الشام في سورياسرية ابوبكر الصديق في سوريا
جيش االسالم في فلسطينسرية طلحة بن عبيدهللا في سوريا
كتائب عبدهللا عزامسرية الصارم البتار في سوريا
حركة فتح االسالم اللبنانيةكتيبة عبدهللا بن مبارك في سوريا
عصبة االنصار في لبنانكتيبة قوافل الشھداء في سوريا
تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالميكتيبة ابو عمر في سوريا
كتيبة انصار الشريعة في ليبياكتيبة احرار شمر في سوريا
جماعة انصار الشريعة في تونسكتيبة سارية الجبل في سوريا
حركة شباب المجاھدين الصوماليةكتيبة الشھباء في سوريا
جماعة بوكو حرام في نيجيرياكتيبة القعقاع في سوريا

كتيبة المرابطون في ماليكتيبة سليمان الثوري في سوريا
حركة انصار الدين في ماليكتيبة عباد الرحمن في سوريا

شبكة حقتي البكستانيةكتيبة عمر بن الخطاب في سوريا
جماعة تشكر طيبة الباكستانيةكتيبة الشھماء في سوريا
حركة تركستان الشرقية في باكستانكتيبة الحق في سوريا

جيش محمد في باكستان٢٠١٤41
جيش محمد في باكستان والھند

أسماء الكيانات أسماء االفراد
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المجاھدين الھنود في الھند/كشمير
مركز قطر للعمل التطوعي (قطر)خليفة محمد تركي السبيعي (قطري الجنسية)عبدهللا محمد بن سليمان المحيسني (سعودي الجنسية)

شركة دوحة أبل (شركة انترنت ودعم تكنولوجي قطر)عبدالملك محمد يوسف عبدالسالم (اردني الجنسية)حامد عبدهللا احمد العلي (كويتي الجنسية)
قطر الخيرية (قطر)اشرف محمد يوسف عثمان عبدالسالم (اردني الجنسية)أيمن احمد عبدالغني حسنين (مصري الجنسية)

مؤسسة الشيخ عيد ال ثاني الخيرية (قطر)ابراھيم عيسى العجي محمد الباكر (قطري الجنسية)عاصم عبدالماجد محمد الماضي (مصري الجنسية)
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا للخدمات االنسانية (قطر)عبدالعزيز بن خليفة العطية (قطري الجنسية)يحيى عقيل سلمان عقيل (مصري الجنسية)
سرايا الدفاع عن بنغازي (ليبيا)سالم حسن خليفة راشد الكواري (قطري الجنسية)محمد حمادة السيد ابراھيم (مصري الجنسية)

سرايا األشتر (البحرين)عبدهللا غانم محفوظ مسلم الخوار (قطري الجنسية)عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن (مصري الجنسية)
إلتالف ١٤ فبراير (البحرين)سعد بن سعد محمد الكعبي (قطري الجنسية)حسين محمد رضا ابراھيم يوسف (مصري الجنسية)
سرايا المقاومة (البحرين)عبداللطيف بن عبدهللا الكواري (قطري الجنسية)احمد عبدالحافظ محمود عبدالھدى (مصري الجنسية)

حزب هللا البحريني (البحرين)محمد سعيد بن حلوان السقطري (قطري الجنسية)مسلم فؤاد طرفان (مصري الجنسية)
سرايا المختار (البحرين)عبدالرحمن بن عمير النعيمي (قطري الجنسية)أيمن محمود صادق رفعت (مصري الجنسية)
حركة احرار البحرين (البحرين)عبدالوھاب محمد عبدالرحمن الحميقاني (يمني الجنسية)محمد سعد عبدالنعيم احمد (مصري الجنسية)

خليفة بن محمد الربان (قطري الجنسية)محمد سعد عبدالمطلب عبده الرزقي (مصري الجنسية
عبدهللا بن خالد حمد بن عبدهللا ال ثاني (قطري الجنسية)احمد فؤاد احمد جاد بلتلجي (مصري الجنسي)
عبدالرحيم احمد الحرام (قطري الجنسية)احمد رجب رجب سليمان (مصري الجنسية)

حجاج بن فھد حجاج محمد العجمي (كويتي الجنسية)كريم محمد محمد عبدالعزيز (مصري الجنسية)201718
مبارك بن محمد العجي (قطري الجنسية)علي زكي محمد علي (مصري الجنسية)
جابر بن ناصر المري (قطري الجنسية)ناجي ابراھيم العزولي (مصري الجنسية

يوسف عبدهللا القرضاوي (مصري الجنسية)شحاته فتحي حافظ محمد سليمان (مصري الجنسية)
محمد جاسم السليطي (قطري الجنسية)محمد محرم فھمي ابو زيد (مصري الجنسية)

علي بن عبدهللا السويدي (قطري الجنسية)عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري (مصري الجنسية)
ھاشم محمد صالح عبدهللا العوضي (قطري الجنسية)علي حسن ابراھيم عبدالظاھر (مصري الجنسية)

علي محمد محمد الصالبي (ليبي الجنسية)مرتضى مجيد السندي (بحريني الجنسية)
عبدالحكيم بالحاج (ليبي الجنسية)احمد الحسن الدعسقي (بحريني الجنسية)

مھدي الحراتي (ليبي الجنسية)
اسماعيل محمد محمد الصالبي (ليبي الجنسية)

الصادق عبدالرحمن علي الفرياني (ليبي الجنسية)
حمد عبدهللا الفطيس المري (قطري الجنسية)

محمد احمد شوقي االسالمبولي (مصري الجنسية)
طارق عبدالموجود ابراھيم الزمر (مصري الجنسية)
محمد عبدالمقصود محمد العفيفي (مصري الجنسية)
محمد الصغير عبدالرحيم محمد (مصري الجنسية)
وجدي عبدالحميد محمد غنيم (مصري الجنسية)

حسن احمد حسن الدقي الھوتي (اماراتي الجنسية)
حاكم عبيسان الحميدي المطيري (سعودي/كويتي الجنسية)

مؤسسة البالغ الخيرية (اليمن)عبدهللا محمد علي اليزيدي  (يمني الجنسية)
جمعية االحسان الخيرية (اليمن)احمد علي احمد برعود (يمني  الجنسية)

منظمة رحمة الخيرية (اليمن)محمد بكر الدباء (يمني  الجنسية)
مجلس شورى ثوار بنغازي (ليبيا)خالد سعيد فضل راشد الرومي البوعينين (قطري  الجنسية)

مركز السرايا لإلعالم (ليبيا)الشقر جمعة الشھواني (قطري  الجنسية)201728
وكالة بشرى اإلخبارية (ليبيا)صالح بن احمد الغانم الكواري (قطري  الجنسية)
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كتيبة راف هللا السحاتي (ليبيا)حامد حمد حامد العلي (كويتي  الجنسية)
قناة النبأ (ليبيا)الساعدي عبدهللا ابراھيم ابو خزيم (ليبي  الجنسية)

مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة واالعالم (ليبيا)احمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي  الجنسية)
سوبرماركت الخير (اليمني)نايف صالح سالم القيسي (يمني الجنسية)
ھاشم محسن عيدروس (يمني الجنسية)

نشوان العدني (يمني الجنسية)
خالد عبدهللا المرفدي (يمني الجنسية)

سيف الرب سالم الحيشي (يمني الجنسية)
عادل عبده فاري عثمان الذھباني (يمني الجنسية)201745

رضوان قنان (يمني الجنسية)
والي نشوان اليافعي (يمني الجنسية)

خالد سعيد غابش العبيدي (يمني الجنسية)
بالل علي الوافي (يمني الجنسية)
المجلس االسالمي العالمي "مساع"خالد ناظم دياب (أمريكي الجنسية)

االتحاد العالمي لعلماء المسلميند.سالم جابر عمر علي سلطان فتح هللا جابر (ليبي الجنسية)
ميسر علي موسى عبدهللا الجبوري (قطري الجنسية

محمد علي سعيد اتم (صومالي الجنسية)
حسن علي محمد جمعة سلطان (بحريني الجنسية)

محمد سليمان حيدر محمد الحيدر (قطري الجنسية)201753
يحيى السيد ابراھيم محمد موسى (مصري الجنسية)

محمد جمال احمد حشمت عبدالحميد (مصري الجنسية)
السيد محمود عزت ابراھيم عيسى (مصري الجنسية)
قدري محمد فھمي محمود الشيخ (مصري الجنسية)
عالء علي علي محمد السماحي (مصري الجنسية)

راشد للصرافةمسعود نيكباخت
جھان اراس كيشسعيد نجفبور

خدمتي وشركاؤهمحمد حسن خوادي
محمد رضا خدمتي فلدزاجارد201824

مقداد أميني
فؤاد صالحي

محمد ابراھيم أوھادي (جالل فھدي)
اسماعيل ريزافي (العميد ريزافي)
عبدهللا صمد فاورق (عبدالصمد)

محمد داوود مزمل
عبدالرحيم منان201850

محمد نعيم باريتش
سادر ابراھيم

عبدالعزيز (حاجي عزيز شاه زماني)
حفيظ عبدالمجيدي

3


