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جماعة اإلخوان المسلمین اإلماراتیة
دعوة اإلصالح (جمعیة اإلصالح)

الرابطة اإلسالمیة في إیطالیاحركة فتح اإلسالم اللبنانیة

الرابطة اإلسالمیة في فنلنداعصبة األنصار في لبنانخالیا الجھاد اإلماراتي
الرابطة اإلسالمیة في السویدتنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالميمنظمة الكرامة

الرابطة اإلسالمیة في النرویجكتیبة أنصار الشریعة في لیبیاأحزاب األمة في الخلیج
منظمة اإلغاثة اإلسالمیة في لندنجماعة أنصار الشریعة في تونستنظیم القاعدة

مؤسسة قرطبة في بریطانیاحركة شباب المجاھدین الصومالیةداعش

جماعة بوكو حرام في نیجیریاتنظیم القاعدة في شبھ الجزیرة العربیة
ھیئة اإلغاثة اإلسالمیة التابعة لتنظیم

اإلخوان المسلمین الدولي
حركة طالبان باكستانكتیبة المرابطون في ماليأنصار الشریعة (الیمن)

كتیبة أبو ذر الغفاري في سوریاحركة انصار الدین في ماليتنظیم وجماعة اإلخوان المسلمین
لواء التوحید في سوریاشبكة حقاني الباكستانیةالجماعة اإلسالمیة في مصر

كتیبة التوحید واإلیمان في سوریاجماعة لشكر طیبة الباكستانیةجماعة أنصار بیت المقدس المصریة
كتیبة الخضراء في سرویاحركة تركستان الشرقیة في باكستانجماعة أجناد مصر

مجلس شورى المجاھدین أكناف بیت
المقدس

سریة أبوبكر الصدیق في سوریاجیش محمد في باكستان

سریة طلحة بن عبیدهللا في سوریاجیش محمد في باكستان والھندحركة الحوثیین في الیمن
سریة الصارم البتار في سوریاالمجاھدین الھنود في الھند/كشمیرحزب هللا السعودي في الحجاز

حزب هللا في دول مجلس التعاون
الخلیجي

إمارة القوقاز اإلسالمیة (الجھادیین
الشیشانیین)

كتیبة عبدهللا بن مبارك في سوریا

كتیبة قوافل الشھداء في سوریاالحركة اإلسالمیة األوزبكیةتنظیم القاعدة في إیران
كتیبة أبو عمر في سوریاجماعة أبوسیاف الفلبینیةمنظمة بدر في العراق

عصائب أھل الحق في العراق
مجلس العالقات األمریكیة اإلسالمیة

(كیر)
كتیبة أحرار شمر في سوریا

كتیبة ساریة الجبل في سوریامنظمة كانفاس في بلجراد، صربیاكتائب حزب هللا (العراق)
كتیبة الشھباء في سوریاالجمعیة اإلسالمیة األمریكیة (ماس)لواء أبوفضل العباس في سوریا

كتیبة القعقاع في سوریااتحاد علماء المسلمینكتائب لواء الیوم الموعود (العراق)
كتیبة سفیان الثوري في سوریااتحاد المنظمات اإلسالمیة في أوروبالواء عمر بن یاسر (سوریا)

كتیبة عباد الرحمن في سوریااتحاد المنظمات اإلسالمیة في فرنساجماعة أنصار اإلسالم العراقیة
كتیبة عمر بن الخطاب في سوریاالرابطة اإلسالمیة في بریطانیاجبھة النصرة في سوریا

كتیبة الشیماء في سوریاالتجمع اإلسالمي في ألمانیاحركة أحرار الشام في سوریا
كتیبة الحق في سوریاالرابطة اإلسالمیة في الدنماركجیش اإلسالم في فلسطین

كتائب عبدc عزام
الرابطة اإلسالمیة في بلجیكا (رابطة

مسلمي بلجیكا)
 

أبوظبي في 15 نوفمبر/وام/ اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظیمات اإلرھابیة .

ویأتي ذلك تطبیقا ألحكام القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم اإلرھابیة الذى أصدره صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس الدولة حفظھ هللا وقرار مجلس الوزراء
بشأن نظام قوائم اإلرھاب..

والذي أوجب نشر تلك القوائم في وسائل اإلعالم المختلفة من أجل الشفافیة وتوعیة كافة أفراد المجتمع بتلك التنظیمات .

وتضم قائمة التنظیمات اإلرھابیة التي اعتمدھا مجلس الوزراء التالي :

 

مجلس الوزراء یعتمد قائمة التنظیمات اإلرھابیة.
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وام/ز م ن

(ar/news/general/1395272464964.html/) .الخبر التالي: البیئة والمیاه تجتمع مع شركات المنتجات البیطریة لتسعیر األدویة البیطریة #

أخبار آخرى من اإلمارات

(ar/news/emirates-international/1395298955672.html/) .اإلمارات تشارك فى اجتماع اللجنة المنظمة لمؤتمر األطراف بشأن تغیر المناخ $

(ar/news/emirates/1395298953584.html/) .تقریر : ملیحة .. وجھة عشاق االكتشاف والمغامرات الصحراویة $

(ar/news/arab/1395298878067.html/) .قوات االحتالل تعتقل/ 11/ فلسطینییا في رام هللا والخلیل $

(ar/news/arab/1395298877361.html/) .الزیاني: دول التعاون تسعى إلى تحقیق استقرار المنطقة وفق رؤیة واضحة $

(ar/news/emirates-international/1395298955672.html/) .اإلمارات تشارك فى اجتماع اللجنة المنظمة لمؤتمر األطراف بشأن تغیر المناخ $

(ar/news/international/1395298954786.html/) .االحتالل یستھدف الصیادین في بحر غزة $
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