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اللـ ـنــة الـوطـنـيـة Ÿكافحــة الإرهــاب
قــرار
رقــم 2017/2
ب يــ ب ــ اأ ا ال ــرار رقــم 2017/1
ب�سـاأ اإ ـرا ات ن ـيـ قـرارات لـ ا أمـ ال سـادر مبو ـ
ـو منـ وقمـ ا إر ـا و ويلـ
ال سـ ال سابـ مـ مي ـا ا أمـم ا ـ
ا�ستنادا إا قانون الإجراءات ا زائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 99/97
و إا قانون مكافحة الإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 2007/8
واإل ــى قان ـ ــون مكافح ـ ــة �س ـ ــل الأم ــوال ومتوي ــل الإره ــاب ال ــ�س ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقـ ــم ، 2016/30
و إا القـرار رقـم  2017/1ب�سـاأن إاجـراءات تنفـيـذ قرارات جملـ�ض الأمـن ال�سـادرة مبوجـب
الف�سل ال�سابع من ميثاق الأ املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة
ـــرر
ا ــاد ا أولــ
ي�ستبــدل ب�س ــدر البنـ ــد أا مـ ــن امل ـ ــادة  10والبنـ ــد ب مـ ــن امل ــادة  11مـ ــن الق ــرار
رقم  2017/1امل�سار اإليه التي
" امل ــادة )10
أا  -يجـ ــب ف ــورا ميـ ـ ــد الدفع ـ ــات اأو العتمـ ـ ــادات التيـ ــة الـ ــواردة اإلـ ــى اأو امل�سحوبـ ــة
مــن احل�ســاب املجمــد " .
" املــادة )11
ب  -تتو اللجنة تلقي ودرا�سة طلبات الإدراج الواردة من ال�سلطات الأجنبية كما يجوز
لها جمع املعلومات وطلبها من اأي جهة ت�سة لتحديد اأي �سخ�ض اأو جمموعــة
اأو كيان لإدراجه فـي القائمة " .
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ا ــاد ال انيــة
يل ى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار ض مع اأحكامه .
ا ــاد ال ال ــة
ين�سر هذا القرار فـي ا ريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�سر .
س ر ـ
ا وا ــــ

 4مـ س ــــا 1438هـ
 1مـ مايـــــــــو 2017
اللـوا الر ـ حماد ب مـ ار ا �سي
رئـيـ ــ�ض اللـجـن ـ ــة الـوطـنـيـ ــة ملكافح ـ ــة الإرهـ ــاب
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