
٢٠١٤/٦/١٥ www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conPrint&contentid=868&categoryid=443

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conPrint&contentid=868&categoryid=443 1/1

البدایة

التعامیم

تعمیم رقم: 95 / ث التاریخ : 11 / 6 / 1431 ھـ بشأن قرار ھیئة كبار العلماء في تمویل اإلرھاب

                                           الرقم: 

التاریخ : 11 / 
(تعمیم على جمیع أصحاب الفضیلة قضاة المحاكم)

فضیلة                                                         سلمھ هللا
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

أسأل هللا العلي القدیر لي ولكم التوفیق والسداد لكل خیر أما بعد ،
فقد تلقیت األمر السامي الكریم البر قي ذا الرقم 4455/ م ب والتاریخ 28 / 5 / 1431 ھـ ونصھ :(اطلعنا على كتاب سماحة المفتي العام للملكة ورئیس ھیئة كبار العلماء

وإدارة البحوث العلمیة واإلفتاء رقم 44 / س / 2 وتاریخ 28 /4 / 1431ھـ ومشفوعھ قرار ھیئة كبار العلماء رقم 239 وتاریخ 27/ 4 /1431 "المرفق نسخة منھ " والمشار
فیھ إلى ما سبق أن صدر عن الھیئة من قرارات وبیانات فیما یقوم بھ المفسدون في األرض بما یزعزع األمن ویھتك الحرمات في البالد اإلسالمیة وغیرھا .

والمتضمن أن الھیئة نظرت في حكم تمویل اإلرھاب باعتبار أن اإلرھاب جریمة تستھدف اإلفساد بزعزعة األمن والجنایة على األنفس واألموال والممتلكات الخاصة والعامة ..
وأن تمویل اإلرھاب إعانة علیھ وسبب في بقائھ وانتشاره ، كما نظرت الھیئة في أدلة تجریم تمویل اإلرھاب من الكتاب والسنة وقواعد الشریعة ، ولذلك كلھ قررت الھیئة أن
تمویل اإلرھاب أو الشروع فیھ محرم وجریمة معاقب علیھا شرعا سواء بتوفیر األموال أم جمعھا أم المشاركة في ذلك ، بأي وسیلة كانت وسواء كانت األصول مالیة أم غیر

مالیة وسواء كانت مصادر األموال مشروعة أو غیر مشروعھ ، فمن قام بھذه الجریمة عالما فقد ارتكب أمرا محرما ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعیة بحسب النظر
القضائي . )

ونرغب إلیكم العمل بموجب قرار ھیئة كبار العلماء رقم 239 وتاریخ 27/ 4 / 1431ھـ المشار إلیھ أعاله فأكملوا ما یلزم بموجبھ .)
علیھ أرغب االطالع واعتماد موجبھ ، وبرفقھ نسخة من قرار ھیئة كبار العلماء المشار إلیھ أعاله وهللا یحفظكم و السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

رئیس المجلس األعلى للقضاء

د . صالح بن عبدهللا بن حمید
ملفات مرفقة

 
pdf.االرھاب

1.01 میجا بایت

مواد أخرى

تعمیم رقم 518 / ت في 7/ 23/ 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل في اإلجتماع العاشر

تعمیم رقم 509 /ت في 5/ 7 / 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل لقضاة محاكم االستئناف
تعمیم بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل في اإلجتماع التاسع

تعمیم رقم 466 /ت في 18/ 4 / 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل

تعمیم على أصحاب الفضیلة قضاة االستئناف في جمیع المحاكم

تعمیم ألصحاب الفضیلة القضاة رؤساء المحاكم ومساعدیھم وقضاة محاكم الدرجة األولى القائمین بأعمال كتابات العدل
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