
آخر تعديلقرار وتاريخ اإلدراجمبررات اإلدراجالجنسيةالعنوانتاريخ الوالدة ومكانهااللقباإلسم الثالثيع/م
 تاريخ وساعة النشر

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةالعامرية بنقردان مدنين ببنقردان1986/07/02العرضاويعماد بن العوني بن محمد24

تولى مهمة إدخال األسلحة من الخارج إلى تونس،•  

تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بجهة بنقردان خالل شهر مارس •  

2016.

  مؤرخ2018 لسنة 24قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي24عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

  2012/10/16صادرة بتاريخ ***** 178: ب ت و رقم•  

زينة بالسعود: إسم األم ولقبها•  

عامل فالحي: المهنة•  

تونسيةجالل بنقردان ببنقردان1992/01/13بنسليمانعبد الناصر بن محمد بن احمد25

،2015نشط ضمن تنظيم داعش بالخارج خالل سنة •  

تورط في العملية اإلرهابية التي جّدت بجهة بنقردان خالل شهر مارس •  

2016.

  مؤرخ2018 لسنة 25قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي25عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2012/10/30صادرة بتاريخ ***** 997: ب ت و رقم•  

إلهام بالطيب: إسم األم ولقبها •  

متربص بالتكوين: المهنة•  

داعش: التنظيم•  

تونسيةالورسنية بنقردان مدنين ببنقردان1984/10/11االشيهبعادل بن علي بن احمد26

تورط في العملية اإلرهابية التي جّدت بجهة بنقردان خالل شهر مارس •  

2016،

قام باستقبال المجموعة اإلرهابية التي نفذت عملية بنقردان،•  

له عالقة بمخازن الذخيرة المكتشفة ببنقردان،•  

.ساند المجموعة المنفذة لعملية باردو باألسلحة والذخيرة•  

  مؤرخ2018 لسنة 26قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي26عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

      •  2011/02/14صادرة بتاريخ ***** 463: ب ت و رقم•  

فوزية االشيهب: إسم األم ولقبها 

عامل فالحي: المهنة•  

تونسية حي االنظالقة تونس6969 نهج 14 بتونس1989/04/24البجاويبالل  بن عبد الكريم27
تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بمتحف باردو خالل شهر مارس •  

2015،

  مؤرخ2018 لسنة 27قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي27عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

 2012/10/30صادرة بتاريخ ***** 621: ب ت و رقم•  

فضيلة البجاوي: إسم األم ولقبها •  

عامل يومي: المهنة•  

تونسية حي االنطالقة تونس6210 نهج 11 بتونس1983/06/02ساسيوسيم بن بلقاسم بن ساسي28
تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بمتحف باردو خالل شهر مارس •  

2015.

  مؤرخ2018 لسنة 28قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي28عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2003/01/06صادرة بتاريخ ***** 700: ب ت و رقم•  

نعيمة القروي: إسم األم ولقبها •  

طالب: المهنة•  

29
 خير الدين بن عبد السالم بن محمد

االمين
تونسية حي الهادي بن حسين جندوبة46 بجندوبة1993/07/17البرهومي

تحصن بالجبال وإنتمى إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

شارك في عديد العمليات اإلرهابية التي إستهدفت وحدات الجيش •  

.والحرس الوطني

  مؤرخ2018 لسنة 29قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي29عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2008/09/23صادرة بتاريخ ***** 683: ب ت و رقم•  

سعدية بنت الطيب: إسم األم ولقبها •  

تلميذ: المهنة•  

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم•  

تونسيةحي التحرير الزهور القصرين بالقصرين1991/05/24البولعابيبرهان بن احمد بن صالح30

.تحصن بالجبال وإنتمى إلى كتيبة جند الخالفة•  

.تقلد مسؤوليات هامة صلب تنظيم داعش•  

شارك في عملية ذبح الراعي خليفة السلطاني إلى جانب عديد عمليات •  

.الرصد واإلحتطاب

  مؤرخ2018 لسنة 30قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي30عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2008/09/22صادرة بتاريخ ***** 662: ب ت و رقم•  

محبوبة سلوقي: إسم األم ولقبها •  

عامل يومي: المهنة•  

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم•  

عبد الالويعزالدين بن القناوي بن محمد31
 بقرطاج 1975/01/01

الياسمينية

 نهج ابن باديس الياسمينة قرطاج 17

بيرصا
تونسية

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

تورط في قضية إغتيال الناشطْين السياسيْين شكري بلعيد ومحمد •  

.البراهمي

  مؤرخ2018 لسنة 31قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي31عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2005/03/11صادرة بتاريخ ***** 143: ب ت و رقم• 

حليمة الشويل: إسم األم ولقبها • 

عامل يومي: المهنة• 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

 بتونس1983/03/20الطالبيعبدالرؤوف بن جاء باهلل بن صالح32
  حي الوردة42301 نهج 2قاطن 

العقبة تونس
تونسية

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

تولى مهمة إيصال المؤونة للجماعات اإلرهابية بالجبال،•  

تورط في قضية مخزن األسلحة بالمنيهلة وقضية إغتيال الناشط •  

.السياسي محمد البراهمي

  مؤرخ2018 لسنة 32قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي32عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2011/10/24صادرة بتاريخ ***** 451: ب ت و رقم• 

خديجة بن عمارة: إسم األم ولقبها • 

طبيب داخلي متربص: المهنة• 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية
ن  2019 ديسمبر 24 تحيي 



آخر تعديلقرار وتاريخ اإلدراجمبررات اإلدراجالجنسيةالعنوانتاريخ الوالدة ومكانهااللقباإلسم الثالثيع/م
 تاريخ وساعة النشر

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

 بتونس1975/06/29الكالعيكريم بن أحمد بن صالح33
 18 شارع الطيب المهيري حي 87

أريانة/جانفي حي التضامن
تونسية

تورط في أحداث السفارة األمريكية وقضية إغتيال الناشطين •  

السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،

.2013تورط في إخفاء األسلحة بمستودع المنيهلة خالل شهر فيفري •  

  مؤرخ2018 لسنة 33قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي33عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2000/11/25صادرة بتاريخ ***** 500: ب ت و رقم• 

فضيلة الذهباوي: إسم األم ولقبها • 

عامل بمحل لبيع الموالح: المهنة• 

 بتونس1977/04/28المشرقيصابر بن قنديل بن صالح قنديل34
 جانفي حي 18 حي 1528 نهج 17

التضامن أريانة
تونسية

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

.تورط في التخطيط إلغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد•  

  مؤرخ2018 لسنة 34قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي34عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2004/01/19صادرة بتاريخ ***** 782: ب ت و رقم• 

منية السعيداني: إسم األم ولقبها • 

صاحب محل لبيع المواد الغذائية  : المهنة• 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

المزلينيحسام الدين بن بوجمعة بن محمد35
 بمنزل 1991/02/22

بورقيبة

 قاطن نهج هالل الفرشيشي النجاح

منزل بورقيبة بنزرت
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 35قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي35عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2011/11/21صادرة بتاريخ ***** 533: ب ت و رقم• 

جميلة الذوادي: إسم األم ولقبها • 

طالب: المهنة• 

دمقمحمد علي بن سعيد بن عبد القادر36
 بالشيحة 1979/05/22

صفاقس
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية حي الخضراء تونس8419 نهج 8 

  مؤرخ2018 لسنة 36قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي36عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2009/01/20صادرة بتاريخ ***** 062: ب ت و رقم• 

نزيهة قيدارة: إسم األم ولقبها • 

حالق: المهنة• 

 بتونس1979/03/24 المولهيياسر بن محمد بن علي37
  حي الخضراء9 شقة 46عمارة 

تونس
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 37قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي37عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2004/03/02صادرة بتاريخ ***** 910: ب ت و رقم• 

نورالهدى صواب: إسم األم ولقبها • 

مستشار فني بشركة: المهنة• 

 بخير الدين1980/10/17بن الحاج صالحمروان بن نصر بن البشير38
 نهج ابن خلدون الكرم الغربي 02

تونس
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 38قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي38عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2011/06/27صادرة بتاريخ ***** 887: ب ت و رقم• 

نبيهة السيد: إسم األم ولقبها • 

متزوج: الحالة المدنية•  

صاحب عامل بمصاغة: المهنة• 

تونسية نهج الرحمة حي الغزالة أريانة37 بتونس1979/08/13المالكيأحمد بن محمد بن الطيب39
إنتمى إلى تنظيم أنصار الشريعة، • 

.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي• 

  مؤرخ2018 لسنة 39قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي39عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2012/08/16صادرة بتاريخ ***** 082: ب ت و رقم• 

مبروكة الكنزاري: إسم األم ولقبها • 

صاحب محل تغليف صالونات: المهنة• 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

الصومالي: الكنية• 

الذيبي ناظم بن محسن بن عمار40
 بحاسي 1987/03/01

الفريد القصرين
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةحاسي الفريد القصرين

  مؤرخ2018 لسنة 40قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي40عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2007/09/12صادرة بتاريخ ***** 309: ب ت و رقم• 

الزهرة الذيبي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

أبو عقار: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةالسوق الجديد سيدي بوزيد بالحشانة1987/12/19طاهريصابر بن عثمان بن عبد هللا41
  مؤرخ2018 لسنة 41قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي41عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2014/02/07صادرة بتاريخ ***** 109: ب ت و رقم• 

برنية طاهري: إسم األم ولقبها • 

فالح: المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

سعيد: الكنية• 

تونسيةالقوازين الدهماني الكاف بالدهماني1991/10/05القيزانيأشرف بن فتحي بن مبروك42

ومتحصن بالجبال،" جند الخالفة "قيادي تابع لكتيبة •  

بالقصرين  " بنك األمان"تورط  في عملية السطو المسلح على فرع •  

 .2018سنة 

  مؤرخ2018 لسنة 42قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي42عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

201502/16صادرة بتاريخ ***** 334: ب ت و رقم• 

منية الغزغازي  : إسم األم ولقبها • 

متدرب بالتكوين المهني : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

تونسيةالثماد سبيبة القصرين بالقصرين1988/01/16 الغزالنيمنتصر بن خريف بن محمد الجريدي43

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

يوم " سعيد الغزالني"تورط في عملية قتل ابن عمه الجندي •  

 بمنطقة دوار الخرايفية الثماد سبيبة القصرين رفقة 2016/11/05

.مجموعة من اإلرهابيين

  مؤرخ2018 لسنة 43قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي43عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

 في العملية  األمنيّة 2019/05/04تّم القضاء عليه يوم •  

.بسيدي علي بنعون من والية سيدي بوزيد

2016/01/16صادرة بتاريخ ***** 520: ب ت و رقم• 

سمونه حميدي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش :  التنظيم• 

عمر: الكنية• 
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 تاريخ وساعة النشر

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

غنيميبسام بن مبروك بن محمد صالح44
 بئر بدر 1986/12/01

سوق الجديد سيدي بوزيد
تونسيةبئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

خبير متفجرات وقام بإيصال أسلحة للمجموعات اإلرهابية بالجبال،•  

  مؤرخ2018 لسنة 44قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي44عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2013/12/26صادرة بتاريخ ***** 704: ب ت و رقم• 

ربيعة غنيمي: إسم األم ولقبها • 

عامل يومي : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

صخر الزقعوط: الكنية• 

علويعزالدين بن لزهر بن ساسي 45
 بسيدي 1991/10/05

بوزيد
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةحي النور الشرقي سيدي بوزيد

  مؤرخ2018 لسنة 45قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي45عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

 في العملية  األمنيّة بمدينة 2019/01/03تّم القضاء عليه يوم • 

.جلمة والية سيدي بوزيد

*****874: ب ت و رقم• 

زينة شعيبي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي: المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

الغدنفر: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  تونسية جندوبة627حي الفردوس عدد بجندوبة1991/07/05الهاللياسامة بن عمار بن ابراهيم46
  مؤرخ2018 لسنة 46قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي46عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2009/07/28صادرة بتاريخ ***** 278: ب ت و رقم• 

سلوى بنت محمد : إسم األم ولقبها • 

تلميذ : المهنة• 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

أبو ذر: الكنية• 

47
 محمد وناس بن محمد الميداني بن

محمد
حاجي

 بالفرش 1994/01/10

مقدودش القصرين
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةالفرش مقدودش القصرين

  مؤرخ2018 لسنة 47قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي47عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2012/05/04صادرة بتاريخ ***** 808: ب ت و رقم• 

أم الزين حاجي: إسم األم ولقبها • 

تلميذ: المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

حاجي الحبيب بن محمد بن السعدي48
 بالفكة 1982/01/13 

القصرين
تونسيةالكامور حسي الفريد القصرين

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

 .2018تورط  في عملية السطو المسلح على بنك بالقصرين  سنة •  
  مؤرخ2018 لسنة 48قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي48عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2013/03/02صادرة بتاريخ ***** 518: ب ت و رقم• 

فاطمة حاجي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

أبو فهد: الكنية• 

49
 محمد الناصر بن محمد العربي بن

المولدي
المباركي

 بالزهور 1994/06/14

القصرين
تونسيةحي الزهور القصرين

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

أنيس "تورط في قضية مقتل رئيس مركز الحرس الوطني ببوشبكة •  

".الجالصي

  مؤرخ2018 لسنة 49قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي49عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

 في العملية  األمنيّة بمدينة 2019/03/20تّم القضاء عليه يوم • 

.حاسي الفريد من والية القصرين

2011/02/12صادرة بتاريخ ***** 725: ب ت و رقم• 

آسيا المباركي: إسم األم ولقبها • 

تلميذ : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

(أبو سليمان: الكنية• 

البسدوريبالل بن محمد بن الصحبي50
 ببنعون 1991/11/15

سيدي بوزيد
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةالبسادرية بنعون سيدي بوزيد

  مؤرخ2018 لسنة 50قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي50عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2008/07/29صادرة بتاريخ ***** 991: ب ت و رقم• 

بريكة الذهبي : إسم األم ولقبها • 

تلميذ : المهنة• 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

تونسيةسيدي عبدهللا الصغير الكاف الغربية بالكاف1984/07/23القاسميصالح بن مصطفى بن عبد الرحمان51

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،• 

كلف أحد العناصر اإلرهابية برصد ثكنة الجيش الوطني بالكاف بنيّة •  

.إستهدافها الحقا

  مؤرخ2018 لسنة 51قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي51عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2005/01/15صادرة بتاريخ ***** 955: ب ت و رقم• 

ام الخير القاسمي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي : المهنة• 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

األبرق: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  تونسيةحي أحمد الشريشي الكاف بالكاف1988/05/25العيساويماهر بن محمد الطاهر بن احمد52
  مؤرخ2018 لسنة 52قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي52عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2013/06/17صادرة بتاريخ ***** 780: ب ت و رقم• 

زعرة التواتي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي : المهنة• 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

أبو عبيد: الكنية• 

تونسية حي أحمد الشريشي الكاف350 بالكاف1985/06/14الجندوبيايمن بن المولدي بن يونس53
نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة بالكاف، ثّم إنضم إلى كتيبة عقبة إبن •  

نافع المتمركزة بالجبال،

  مؤرخ2018 لسنة 53قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي53عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2003/06/23صادرة بتاريخ ***** 098: ب ت و رقم• 

حبيبة العبيدي: إسم األم ولقبها • 

عامل يومي: المهنة• 

(كتيبة عقبة إبن نافع)أنصار الشريعة ، القاعدة : التنظيم• 

أبو عبدهللا: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  تونسيةحي أحمد الشريشي الكاف بالكاف1982/02/21اليحياويطالب بن محمد بن عبد الرحمان54
  مؤرخ2018 لسنة 54قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي54عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

200/05/08صادرة بتاريخ *****  598: ب ت و رقم• 

خديجة اليحياوي : إسم األم ولقبها • 

عامل يومي  : المهنة• 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

أبو جابر: الكنية• 



آخر تعديلقرار وتاريخ اإلدراجمبررات اإلدراجالجنسيةالعنوانتاريخ الوالدة ومكانهااللقباإلسم الثالثيع/م
 تاريخ وساعة النشر

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةحي الفردوس جندوبة بجندوبة1994/09/01التواتيرائد بن عزالدين بن لزعر55
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

. لتنفيذ عملية إرهابية نوعية2018خّطط خالل شهر سبتمبر •  

  مؤرخ2018 لسنة 55قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي55عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2012/12/05صادرة بتاريخ ***** 373: ب ت و رقم• 

عائشة بنت األخضر : إسم األم ولقبها • 

متدرب بالتكوين المهني : المهنة• 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

خطاب: الكنية• 

 بدوار هيشر1965/10/08عدوانيالشادلي بن ابراهيم بن محمد56
شارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن 

الوليد منوبة
تونسية

أمير أنصار الشريعة )قيادي بارز صلب تنظيم أنصار الشريعة  بتونس •  

. (بدوار هيشر

 في إدخال األسلحة، وتم حجز سالح كالشنكوف 2012تورط سنة •  

،2012بمنزله خالل شهر ديسمبر 

  مؤرخ2018 لسنة 56قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي56عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2006/01/20صادرة بتاريخ ***** 747: ب ت و رقم• 

مبروكة الدريدي : إسم األم ولقبها • 

عامل بالخارج : المهنة• 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

تونسيةالقطار العالء القيروان بحفوز1991/06/24ضيفالويسامي بن فتحي بن وناس57
مفتش عنه دوليا من أجل االنتماء إلي تنظيم داعش والقتال في صفوفه •  

بالخارج،

  مؤرخ2018 لسنة 57قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي57عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2012/12/27صادرة بتاريخ ***** 825: ب ت و رقم• 

شدلية ضيفالوي: إسم األم ولقبها • 

طالب: المهنة• 

داعش: التنظيم• 

تونسيةأوالد بركة فوسانة القصرين بفوسانة1985/05/19البركاويحاتم بن محمد الصالح بن علي58
مفتش عنه دوليا من أجل االنتماء إلي تنظيم داعش والقتال في صفوفه •  

بالخارج،

  مؤرخ2018 لسنة 58قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي58عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2008/07/22صادرة بتاريخ ***** 384: ب ت و رقم• 

الشادلية بركاوي  : إسم األم ولقبها • 

متربص بالتكوين المهني: المهنة• 

داعش: التنظيم• 

تونسيةالورسنية بن قردان ببنقردان1985/06/11السعداوينبيل بن محمد بن احمد59

ينتمي إلى تنظيم المهاجرون، وتورط في العمليتين اإلرهابيتين التي • 

 وعلى نزل األمبلاير 2015جدت على متحف باردو خالل شهر مارس 

،2015خالل شهر جويلية 

  مؤرخ2018 لسنة 59قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي59عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2003/08/16صادرة بتاريخ ***** 936: ب ت و رقم• 

عائشة السعداوي : إسم األم ولقبها • 

تلميذ : المهنة• 

المهاجرون: التنظيم• 

الشواشيبالل بن يوسف بن محمد60
 بفرساي 1986/09/16

ننتار فرنسا
،"داعش"كان قيادي بتنظيم أنصار الشريعة بتونس، ثم إلتحق بتنظيم • تونسية رأس الطابية تونس61490 نهج 05

  مؤرخ2018 لسنة 60قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي60عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2011/09/13صادرة بتاريخ ***** 716: ب ت و رقم• 

علجية الشواشي : إسم األم ولقبها • 

طالب : المهنة• 

داعش: التنظيم• 

 ببرقو1969/01/13مانسيفاضل بن محمد بن البشير61
 بن 05 نهج الرفراف المروج 05

عروس
تونسية

للطائرات المسيرة المحملة " داعش "أحد المسؤولين عن برنامج •  

,بالمتفجرات بالخارج

  مؤرخ2018 لسنة 61قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي61عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2003/09/10صادرة بتاريخ ***** 257: ب ت و رقم• 

خديجة بنت عثمان : إسم األم ولقبها • 

فني سامي في الكهرباء: المهنة• 

داعش: التنظيم• 

البلدي أحمد بن الفاضل بن أحمد62
 ببرج 1988/08/04

السدرية
تونسيةحي السلتان فندق الجديد نابل

كان ينشط ضمن خلية إرهابية بجهة سليمان قرمبالية، ثم إلتحق بتنظيم • 

 داعش بالخارج وقاتل بصفوفه،

  مؤرخ2018 لسنة 62قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي62عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

29/12/2014صادرة بتاريخ ***** 629: ب ت و رقم• 

ثليجة العبيدي : إسم األم ولقبها • 

مهندس كهرباء : المهنة• 

داعش: التنظيم• 

الناصريعقبة بن محمد بن سعيدان63
 بمنزل 1984/08/05

بورقيبة

نهج السينغال حي النجاح منزل 

بورقيبة
,قيادي بارز بتنظيم أنصار الشريعة بجهة ببنزرت• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 63قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي63عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

2011/06/06صادرة بتاريخ *****516: ب ت و رقم• 

بية بنت علي الهمامي: إسم األم ولقبها • 

عامل يومي :  المهنة• 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

تونستنظيم جند الخالفة64

، حيث 2015 أكتوبر 12يوم " نجيب القاسمي" ذبح راعي األغنام• 

نفذت وحدات الجيش الوطني عملية عسكرية بالجبل وتم إصابة عدد من 

.اإلرهابيين اثر مواجهات مسلحة وإستشهاد عسكريين 

 وقاموا 2015 نوفمبر 13يوم "مبروك السلطاني "إختطاف الراعي • 

.بذبحه وإلقاء جثته بالقرب من المرتفعات

 إستهدف التنظيم المذكور حافلة لوحدات األمن 2015في نوفمبر • 

. عونا من أبناء السلك12الرئاسي أسفرت عن إستشهاد 

  مؤرخ2018 لسنة 64قرار عدد 

ي 
 

2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

ي64عدد 
 

   مؤرخ ف

2019/06/21

 على 2019 جوان 21 

الساعة الخامسة مساء

.(السلوم و المغيلة)تنشط الكتيبة بجبال القصرين • 

.تضّم عديد العناصر اإلرهابية بين تونسيين وأجانب• 


