
معطیات إضافیةآخر تعدیلقرار وتاریخ اإلدراجمبررات اإلدراجالوضعیةالجنسیةالعنوانتاریخ الوالدة ومكانھااللقباإلسم الثالثيم/ع

سجینتونسیةأرض حسین الغربي دوار ھیشر منوبة 1972/04/16 بتونسبن ناجمرضا بن محمد صالح بن عمار1

•  قیادي وكان مسؤوال عن الجناح العسكري بتنظیم أنصار الشریعة، 
•  تورط في قضیة إرھابیة سنة 2004،

•  تولى مھمة إستقبال العناصر اإلرھابیة التونسیة بالخارج،
•  تورط في قضیة "دوار ھیشر" خالل شھر دیسمبر 2012.

 قرار عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***05226 صادرة بتاریخ 2011/07/09
•  إسم األم ولقبھا : حلیمة بن حسین

•  المھنة: عامل بالخارج وصاحب ضیعة فالحیة بنابل
•  التنظیم: انصار الشریعة

13 نھج 4556 الحرایریة حي  1980/10/26 بتونسسعیدانيھیكل بن خمیس بن عمار2
سجینتونسیةالزھور تونس

•  تورط في عدید القضایا اإلرھابیة بتونس من قبیل محاولة إغتیال 
وزیر الداخلیة،  

•  مكلف بتنظیم داعش بالعملیات الخارجیة،
•  تورط في قضیة متحف باردو خالل سنة 2015 وفي عملیة بنقردان 

خالل سنة 2016.

 قرار عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***04672 صادرة بتاریخ 2002/11/11
•  إسم األم ولقبھا : الفائزة الخمیري

•  المھنة: طالب  
•  التنظیم: داعش

09 نھج ابو القاسم الزھراوي بومھل 1984/05/22 بتونسالخیاريمحمد بن عبد الرزاق بن محمد3
•  نشط صلب الجناح العسكري لتنظیم أنصار الشریعة،سجینتونسیةبنعروس

•  تورط في عملیة إغتیال كّل من شكري بلعید ومحمد البراھمي.
 قرار عدد 3 لسنة 2018 مؤرخ

2018/11/09 2018-11-16

•   ب ت و رقم: ***07113 صادرة بتاریخ 2008/01/24
•  إسم األم ولقبھا : عزیزة النابلي

•  المھنة: طالب
•  التنظیم: انصار الشریعة

سجینتونسیةالطابعي بنقردان1986/06/06 ببنقردانالغندريعادل بن محمد بن ضو4

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التّي جّدت بجھة بنقردان خالل شھر 
مارس 2016،

•  مكلف بنقل وتخزین األسلحة من الخارج إلى تونس.
•  ساھم في إدخال الجماعات اإلرھابیة التي نفذت عملیة بنقردان وقام 

بإسنادھا.

 قرار عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***08649 صادرة بتاریخ 2003/10/23
•  إسم األم ولقبھا : حدھم الغندري

•  المھنة: عامل فالحي  
•  الحالة المدنیة: متزوج

سجینتونسیةجالل بنقردان1983/11/01 ببنقردانمارسفرحات بن مصباح بن عمر5
•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جدت بجھة بنقردان خالل شھر 

مارس 2016.
•  ساھم في تمویل مجموعة بنقردان.

 قرار عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***08643 صادرة بتاریخ 2012/11/06 
•  إسم األم ولقبھا : ریم ضیف هللا  

•  المھنة: تاجر
•  الحالة المدنیة: متزوج

سجینتونسیةالشراردة القیروان1980/04/01 بالشراردةبن سالمھیثم بن بلقاسم بن احمد6

•  نشط بتنظیم أنصار الشریعة بجھة القیروان أْین تحوز على أسلحة،
•  نشط بالخارج مع تنظیم داعش وشارك في عدید العملیات اإلرھابیة،

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جّدت بجھة بنقردان خالل شھر 
مارس 2016.

 قرار عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***07597 صادرة بتاریخ 2013/08/14  
•  إسم األم ولقبھا : رمضانة بنت عمر

•  المھنة: فالح  
•  لحالة المدنیة: متزوج

•  التنظیم: أنصار الشریعة، داعش

سجینتونسیةالطابعي بنقردان مدنین1992/04/13 ببنقردانمانیطةنجیب بن حسین بن محمد7

•  نشط سنة 2011 بتنظیم أنصار الشریعة ثم بتنظیم داعش بجھة 
بنقردان،

•  ساعد العدید من الشباب إلجتیاز الحدود خلسة لإللتحاق بالجماعات 
اإلرھابیة،

•  تورط في العملیة االرھابیة التي جدت بجھة بنقردان خالل شھر 
مارس 2016.

 قرار عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***09140 صادرة بتاریخ 2007/04/26
•  إسم األم ولقبھا: حدھم زقروبة

•  المھنة: عامل یومي  
•  التنظیم: أنصار الشریعة، داعش

سجینتونسیة01 نھج جوھر الصقلي المھدیة  1982/01/08 بالمھدیةحسینوناس بن حسین بن محمد الفقیھ8
•  شارك سابقا في عملیة سلیمان،

•  نشط ضمن تنظیم القاعدة بالخارج سنة 2013،
•  تواصل مع الجماعات اإلرھابیة المتواجدة بالجبال.

 قرار عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***08269 صادرة بتاریخ 2003/04/02  
•  إسم األم ولقبھا : نجیبة نجیم

•  المھنة: تاجر مالبس
•  التنظیم: القاعدة

 منزل عدد 729 حي 07 نوفمبر حي1991/05/23 بتونسالقاسميسامي بن منذر بن الھادي9
سجینتونسیةخالد ابن الولید منوبة

•  نشط بعد 2011 صلب تنظیم أنصار الشریعة،
•  تحصن بالجبال، وإنتمى إلى كتیبة عقبة إبن نافع،

•  شارك في عدید العملیات اإلرھابیة التي إستھدفت الوحدات األمنیة 
والعسكریة.

 قرار عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***09179 صادرة بتاریخ 2014/03/15  
•  إسم األم ولقبھا : فاطمة الیحیاوي

•  المھنة: عامل یومي
•  التنظیم:  أنصار الشریعة ، القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

1985/07/05 بسوسةغزاليیحي بن العربي بن محمد10
(الحي العسكري العمران االعلى 
تونس) 06 نھج الھادي المنجلي 

راس الطابیة تونس
 فرار خارجتونسیة

الوطن

•  نشط ضمن تنظیم داعش بالخارج،
•  العقل المدبر للعملیتین اإلرھابیتین اللتین جدتا بمتحف باردو خالل 

مارس 2015 ونزل األمبلایر خالل جویلیة 2015،
•  متورط بملف األسلحة بتونس.

 قرار عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•   ب ت و رقم: ***08715 صادرة بتاریخ 2011/03/08 
•  إسم األم ولقبھا : نور الھدى

•  المھنة: بائع بشركة
•  التنظیم: داعش

ة. اب الجرائم اإلر طة  انات المرت مات وال ة لألشخاص والتنظ   القائمة الوطن



 فرار خارجتونسیة528 حي العمران ماطر بنزرت1982/06/25 بماطرالذواديعاطف بن عبد العزیز بن محمد11
الوطن

•  أشرف على تنظیم أنصار الشریعة بجھة ماطر،
•  تولى إخفاء كمیة من األسلحة إلستعمالھا في عملیات إرھابیة،

•  شغل منصب قیادي صلب تنظیم داعش بالخارج،
•  خطط لعدید العملیات اإلرھابیة بتونس.

 قرار عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•   ب ت و رقم: ***08384 صادرة بتاریخ 2001/09/25
•  إسم األم ولقبھا : نجاة المرساني

•  المھنة: كھربائي سیارات
•  التنظیم:  أنصار الشریعة

 فرار خارجتونسیةالشواشنیة أوالد حفوز سیدي بوزید1980/01/07 بأوالد حفوزشوشاننور الدین بن الطاھر بن الحاج بلقاسم12
الوطن

•  إنظم إلى تنظیم أنصار الشریعة وتولى مھمة تمویل الجماعات 
اإلرھابیة بالجبال،

•  أشرف على مھمة إستقبال العناصر اإلرھابیة التونسیة بالخارج سنة 
،2013

•  تورط في إدخال األسلحة إلى بالدنا.

 قرار عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•   ب ت و رقم: ***06016 صادرة بتاریخ 2004/03/04
•  إسم األم ولقبھا : العائشة ھرابي

•  المھنة: عامل یومي
•  التنظیم:  أنصار الشریعة

 فرار خارجتونسیةالجرف سیدي مخلوف مدنین1989/08/08 بجربةشندولجھاد بن نصر بن الربعي13
 قرار عدد 13 لسنة 2018 مؤرخ•  تورط في العدید  من العملیات اإلرھابیة التي جدت ببالدنا.الوطن

2018/11/09 2018-11-16
•  ب ت و رقم: ***13411 صادرة بتاریخ 2009/03/24

•  إسم األم ولقبھا : جمیلة قعلول
•  المھنة: تلمیذ

 شمس الدین بن عبد الرحمان بن14
 فرار خارجتونسیة1 نھج 6974 حي االنطالقة تونس1986/04/22 بتونسسنديالشریف

الوطن

•  تورط في اإلعتداء اإلرھابي على متحف باردو خالل شھر مارس 
2015، وعلى نزل األمبلایر خالل شھر جویلیة 2015،

•  ینشط ضمن تنظیم داعش.

 قرار عدد 14 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***08730 صادرة بتاریخ 2011/03/03
•  إسم األم ولقبھا: علجیة إبراھیم

•  المھنة: عامل (بائع) بمحل تجاري
•  التنظیم: داعش

 فرار خارجتونسیةجالل كلم 3.5 بنقردان1985/11/20 ببنقردانمحموديمحمد بن مصباح بن الحبیب15
الوطن

•  إنضّم إلى كتیبة تابعة لتنظیم القاعدة بالخارج سنة 2013،
•  إنشق عن تنظیم القاعدة سنة 2014 لیبایع تنظیم داعش،

•  تورط في عملیة تھریب األسلحة من الخارج إلى تونس سنة 2011 
لفائدة تنظیم القاعدة.

 قرار عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***08647 صادرة بتاریخ 2011/04/16
•  إسم األم ولقبھا : الخضراء بنت عمر 

•  المھنة: عامل فالحي 
•  التنظیم: القاعدة ، داعش

1990/01/14 بسیدي بن موسىجمال الدین بن محمد الصالح بن سالم16
 فرار خارجتونسیةسیدي الھاني المركزیة سوسةالھاني

الوطن

•  إرتبط إسمھ بعدید العملیات اإلرھابیة بتونس منھا محاولة إغتیال 
 قرار عدد 16 لسنة 2018 مؤرخوزیر الداخلیة سنة 2017.

2018/11/09 2018-11-16
•  ب ت و رقم: ***09310 صادرة بتاریخ 2009/06/11

•  إسم األم ولقبھا : وسیلة بیھ
•  المھنة: تلمیذ بمعھد خاص

 فرار خارجتونسیةزعفران دوز قبلي1988/06/09 بزعفرانبوزیدمحمد بن محمد بن محمد17
الوطن

•  نشط صلب تنظیم أنصار الشریعة، 
•  تورط في أحداث قریة نقة بمعتمدیة سوق األحد بوالیة قبلي،

•  شغل منصب قیادي بإحدى كتائب التنظیمات اإلرھابیة بالخارج،
•  تورط بملف األسلحة بتونس.

 قرار عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***04913 صادرة بتاریخ 2013/04/04
•  إسم األم ولقبھا : أم السعد بنت محمد

•  المھنة: عامل یومي
•  التنظیم:  أنصار الشریعة

1991/05/24 بحي المنصوريخلیل بن عمار بن عثمان18
فرارتونسیةالكامور حاسي الفرید القصرینالزھور القصرین

•  ینتمي إلى كتیبة جند الخالفة ومتحصن بالجبال،
•  ینشط ضمن مجموعة إرھابیة تخطط للقیام بعملیات تستھدف األمنیین 

والعسكریین.

 قرار عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***09081 صادرة بتاریخ 2013/01/19
•  إسم األم ولقبھا : جمعة سلوقي

•  المھنة: طالب  
•  التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

1992/07/19 بحاسي الثلیثيحسام بن عز الدین بن خلیفة19
•  ینشط صلب كتیبة جند الخالفة ومتحصن بالجبال،فرارتونسیةحاسي الفرید القصرینالفرید

•  متورط في عدید العملیات اإلرھابیة.
 قرار عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ

2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***12614 صادرة بتاریخ 2012/09/01
•  إسم األم ولقبھا : زكیة عیادي

•  المھنة: طالب  
•  التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

فرارتونسیةسیدي علي بن عون سیدي بوزید1979/11/22 ببنعونالبسدوريحاتم بن العید بن محمد20

•  متحصن بالجبال وإنتمي إلى كتیبة عقبة بن نافع،
•  تورط في عدید العملیات اإلرھابیة مثل عملیة بولعابة وشارك في 

عملیة بن عون،
•  إلتحق بكتیبة جند الخالفة بعد إنشقاقھ عن كتیبة عقبة بن نافع،

 قرار عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***06027 صادرة بتاریخ 2001/01/23
•  إسم األم ولقبھا : شلبیة البسدوري

•  المھنة: عامل یومي   
•  التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة بن نافع)

فرارتونسیةحي الھادي بن حسین جندوبة1992/04/27 بجندوبةالخزرياسامة بن حسین بن مبروك21

•  نشط صلب تنظیم أنصار الشریعة،
•  متحصن بالجبال ومنتمي إلى كتیبة عقبة إبن نافع،

•  تورط في عدید القضایا اإلرھابیة،
•  مورط في عملیة السطو المسلح على فرع بنك األمان بحي الزھور 

بمدینة القصرین.

 قرار عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***07965 صادرة بتاریخ 2012/05/21
•  إسم األم ولقبھا : ھندة بنت الشریف

•  المھنة: تلمیذ   
•  التنظیم: أنصار الشریعة ، القاعدة (كتیبة عقبة بن نافع)

فرارتونسیةفریق البسادریة بنعون سیدي بوزید1984/07/02 ببنعونالبسدوريمحمد بن ابراھیم بن صالح22
•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة عقبة ابن نافع،

•  تورط في عدة عملیات إرھابیة منھا إستھداف دوریة للحرس الوطني 
بمنطقة بولعابة بوالیة القصرین،

 قرار عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***06074 صادرة بتاریخ 2001/09/03
•  إسم األم ولقبھا : شقرة البسدوري

•  المھنة: عامل یومي    
•  التنظیم: داعش ، القاعدة (كتیبة عقبة بن نافع)

فرارتونسیةحي حروش الدیر الكاف 07بالكافالشعشوعيكریم بن الباجي بن عمار23

•  قیادي صلب تنظیم أنصار الشریعة،
•  متحصن بالجبال ومنتمي الى كتیبة عقبة إبن نافع،

•  تورط في عدة عملیات إرھابیة إستھدفت وحدات الحرس والجیش 
الوطني بالجبال.

 قرار عدد 23 لسنة 2018 مؤرخ
2018/11/09 2018-11-16

•  ب ت و رقم: ***08019 صادرة بتاریخ 1998/03/30
•  إسم األم ولقبھا : فاطمة الدشراوي

•  المھنة: تلمیذ  
•  التنظیم: أنصار الشریعة ، القاعدة (كتیبة عقبة بن نافع)

سجینتونسیةالعامریة بنقردان مدنین1986/07/02 ببنقردانالعرضاويعماد بن العوني بن محمد24
•  تولى مھمة إدخال األسلحة من الخارج إلى تونس،

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جدت بجھة بنقردان خالل شھر 
مارس 2016.

 قرار عدد 24 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 178***** صادرة بتاریخ 2012/10/16  
•  إسم األم ولقبھا: زینة بالسعود

•  المھنة: عامل فالحي



سجینتونسیةجالل بنقردان1992/01/13 ببنقردانبنسلیمانعبد الناصر بن محمد بن احمد25
•  نشط ضمن تنظیم داعش بالخارج خالل سنة 2015،

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جّدت بجھة بنقردان خالل شھر 
مارس 2016.

 قرار عدد 25 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 997***** صادرة بتاریخ 2012/10/30
•  إسم األم ولقبھا : إلھام بالطیب

•  المھنة: متربص بالتكوین
•  التنظیم: داعش

سجینتونسیةالورسنیة بنقردان مدنین1984/10/11 ببنقرداناالشیھبعادل بن علي بن احمد26

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جّدت بجھة بنقردان خالل شھر 
مارس 2016،

•  قام باستقبال المجموعة اإلرھابیة التي نفذت عملیة بنقردان،
•  لھ عالقة بمخازن الذخیرة المكتشفة ببنقردان،

•  ساند المجموعة المنفذة لعملیة باردو باألسلحة والذخیرة.

 قرار عدد 26 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 463***** صادرة بتاریخ 2011/02/14      
•  إسم األم ولقبھا : فوزیة االشیھب

•  المھنة: عامل فالحي

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جدت بمتحف باردو خالل شھر مارس سجینتونسیة14 نھج 6969 حي االنظالقة تونس1989/04/24 بتونسالبجاويبالل  بن عبد الكریم27
،2015

 قرار عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 621***** صادرة بتاریخ 2012/10/30 
•  إسم األم ولقبھا : فضیلة البجاوي

•  المھنة: عامل یومي

•  تورط في العملیة اإلرھابیة التي جدت بمتحف باردو خالل شھر مارس سجینتونسیة11 نھج 6210 حي االنطالقة تونس1983/06/02 بتونسساسيوسیم بن بلقاسم بن ساسي28
.2015

 قرار عدد 28 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 700***** صادرة بتاریخ 2003/01/06
•  إسم األم ولقبھا : نعیمة القروي

•  المھنة: طالب

 خیر الدین بن عبد السالم بن محمد29
سجینتونسیة46 حي الھادي بن حسین جندوبة1993/07/17 بجندوبةالبرھومياالمین

•  تحصن بالجبال وإنتمى إلى كتیبة عقبة إبن نافع،
•  شارك في عدید العملیات اإلرھابیة التي إستھدفت وحدات الجیش 

والحرس الوطني.

 قرار عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 683***** صادرة بتاریخ 2008/09/23
•  إسم األم ولقبھا : سعدیة بنت الطیب

•  المھنة: تلمیذ
•  التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

سجینتونسیةحي التحریر الزھور القصرین1991/05/24 بالقصرینالبولعابيبرھان بن احمد بن صالح30

•  تحصن بالجبال وإنتمى إلى كتیبة جند الخالفة.
•  تقلد مسؤولیات ھامة صلب تنظیم داعش.

•  شارك في عملیة ذبح الراعي خلیفة السلطاني إلى جانب عدید عملیات 
الرصد واإلحتطاب.

 قرار عدد 30 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

•  ب ت و رقم: 662***** صادرة بتاریخ 2008/09/22
•  إسم األم ولقبھا : محبوبة سلوقي

•  المھنة: عامل یومي
•  التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

1975/01/01 بقرطاج عبد الالويعزالدین بن القناوي بن محمد31
الیاسمینیة

 نھج ابن بادیس الیاسمینة قرطاج 17
سجینتونسیةبیرصا

•  نشط صلب تنظیم أنصار الشریعة،
•  تورط في قضیة إغتیال الناشطْین السیاسیْین شكري بلعید ومحمد 

البراھمي.

 قرار عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 143***** صادرة بتاریخ 2005/03/11
• إسم األم ولقبھا : حلیمة الشویل

• المھنة: عامل یومي
• التنظیم: أنصار الشریعة

 قاطن 2 نھج 42301 حي الوردة1983/03/20 بتونسالطالبيعبدالرؤوف بن جاء با بن صالح32
سجینتونسیةالعقبة تونس

•  نشط صلب تنظیم أنصار الشریعة،
•  تولى مھمة إیصال المؤونة للجماعات اإلرھابیة بالجبال،

•  تورط في قضیة مخزن األسلحة بالمنیھلة وقضیة إغتیال الناشط 
السیاسي محمد البراھمي.

 قرار عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 451***** صادرة بتاریخ 2011/10/24
• إسم األم ولقبھا : خدیجة بن عمارة

• المھنة: طبیب داخلي متربص
• التنظیم: أنصار الشریعة

87 شارع الطیب المھیري حي 18 1975/06/29 بتونسالكالعيكریم بن أحمد بن صالح33
سجینتونسیةجانفي حي التضامن/أریانة

•  تورط في أحداث السفارة األمریكیة وقضیة إغتیال الناشطین 
السیاسیین شكري بلعید ومحمد البراھمي،

•  تورط في إخفاء األسلحة بمستودع المنیھلة خالل شھر فیفري 2013.

 قرار عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 500***** صادرة بتاریخ 2000/11/25
• إسم األم ولقبھا : فضیلة الذھباوي
• المھنة: عامل بمحل لبیع الموالح

17 نھج 1528 حي 18 جانفي حي 1977/04/28 بتونسالمشرقيصابر بن قندیل بن صالح قندیل34
•  نشط صلب تنظیم أنصار الشریعة،سجینتونسیةالتضامن أریانة

•  تورط في التخطیط إلغتیال الناشط السیاسي شكري بلعید.
 قرار عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 782***** صادرة بتاریخ 2004/01/19
• إسم األم ولقبھا : منیة السعیداني

• المھنة: صاحب محل لبیع المواد الغذائیة  
• التنظیم: أنصار الشریعة

1991/02/22 بمنزل المزلینيحسام الدین بن بوجمعة بن محمد35
بورقیبة

 قاطن نھج ھالل الفرشیشي النجاح
 قرار عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ• تورط في قضیة إغتیال الناشط السیاسي شكري بلعید.سجینتونسیةمنزل بورقیبة بنزرت

28-12-2018في 2018/12/24
• ب ت و رقم: 533***** صادرة بتاریخ 2011/11/21

• إسم األم ولقبھا : جمیلة الذوادي
• المھنة: طالب

1979/05/22 بالشیحة دمقمحمد علي بن سعید بن عبد القادر36
 قرار عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ• تورط في قضیة إغتیال الناشط السیاسي شكري بلعید.سجینتونسیة 8 نھج 8419 حي الخضراء تونسصفاقس

28-12-2018في 2018/12/24
• ب ت و رقم: 062***** صادرة بتاریخ 2009/01/20

• إسم األم ولقبھا : نزیھة قیدارة
• المھنة: حالق



 عمارة 46 شقة 9 حي الخضراء 1979/03/24 بتونسالمولھيیاسر بن محمد بن علي37
 قرار عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ• تورط في قضیة إغتیال الناشط السیاسي شكري بلعید.سجینتونسیةتونس

28-12-2018في 2018/12/24
• ب ت و رقم: 910***** صادرة بتاریخ 2004/03/02

• إسم األم ولقبھا : نورالھدى صواب
• المھنة: مستشار فني بشركة

02 نھج ابن خلدون الكرم الغربي 1980/10/17 بخیر الدینبن الحاج صالحمروان بن نصر بن البشیر38
 فرار خارجتونسیةتونس

 قرار عدد 38 لسنة 2018 مؤرخ• تورط في قضیة إغتیال الناشط السیاسي شكري بلعید.الوطن
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 887***** صادرة بتاریخ 2011/06/27
• إسم األم ولقبھا : نبیھة السید

•  الحالة المدنیة: متزوج
• المھنة: صاحب عامل بمصاغة

• إنتمى إلى تنظیم أنصار الشریعة، سجینتونسیة37 نھج الرحمة حي الغزالة أریانة1979/08/13 بتونسالمالكيأحمد بن محمد بن الطیب39
• تورط في قضیة إغتیال الناشط السیاسي محمد البراھمي.

 قرار عدد 39 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 082***** صادرة بتاریخ 2012/08/16
• إسم األم ولقبھا : مبروكة الكنزاري

• المھنة: صاحب محل تغلیف صالونات
• التنظیم: أنصار الشریعة

• الكنیة: الصومالي

1987/03/01 بحاسي الذیبي ناظم بن محسن بن عمار40
 قرار عدد 40 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،فرارتونسیةحاسي الفرید القصرینالفرید القصرین

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 309*****
• إسم األم ولقبھا : الزھرة الذیبي 

• المھنة: عامل یومي 
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: أبو عقار

 قرار عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،فرارتونسیةالسوق الجدید سیدي بوزید1987/12/19 بالحشانةطاھريصابر بن عثمان بن عبد هللا41
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 109***** 
• إسم األم ولقبھا : برنیة طاھري

• المھنة: فالح
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: سعید

فرارتونسیةالقوازین الدھماني الكاف1991/10/05 بالدھمانيالقیزانيأشرف بن فتحي بن مبروك42
•  قیادي تابع لكتیبة "جند الخالفة " ومتحصن بالجبال،

•  تورط  في عملیة السطو المسلح على فرع "بنك األمان" بالقصرین  
سنة 2018 .

 قرار عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 334*****
• إسم األم ولقبھا : منیة الغزغازي  

• المھنة: متدرب بالتكوین المھني 
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

فرارتونسیةالثماد سبیبة القصرین 1988/01/16 بالقصرینالغزالنيمنتصر بن خریف بن محمد الجریدي43

•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،
•  تورط في عملیة قتل ابن عمھ الجندي "سعید الغزالني" یوم 

2016/11/05 بمنطقة دوار الخرایفیة الثماد سبیبة القصرین رفقة 
مجموعة من اإلرھابیین.

 قرار عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 520*****
• إسم األم ولقبھا : سمونھ حمیدي 

• المھنة: عامل یومي 
• التنظیم:  داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: عمر

1986/12/01 بئر بدر غنیميبسام بن مبروك بن محمد صالح44
•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،فرارتونسیةبئر بدر سوق الجدید سیدي بوزیدسوق الجدید سیدي بوزید

•  خبیر متفجرات وقام بإیصال أسلحة للمجموعات اإلرھابیة بالجبال،
 قرار عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 704*****
• إسم األم ولقبھا : ربیعة غنیمي

• المھنة: عامل یومي 
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: صخر الزقعوط

1991/10/05 بسیدي علويعزالدین بن لزھر بن ساسي 45
 قرار عدد 45 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،فرارتونسیةحي النور الشرقي سیدي بوزیدبوزید

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 874*****
• إسم األم ولقبھا : زینة شعیبي 

• المھنة: عامل یومي
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: الغدنفر

 قرار عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة عقبة إبن نافع،فرارتونسیةحي الفردوس عدد627 جندوبة1991/07/05 بجندوبةالھاللياسامة بن عمار بن ابراھیم46
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 278***** 
• إسم األم ولقبھا : سلوى بنت محمد 

• المھنة: تلمیذ 
• التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

• الكنیة: أبو ذر

 محمد وناس بن محمد المیداني بن47
1994/01/10 بالفرش حاجيمحمد

 قرار عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،فرارتونسیةالفرش مقدودش القصرینمقدودش القصرین
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 808*****
• إسم األم ولقبھا : أم الزین حاجي

• المھنة: تلمیذ
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

 1982/01/13 بالفكة حاجي الحبیب بن محمد بن السعدي48
فرارتونسیةالكامور حسي الفرید القصرینالقصرین

•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،
 قرار عدد 48 لسنة 2018 مؤرخ•  تورط  في عملیة السطو المسلح على بنك بالقصرین  سنة 2018 .

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 518*****
• إسم األم ولقبھا : فاطمة حاجي 

• المھنة: عامل یومي 
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: أبو فھد

 محمد الناصر بن محمد العربي بن49
1994/06/14 بالزھور المباركيالمولدي

فرارتونسیةحي الزھور القصرینالقصرین
•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،

•  تورط في قضیة مقتل رئیس مركز الحرس الوطني ببوشبكة "أنیس 
الجالصي".

 قرار عدد 49 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 725*****
• إسم األم ولقبھا : آسیا المباركي

• المھنة: تلمیذ 
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)

• الكنیة: أبو سلیمان

1991/11/15 ببنعون البسدوريبالل بن محمد بن الصحبي50
 قرار عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة جند الخالفة،فرارتونسیةالبسادریة بنعون سیدي بوزیدسیدي بوزید

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 991***** 
• إسم األم ولقبھا : بریكة الذھبي 

• المھنة: تلمیذ 
• التنظیم: داعش (كتیبة جند الخالفة)



فرارتونسیةسیدي عبدهللا الصغیر الكاف الغربیة1984/07/23 بالكافالقاسميصالح بن مصطفى بن عبد الرحمان51
• متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة عقبة إبن نافع،

•  كلف أحد العناصر اإلرھابیة برصد ثكنة الجیش الوطني بالكاف بنیّة 
إستھدافھا الحقا.

 قرار عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 955*****
• إسم األم ولقبھا : ام الخیر القاسمي 

• المھنة: عامل یومي 
• التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

• الكنیة: األبرق

 قرار عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة عقبة إبن نافع،فرارتونسیةحي أحمد الشریشي الكاف1988/05/25 بالكافالعیساويماھر بن محمد الطاھر بن احمد52
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 780*****
• إسم األم ولقبھا : زعرة التواتي 

• المھنة: عامل یومي 
• التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

• الكنیة: أبو عبید

•  نشط صلب تنظیم أنصار الشریعة بالكاف، ثّم إنضم إلى كتیبة عقبة إبن فرارتونسیة350 حي أحمد الشریشي الكاف1985/06/14 بالكافالجندوبيایمن بن المولدي بن یونس53
نافع المتمركزة بالجبال،

 قرار عدد 53 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 098*****
• إسم األم ولقبھا : حبیبة العبیدي

• المھنة: عامل یومي
• التنظیم: أنصار الشریعة ، القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

• الكنیة: أبو عبدهللا

 قرار عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة عقبة إبن نافع،فرارتونسیةحي أحمد الشریشي الكاف1982/02/21 بالكافالیحیاويطالب بن محمد بن عبد الرحمان54
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 598***** 
• إسم األم ولقبھا : خدیجة الیحیاوي 

• المھنة: عامل یومي  
• التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

• الكنیة: أبو جابر

•  متحصن بالجبال وینتمي إلى كتیبة عقبة إبن نافع،فرارتونسیةحي الفردوس جندوبة1994/09/01 بجندوبةالتواتيرائد بن عزالدین بن لزعر55
•  خّطط خالل شھر سبتمبر 2018 لتنفیذ عملیة إرھابیة نوعیة.

 قرار عدد 55 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 373*****
• إسم األم ولقبھا : عائشة بنت األخضر 

• المھنة: متدرب بالتكوین المھني 
• التنظیم: القاعدة (كتیبة عقبة إبن نافع)

• الكنیة: خطاب

شارع خالد ابن الولید حي خالد ابن 1965/10/08 بدوار ھیشرعدوانيالشادلي بن ابراھیم بن محمد56
سجینتونسیةالولید منوبة

•  قیادي بارز صلب تنظیم أنصار الشریعة  بتونس (أمیر أنصار الشریعة 
بدوار ھیشر). 

•  تورط سنة 2012 في إدخال األسلحة، وتم حجز سالح كالشنكوف 
بمنزلھ خالل شھر دیسمبر 2012،

 قرار عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 747*****
• إسم األم ولقبھا : مبروكة الدریدي 

• المھنة: عامل بالخارج 
• التنظیم: أنصار الشریعة

 فرار خارجتونسیةالقطار العالء القیروان1991/06/24 بحفوزضیفالويسامي بن فتحي بن وناس57
الوطن

•  مفتش عنھ دولیا من أجل االنتماء إلي تنظیم داعش والقتال في 
صفوفھ بالخارج،

 قرار عدد 57 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 825***** 
• إسم األم ولقبھا : شدلیة ضیفالوي

• المھنة: طالب
• التنظیم: داعش

 فرار خارجتونسیةأوالد بركة فوسانة القصرین1985/05/19 بفوسانةالبركاويحاتم بن محمد الصالح بن علي58
الوطن

•  مفتش عنھ دولیا من أجل االنتماء إلي تنظیم داعش والقتال في 
صفوفھ بالخارج،

 قرار عدد 58 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 384*****
• إسم األم ولقبھا : الشادلیة بركاوي  

• المھنة: متربص بالتكوین المھني
• التنظیم: داعش

 فرار خارجتونسیةالورسنیة بن قردان1985/06/11 ببنقردانالسعداوينبیل بن محمد بن احمد59
الوطن

• ینتمي إلى تنظیم المھاجرون، وتورط في العملیتین اإلرھابیتین التي 
جدت على متحف باردو خالل شھر مارس 2015 وعلى نزل األمبلایر 

خالل شھر جویلیة 2015،

 قرار عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 936*****
• إسم األم ولقبھا : عائشة السعداوي 

• المھنة: تلمیذ 
• التنظیم: المھاجرون

1986/09/16 بفرساي الشواشيبالل بن یوسف بن محمد60
ننتار فرنسا

05 نھج 61490 رأس الطابیة 
 فرار خارجتونسیةتونس

 قرار عدد 60 لسنة 2018 مؤرخ• كان قیادي بتنظیم أنصار الشریعة بتونس، ثم إلتحق بتنظیم "داعش"،الوطن
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 716*****
• إسم األم ولقبھا : علجیة الشواشي 

• المھنة: طالب 
• التنظیم: داعش

05 نھج الرفراف المروج 05 بن 1969/01/13 ببرقومانسيفاضل بن محمد بن البشیر61
 فرار خارجتونسیةعروس

الوطن
•  أحد المسؤولین عن برنامج "داعش " للطائرات المسیرة المحملة 

بالمتفجرات بالخارج,
 قرار عدد 61 لسنة 2018 مؤرخ

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 257*****
• إسم األم ولقبھا : خدیجة بنت عثمان 

• المھنة: فني سامي في الكھرباء
• التنظیم: داعش

1988/08/04 ببرج البلدي أحمد بن الفاضل بن أحمد62
 فرار خارجتونسیةحي السلتان فندق الجدید نابلالسدریة

الوطن
• كان ینشط ضمن خلیة إرھابیة بجھة سلیمان قرمبالیة، ثم إلتحق بتنظیم 

 داعش بالخارج وقاتل بصفوفھ،
 قرار عدد 62 لسنة 2018 مؤرخ

28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 629***** 
• إسم األم ولقبھا : ثلیجة العبیدي 

• المھنة: مھندس كھرباء 
• التنظیم: داعش

1984/08/05 بمنزل الناصريعقبة بن محمد بن سعیدان63
بورقیبة

نھج السینغال حي النجاح منزل 
 فرار خارجتونسیةبورقیبة

 قرار عدد 63 لسنة 2018 مؤرخ• قیادي بارز بتنظیم أنصار الشریعة بجھة ببنزرت,الوطن
28-12-2018في 2018/12/24

• ب ت و رقم: 516*****
• إسم األم ولقبھا : بیة بنت علي الھمامي

• المھنة:  عامل یومي 
• التنظیم: أنصار الشریعة



تونستنظیم جند الخالفة64

• ذبح راعي األغنام" نجیب القاسمي" یوم 12 أكتوبر 2015، حیث 
نفذت وحدات الجیش الوطني عملیة عسكریة بالجبل وتم إصابة عدد من 

اإلرھابیین اثر مواجھات مسلحة وإستشھاد عسكریین .
• إختطاف الراعي "مبروك السلطاني "یوم 13 نوفمبر 2015 وقاموا 

بذبحھ وإلقاء جثتھ بالقرب من المرتفعات.
• في نوفمبر 2015 إستھدف التنظیم المذكور حافلة لوحدات األمن 

الرئاسي أسفرت عن إستشھاد 12 عونا من أبناء السلك.

 قرار عدد 64 لسنة 2018 مؤرخ
• تنشط الكتیبة بجبال القصرین (السلوم و المغیلة).28-12-2018في 2018/12/24

• تضّم عدید العناصر اإلرھابیة بین تونسیین وأجانب.


