القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية.
ن
سبتمب 2019
تحيي 19
ر
م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية
• ب ت و رقم *****703 :صادرة بتاريخ 2012/08/21
• إسم األم ولقبها  :سعيدة العبيدي
• المهنة :تلميذ
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :أبو هريرة
• ب ت و رقم *****149 :صادرة بتاريخ 2013/10/03
• إسم األم ولقبها  :نادية القلي
• المهنة :تلميذ
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :معاذ
• ب ت و رقم *****030 :صادرة بتاريخ 2009/08/18
• إسم األم ولقبها  :فاطمة حامدي
• المهنة :تلميذ
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :سياف
• ب ت و رقم *****316 :صادرة بتاريخ 2008/04/23
• إسم األم ولقبها  :فتحية الشارني
• المهنة :عامل يومي
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو سيف
• ب ت و رقم *****318 :صادرة بتاريخ 2013/02/01
• إسم األم ولقبها  :لمياء العبيدي
• المهنة :تلميذ
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو المعتصم
• ب ت و رقم *****199 :صادرة بتاريخ 2011/03/18
• إسم األم ولقبها  :منيرة نواصرية
• المهنة :تاجر مواد غذائية
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****677 :صادرة بتاريخ 2004/03/15
• إسم األم ولقبها  :الصغيرة بنت حمد
• المهنة :عامل يومي

65

صديق بن منصف بن عمارة

العبيدي

 1997/08/06بالكاف

 140حي البساتين برنوصة الكاف

تونسية

• عنصر ارهابي تابع لكتيبة "جند الخالفة" الموالية لتنظيم "داعش"
وينشط في الجبال الغربية.
مورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي إستهدفت المواطنين
• ّ
والدوريات األمنية والعسكرية.

قرار عدد  65لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

66

عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم

الرياحي

 1996/05/25بماطر

شارع بورقيبة ماطر بنزرت

تونسية

• عنصر ارهابي تابع لكتيبة "جند الخالفة" الموالية لتنظيم "داعش"
وينشط في الجبال الغربية.
مورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي إستهدفت المواطنين
• ّ
والدوريات األمنية والعسكرية.

قرار عدد  66لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

67

حمدي بن علي بن رمضان

ذويب

 1991/06/25بسوسة

وادي سيدي قاسم حي العوينات سوسة

تونسية

• عنصر ارهابي تابع لكتيبة "جند الخالفة" الموالية لتنظيم "داعش"
وينشط في الجبال الغربية.
• مورط في قضية محاولة إغتيال النائب "رضا شرف الدين".

قرار عدد  67لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

68

طارق بن محمد بن الصحراوي

السليمي

 1986/01/27بالكاف

نهج 1044حي المهيري برنوصة
الكاف

تونسية

• عنصر ارهابي تابع لـ"كتيبة عقبة إبن نافع" الموالية لتنظيم "القاعدة",
مورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي إستهدفت المواطنين
• ّ
والدوريات األمنية والعسكرية.

قرار عدد  68لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

69

حمزة بن رجب بن عثمان

البوغالمي

 1997/04/05بالكاف

 208حي الطيب المهيري برنوصة
الكاف

تونسية

• عنصر ارهابي تابع لـ"كتيبة عقبة إبن نافع" الموالية لتنظيم "القاعدة"
وينشط في الجبال الغربية.
مورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي إستهدفت المواطنين
• ّ
والدوريات األمنية والعسكرية.

قرار عدد  69لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

70

محمد بن الشاذلي بن احمد

العكاري

 1975/02/16بتونس

 8نهج العربية السعودية تونس

تونسية

• متورط في قضية مقتل الشهيد "شكري بالعيد".
• قيادي بالجناح األمني لتنظيم "أنصار الشريعة".

قرار عدد  70لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

71

الهاشمي بن محمد بن الهاشمي

المدني

 1978/11/06بقبلي

حي التحرير بن عون سيدي بوزيد

تونسية

• مورط في أحداث بئر علي بن خليفة وخلية وادي الليل.
• مورط في قضية مقتل مواطن بجهة توزر.

قرار عدد  71لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

 19سبتمبر  2019على
عدد  71مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

72

الصحبي بن شعبان بن عمر الفي

نصري

 1981/12/22بالقيروان

نهج النجاشي أصمعة حي الغدران
سوسة

تونسية

• تورط في أحداث سليمان.
• قاتل في صفوف تنظيم "القاعدة" في الخارج.
• ألقي عليه القبض ببنقردان أثناء تسلله إلى تونس يوم 26/08/2015
حيث كان ينوي اإللتحاق بالعناصر اإلرهابية المتحصنة بالجبال الغربية.

قرار عدد  72لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

• ب ت و رقم *****969 :صادرة بتاريخ 2011/03/26
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :الزهرة حامدي
عدد  72مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • المهنة :عامل يومي
2019/9/19
• التنظيم :القاعدة

73

آدم بن صالح بن سالم

بوقديدة

 1981/01/29بسوسة

 03نهج عبد المطلب حي الرياض
سوسة

تونسية

• مورط في أحداث بئر علي بن خليفة .
• مورط في عملية إدخال أسلحة من الخارج إلى تونس
• من أبرز القياديين في تنظيم أنصار الشريعة بتونس.

قرار عدد  73لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار تجديد التجميد
عدد  73مؤرخ في
2019/9/19

74

عمر بن محمد الصالح بن عمار

بالناجم

 1974/01/06بتونس

نهج البئر األحمر حي الشباب دوار
هيشر منوبة

تونسية

• مورط في عملية إدخال أسلحة إلى تونس والتحضير إلرتكاب عمليات
إرهابية.
• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.

قرار عدد  74لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار تجديد التجميد
عدد  74مؤرخ في
2019/9/19

75

محمد علي بن الحبيب بن مصطفى

االحول

 1979/07/17بخير الدين

 20نهج الدخله حلق الوادي تونس

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في أحداث قبالط خالل أكتوبر . 2013
• مورط في عملية إستهداف سيارة الحرس الوطني بحلق الوادي.
• كان مكلفا برصد منازل قضاة وأمنيين وعسكريين وبعض أفراد الجالية
اليهودية بجهة حلق الوادي .

قرار عدد  75لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

• ب ت و رقم *****514 :صادرة بتاريخ 1010/01/28
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :ليلى الرفرافي
عدد  75مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • المهنة :عامل يومي
2019/9/19
• التنظيم :أنصار الشريعة

قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  65مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  66مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  67مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  68مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  69مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  70مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

• ب ت و رقم *****731 :صادرة بتاريخ 2002/08/22
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :سعيدة الفرادي
الساعة الثالثة مساء • المهنة :عامل يومي
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****592 :صادرة بتاريخ 2014/04/03
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :حليمة بنسل
الساعة الثالثة مساء • المهنة :عامل يومي
• التنظيم :أنصار الشريعة

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

76

عبد الحفيظ بن معمر بن فرح

بسدوري

 1979/01/18ببن عون

بن عون سيدي بوزيد

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في عملية إستهداف عناصر من الحرس الوطني بسيدي علي بن
عون سنة .2014

قرار عدد  76لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

77

عماد بن الجمعي بن صالح

بسدوري

 1981/05/12ببن عون

سيدي علي بن عون سيدي بوزيد

تونسية

• مورط في عملية إستهداف عناصر من الحرس الوطني بسيدي علي بن
عون سنة .2014

قرار عدد  77لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

78

ناظم بن عبد الفتاح بن عبد هللا

الحداد

 1977/08/30بسيدي
علوان

نهج روما قبادجي السفلي سوسة

تونسية

• ينتمي إلى "كتيبة الفرقان".
• مورط في عملية محاولة اغتيال النائب "رضا شرف الدين" .
• مورط في قضية مقتل عون األمن "عز الدين بالحاج نصر" .

قرار عدد  78لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

79

اسامة بن محمد بن البشير

سعيدي

 1994/09/07بتونس

 31نهج  10364الوردية  6تونس

تونسية

• مورط في قضية مقتل الشهيد محافظ الشرطة "محمد السبوعي".

قرار عدد  79لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

80

سليم بن لعماري بن تليلي

سعيدي

 1979/10/19ببئر بدر

بئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في خلية سيدي بوزيد وعملية إدخال أسلحة إلى بالدنا.
• مورط في عملية دعم وإسناد العناصر اإلرهابية المتحصنة بالجبال
التونسية.

قرار عدد  80لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

81

محمد بن سالم بن رجب

شتيوي

 1982/08/11بالكاف

حي  9افريل الكاف الغربية الكاف

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في عملية تمويل عناصر إرهابية تابعة لـ"كتيبة عقبة إبن نافع"
متحصنة بالجبال.

قرار عدد  81لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

82

زيد بن محمد المحسن بن الهادي

عبدلي

 1990/09/09بقابس

حي النور بن عون سيدي بوزيد

تونسية

• مورط في أحداث بئر علي بن خليفة وإدخال أسلحة من الخارج سنة
.2011

قرار عدد  82لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

83

سيف الدين بن صالح بن احمد

العرفاوي

 1986/05/24بباجة

 13نهج  4484حي حواص تونس

تونسية

• مورط في قضية اغتيال الشهيد "شكري بلعيد".
• تولى توفير منزل لمجموعة إرهابية خططت لتنفيذ أعمال نوعية ببالدنا.

قرار عدد  83لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

84

عبد الواحد بن محمد الصالح بن
حسين

عرقوبي

 1985/03/22ببوسالم

قاطن  11نهج النظافة جندوبة

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في قضية الدعم اللوجستي لفائدة عناصر إرهابية.
• مورط في عملية إستهداف الحافلة المقلة للعسكريين بنبر.

قرار عدد  84لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

85

محمد بن علي بن خميس

العمدوني

 1990/05/21بتونس

قاطن نهج  6413حي خالد ابن الوليد
منوبة

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
مورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي إستهدفت المواطنين
• ّ
والدوريات األمنية والعسكرية.

قرار عدد  85لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

86

محمد الصغير بن االمين بن محمد
البشير

عمري

 1981/11/01بسيدي
بوزيد

حي الورد الثاني سيدي بوزيد

تونسية

• مورط في أحداث سيدي علي بن عون .
• مورط في عملية إدخال أسلحة إلى تونس وتهريبها إلى الخارج.
• مورط في التخطيط إلرتكاب عمليات إرهابية بتونس.

قرار عدد  86لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

87

حسام بن عبد السالم بن دهماني

الغربي

 1987/09/13بتونس

نهج الساقية حي الشباب دوار هيشر
منوبة

تونسية

• مورط في قضية ذات صبغة إرهابية.
• سبق له التحول إلى مناطق النزاع وعاد سنة .2014

قرار عدد  87لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

88

األسعد بن عزالدين بن البشير

الماقوري

 1983/03/22ببن قردان

طريق السكة كلم  02بنقردان مدنين

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في أحداث بن قردان ،وتم تكليفه بإدخال أسلحة من الخارج.
• حجز لديه خالل شهر مارس  2013مخزنا لألسلحة ببنقردان.

قرار عدد  88لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

89

رمزي بن البرني بن احمد

العيفي

 1982/04/10بسيدي
بوزيد

شارع  2مارس سيدي بوزيد

تونسية

• يعد من العناصر القيادية التابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• سافر إلى الخارج للقتال ضمن التنظيمات اإلرهابية.

قرار عدد  89لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

90

حسان بن محمد بن سعيدان بن نصر

الناصري

 1987/06/12بمنزل
بورقيبة

 14نهج السنغال النجاح منزل
بورقيبة بنزرت

تونسية

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" ببنزرت.
• ورد اسمه ضمن قائمة أخطر العناصر اإلرهابية المنتمية إلى التنظيم
اإلرهابي "داعش" بالخارج.
• غادر في اتجاه مناطق النزاع للقتال في صفوف ذات التنظيم.

قرار عدد  90لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

91

أحمد بن الطاهر بن سعد

سعدوني

 1971/06/15بغار الدماء

هنشير المقسم الصرية غار الدماء
جندوبة

تونسية

• مشتبه به دعم وإسناد عناصر ارهابية تابعة لكتيبة عقبة ابن نافع
بالجبال.

قرار عدد  91لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  76مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  77مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  78مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  79مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  80مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  81مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  82مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  83مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  84مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  85مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  86مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  87مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  88مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  89مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  90مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

 19سبتمبر  2019على
عدد  91مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

معطيات إضافية
• ب ت و رقم *****013 :صادرة بتاريخ 2011/03/19
• إسم األم ولقبها  :شدلية بنت مكي
• المهنة :استاذ شباب وطفولة
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****769 :صادرة بتاريخ 2012/12/22
• إسم األم ولقبها  :صابره بسدوري
• المهنة :عامل يومي
• ب ت و رقم *****050 :صادرة بتاريخ 2014/10/28
• إسم األم ولقبها  :فاطمة بنت علي حميدة
• المهنة :ممثل تجاري بشركة
• التنظيم :كتيبة الفرقان
• ب ت و رقم *****211 :صادرة بتاريخ 2012/08/24
• إسم األم ولقبها  :ليلي الماجري
• المهنة :تلميذ
• ب ت و رقم *****752 :صادرة بتاريخ 2003/07/03
• إسم األم ولقبها  :شهيبة سويسي
• المهنة :عامل يومي
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****010 :صادرة بتاريخ 2008/07/02
• إسم األم ولقبها  :زينة بنت الحفناوي
• المهنة :مشرف عام بمبيت جامعي خاص
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع),
• ب ت و رقم *****782 :صادرة بتاريخ 2009/06/18
• إسم األم ولقبها  :سعاد ميري
• المهنة :تلميذ بمعهد خاص
• ب ت و رقم *****900 :صادرة بتاريخ 2006/06/12
• إسم األم ولقبها  :رقية العرفاوي
• المهنة :عامل يومي
• ب ت و رقم *****860 :صادرة بتاريخ 2010/11/25
• إسم األم ولقبها  :زعرة العبيدي
• المهنة :عامل يومي
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****021 :صادرة بتاريخ 2012/01/12
• إسم األم ولقبها  :فاطمة النصري
• المهنة :عامل يومي
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****927 :صادرة بتاريخ 2011/03/05
• إسم األم ولقبها  :نور الهدى دالي
• المهنة :فالح
• ب ت و رقم *****450 :صادرة بتاريخ 2010/11/06
• إسم األم ولقبها  :حبيبة الجالصي
• المهنة :عامل يومي
• ب ت و رقم *****017 :صادرة بتاريخ 2016/02/24
• إسم األم ولقبها  :فتحية لفحج
• المهنة :عامل فالحي
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****230 :صادرة بتاريخ 2001/11/05
• إسم األم ولقبها  :هنية العيفي
• المهنة :منشط متعاقد بنزل
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****810 :صادرة بتاريخ 2014/01/28
• إسم األم ولقبها  :بية بنت علي بن محمد
• المهنة :عامل يومي
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،داعش
• ب ت و رقم *****731 :صادرة بتاريخ 2014/05/16
• إسم األم ولقبها  :زينة مرابطية
• المهنة :عامل يومي
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

92

سامي بن الطاهر بن محمد

الشعار

 1973/04/01بقليبية

نهج ليبيا قليبية نابل

تونسية

• على عالقة بعناصر تكفيرية متشددة.
• يقوم بعقد إجتماعات مشبوهة وتورط خالل سنة  2018في خلية قليبية.

قرار عدد  92لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

93

خالد بن محمد الصالح أحمد

العيوني

 1978/08/27بقليبية

 03نهج إبن خلدون قليبية نابل

تونسية

94

أحمد محمد بن خليل بن أحمد

العذاري

 1986/12/29بأكودة

شارع  02مارس أكودة سوسة

تونسية

95

نبيل بن عبد الفتاح الحاج عبدهللا

الحداد

 1974/11/09بسيدي
علوان

 03نهج خالد إبن الوليد ط  2سوسة

تونسية

• من أخطر العناصر اإلرهابية حيث شملته ابحاث خالل سنة  2007من
أجل اإلشتباه في صلته بإعتداءات  11سبتمبر  2001وبمخططات لتنفيذ
تفجيرات بمدينة نيويورك األمريكية.
• نشط صلب شبكات إرهابية بالخارج .
• محل شبهة في التسفير الجماعة السلفية إلى الخارج.
• تورطت خالل سنة  2012في قضية موضوعها تهديد عون أمن.
مورط في قضية محاولة إغتيال النائب "رضا شرف الدين" وهو من
• ّ
قام باسناد مجموعة التنفيذ باألسلحة وضبط بمنزله عدد  02مخازن
أسلحة ومتفجرات .
• إرهابي خطير مورط في قضية محاولة إغتيال النائب "رضا شرف
الدين".
• تلقى تدريبات بمناطق النزاع ودخل إلى تونس بإستعمال جواز سفر
أجنبي.

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

• ب ت و رقم *****770 :صادرة بتاريخ 2013/01/10
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على
عدد  92مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فاطمة اإلمام
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
• المهنة :تاجر

قرار عدد  93لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

• ب ت و رقم *****447 :صادرة بتاريخ 2016/06/17
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على
عدد  93مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فطيمة بوراوي
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
• المهنة :وكيل شركة

قرار عدد  94لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

• ب ت و رقم *****082 :صادرة بتاريخ 2010/09/27
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على
عدد  94مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :مريم بنت بشير بن سالم
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
• المهنة :طالب

قرار عدد  95لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

• ب ت و رقم *****044 :صادرة بتاريخ 2014/08/16
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على
عدد  95مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فاطمة بن الحاج حميدة
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
• المهنة :ممثل تجاري بشركة
• ب ت و رقم *****059 :صادرة بتاريخ 2013/12/03
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :فتحية سكمة
الساعة الثالثة مساء • المهنة :متربص بمركز طيران خاص
• التنظيم :كتيبة "حفيدات عقبة"
• ب ت و رقم *****820 :صادرة بتاريخ 2008/04/28
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :مباركة ودرني
الساعة الثالثة مساء • المهنة :تلميذ
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****908 :صادرة بتاريخ 2012/01/17
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :مباركة الحرابي
الساعة الثالثة مساء • المهنة :تاجر
• التنظيم :أنصار الشريعة

96

إسكندر بن يوسف بن علي

فريح

 1989/02/11بالمنستير

حي الرياض الديس المنستير

تونسية

• مورط في قضية محاولة إغتيال السيد وزير الداخلية .
• نشط ضمن ما يسمي بكتيبة "حفيدات عقبة" .

قرار عدد  96لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار تجديد التجميد
عدد  96مؤرخ في
2019/9/19

97

أسعد بن النوري بن البشير

بالضياف

 1990/12/14بالبئر
األحمر تطاوين

حي النسيم مدنين الجنوبية مدنين

تونسية

• تابع لتنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• ساهم في إدخال األسلحة من الخارج إلى تونس .

قرار عدد  97لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار تجديد التجميد
عدد  97مؤرخ في
2019/9/19

98

جمال بن المبروك بن عمر

الحرابي

 1976/05/24بسيدي
مخلوف

 06نهج قفصة مدنين

تونسية

• قيادي في تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور بتونس.
• ضبط لديه مخزن أسلحة بمدنين .

قرار عدد  98لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار تجديد التجميد
عدد  98مؤرخ في
2019/9/19

99

نصر بن سالم بن الحاج سعد

شندول

تونسية

• من أبرز قيادات التنظيم االرهابي "أنصار الشريعة بتونس".
• تعلقت به عديد القضايا في التمويل والتسفير واإلشتباه في االنضمام
لتنظيم إرهابي.
• قام ببعث جمعية اإلمام مالك التي تم إيقاف نشاطها سنة . 2014
• أحدث جمعية ثانية تحت إسم "جمعية اليقين لتعليم القرآن الكريم".

قرار عدد  99لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

• ب ت و رقم *****335 :صادرة بتاريخ 2017/08/26
قرار تجديد التجميد
 19سبتمبر  2019على • إسم األم ولقبها  :برنية العمراني مربح
عدد  99مؤرخ في
الساعة الثالثة مساء • المهنة :طبيب
2019/9/19
• التنظيم :أنصار الشريعة

100

رياض بن علي بن نصر

جامعي

 1984/08/28بمدنين

طريق بني خداش مدنين

تونسية

• مورط في العملية اإلرهابية التي جدت بشارع محمد الخامس والتي
إستهدفت حافلة األمن الرئاسي,

قرار عدد  100لسنة  2019مؤرخ
 19سبتمبر  2019على
عدد  100مؤرخ في
يف 2019/04/02
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19

101

محمد بن الطاهر بن محمد الهادي

غنيمي

 1983/05/16ببئر بدر

بئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد

تونسية

• تورط في قضية إسناد الجماعات اإلرهابية المتمركزة بالجبال بكمية
ضخمة من األموال المهربة من الخارج.

102

عادل بن فرج بن مسعود

معط هللا

 1994/10/25بمدنين

طريق قابس كلم  01مدنين

تونسية

• مورط في العملية اإلرهابية التي جدت بشارع محمد الخامس والتي
إستهدفت حافلة األمن الرئاسي,

103

عمارة بن محمد الطاهر بن عمارة

الصخيري

 1990/02/08بعرقوب
ميمون

عرقوب ميمون حي النور القصرين

تونسية

• إسناد الجماعات اإلرهابية المتحصنة بجبال القصرين.

108

أيمن بن البشير بن الهذيلي

بن الهذيلي

 1987/06/26بسوسة

المويسات سيدي الهاني سوسة

تونسية

• مورط في قضايا ذات صبغة إرهابية من بينها التحضير إلستهداف
شخصيات والتخطيط لتفجير أماكن حساسة بمدينة سوسة.
• ت ّم إيقافه خالل شهر نوفمبر  2015ضمن تنظيم إرهابي يسمى "كتيبة
الفرقان".

 1963/03/09ببن قردان حي البساتين السويحل جرجيس مدنين

قرار تجديد التجميد

قرار تجديد التجميد

قرار عدد  101لسنة  2019مؤرخ
 19سبتمبر  2019على
عدد  101مؤرخ في
يف 2019/04/02
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

قرار عدد  102لسنة  2019مؤرخ
 19سبتمبر  2019على
عدد  102مؤرخ في
يف 2019/04/02
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
قرار تجديد التجميد

قرار عدد  103لسنة  2019مؤرخ
 19سبتمبر  2019على
عدد  103مؤرخ في
يف 2019/04/02
الساعة الثالثة مساء
2019/9/19
فرار عدد  108لسنة 2019
مؤرخ في 2019/09/19

_

 19سبتمبر  2019على
الساعة الثالثة مساء

• ب ت و رقم *****938 :صادرة بتاريخ 2007/05/11
• إسم األم ولقبها  :عائشة جامعي
• المهنة :عامل فالحي
• ب ت و رقم *****602 :صادرة بتاريخ 2005/08/03
• إسم األم ولقبها  :سعاد غنيمي
• المهنة :معلم أول
• ب ت و رقم *****275 :صادرة بتاريخ 2013/12/18
• إسم األم ولقبها  :قمرى زهومة
• المهنة :طالب
• ب ت و رقم *****765 :صادرة بتاريخ 2011/05/10
• إسم األم ولقبها  :وريدة عصيدي
• المهنة :طالب
• ب ت و رقم *****673 :صادرة بتاريخ 2010/10/20
• إسم األم ولقبها  :جميلة محيمد
• المهنة :موظف
• التنظيم :كتيبة الفرقان

