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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةأرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة بتونس1972/04/16 بن ناجمرضا بن محمد صالح بن عمار1

قيادي وكان مسؤوال عن الجناح العسكري بتنظيم أنصار الشريعة، •  

،2004تورط في قضية إرهابية سنة •  

تولى مهمة إستقبال العناصر اإلرهابية التونسية بالخارج،•  

.2012خالل شهر ديسمبر " دوار هيشر"تورط في قضية •  

ي2018 لسنة 1قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في55عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2011/07/09 صادرة بتاريخ 05226: ***ب ت و رقم•  

حليمة بن حسين: إسم األم ولقبها •  

انصار الشريعة: التنظيم•  

 بتونس1980/10/26 سعيدانيهيكل بن خميس بن عمار2
 الحرايرية حي 4556 نهج 13

الزهور تونس
تونسية

تورط في عديد القضايا اإلرهابية بتونس من قبيل محاولة إغتيال وزير •  

الداخلية،  

مكلف بتنظيم داعش بالعمليات الخارجية،•  

 وفي عملية بنقردان 2015تورط في قضية متحف باردو خالل سنة •  

.2016خالل سنة 

ي2018 لسنة 2قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في56عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2002/11/11 صادرة بتاريخ 04672: ***ب ت و رقم•  

الفائزة الخميري : إسم األم ولقبها •  

داعش: التنظيم•  

 بتونس1984/05/22الخياريمحمد بن عبد الرزاق بن محمد3
 نهج ابو القاسم الزهراوي بومهل 09

بنعروس
تونسية

نشط صلب الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة،•  

.تورط في عملية إغتيال كّل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي•  

ي2018 لسنة 3قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في57عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2008/01/24 صادرة بتاريخ 07113: ***ب ت و رقم•   

عزيزة النابلي: إسم األم ولقبها •  

انصار الشريعة: التنظيم•  

تونسيةالطابعي بنقردان ببنقردان1986/06/06الغندريعادل بن محمد بن ضو4

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

2016،

.مكلف بنقل وتخزين األسلحة من الخارج إلى تونس•  

ساهم في إدخال الجماعات اإلرهابية التي نفذت عملية بنقردان وقام •  

.بإسنادها

ي2018 لسنة 4قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في58عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2003/10/23 صادرة بتاريخ 08649: ***ب ت و رقم•  

حدهم الغندري  : إسم األم ولقبها •  

متزوج: الحالة المدنية•  

تونسيةجالل بنقردان ببنقردان1983/11/01مارسفرحات بن مصباح بن عمر5

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

2016.

.ساهم في تمويل مجموعة بنقردان•  

ي2018 لسنة 5قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في59عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

 2012/11/06 صادرة بتاريخ 08643: ***ب ت و رقم•  

ريم ضيف هللا  : إسم األم ولقبها •  

متزوج: الحالة المدنية•  

تونسيةالشراردة القيروان بالشراردة1980/04/01بن سالمهيثم بن بلقاسم بن احمد6

نشط بتنظيم أنصار الشريعة بجهة القيروان أْين تحوز على أسلحة،•  

نشط بالخارج مع تنظيم داعش وشارك في عديد العمليات اإلرهابية،•  

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

2016.

ي2018 لسنة 6قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في60عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

  2013/08/14 صادرة بتاريخ 07597: ***ب ت و رقم•  

رمضانة بنت عمر  : إسم األم ولقبها •  

متزوج: لحالة المدنية•  

أنصار الشريعة، داعش: التنظيم•  

تونسيةالطابعي بنقردان مدنين ببنقردان1992/04/13مانيطةنجيب بن حسين بن محمد7

 بتنظيم أنصار الشريعة ثم بتنظيم داعش بجهة 2011نشط سنة •  

بنقردان،

ساعد العديد من الشباب إلجتياز الحدود خلسة لإللتحاق بالجماعات •  

اإلرهابية،

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

2016.

ي2018 لسنة 7قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في61عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2007/04/26 صادرة بتاريخ 09140: ***ب ت و رقم•  

حدهم زقروبة : إسم األم ولقبها•  

أنصار الشريعة، داعش: التنظيم•  

تونسية نهج جوهر الصقلي المهدية01 بالمهدية1982/01/08  حسينوناس بن حسين بن محمد الفقيه8

شارك سابقا في عملية سليمان،•  

،2013نشط ضمن تنظيم القاعدة بالخارج سنة •  

.تواصل مع الجماعات اإلرهابية المتواجدة بالجبال•  

ي2018 لسنة 8قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في62عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

  2003/04/02 صادرة بتاريخ 08269: ***ب ت و رقم•  

نجيبة نجيم: إسم األم ولقبها •  

القاعدة: التنظيم•  

 بتونس1991/05/23القاسميسامي بن منذر بن الهادي9
  نوفمبر حي07 حي 729منزل عدد 

خالد ابن الوليد منوبة
تونسية

 صلب تنظيم أنصار الشريعة،2011نشط بعد •  

تحصن بالجبال، وإنتمى إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

شارك في عديد العمليات اإلرهابية التي إستهدفت الوحدات األمنية •  

.والعسكرية

ي2018 لسنة 9قرار عدد 
 
  مؤرخ ف

2018/11/09

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في63عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

  2014/03/15 صادرة بتاريخ 09179: ***ب ت و رقم•  

فاطمة اليحياوي: إسم األم ولقبها •  

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

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية

ن  2021 أفريل 27 تحيي 
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 تاريخ وساعة النشر

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

 بسوسة1985/07/05غزالييحي بن العربي بن محمد10
 نهج الهادي المنجلي راس 06

الطابية تونس
تونسية

نشط ضمن تنظيم داعش بالخارج،•  

العقل المدبر للعمليتين اإلرهابيتين اللتين جدتا بمتحف باردو خالل •  

،2015 ونزل األمبلاير خالل جويلية 2015مارس 

.متورط بملف األسلحة بتونس•  

  مؤرخ2018 لسنة 10قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في64عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

 2011/03/08 صادرة بتاريخ 08715: ***ب ت و رقم•   

نور الهدى: إسم األم ولقبها •  

داعش: التنظيم•  

تونسية حي العمران ماطر بنزرت528 بماطر1982/06/25الذواديعاطف بن عبد العزيز بن محمد11

أشرف على تنظيم أنصار الشريعة بجهة ماطر،•  

تولى إخفاء كمية من األسلحة إلستعمالها في عمليات إرهابية،•  

شغل منصب قيادي صلب تنظيم داعش بالخارج،•  

.خطط لعديد العمليات اإلرهابية بتونس•  

  مؤرخ2018 لسنة 11قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في65عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2001/09/25 صادرة بتاريخ 08384: ***ب ت و رقم•   

نجاة المرساني: إسم األم ولقبها •  

أنصار الشريعة:  التنظيم•  

تونسيةالشواشنية أوالد حفوز سيدي بوزيد بأوالد حفوز1980/01/07شوشاننور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم12

إنظم إلى تنظيم أنصار الشريعة وتولى مهمة تمويل الجماعات •  

اإلرهابية بالجبال،

أشرف على مهمة إستقبال العناصر اإلرهابية التونسية بالخارج سنة •  

2013،

.تورط في إدخال األسلحة إلى بالدنا•  

  مؤرخ2018 لسنة 12قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في66عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2004/03/04 صادرة بتاريخ 06016: ***ب ت و رقم•   

العائشة هرابي: إسم األم ولقبها •  

أنصار الشريعة:  التنظيم•  

.تورط في العديد  من العمليات اإلرهابية التي جدت ببالدنا•  تونسيةالجرف سيدي مخلوف مدنين بجربة1989/08/08شندولجهاد بن نصر بن الربعي13
  مؤرخ2018 لسنة 13قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في67عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2009/03/24 صادرة بتاريخ 13411: ***ب ت و رقم•  

جميلة قعلول: إسم األم ولقبها •  

14
 شمس الدين بن عبد الرحمان بن

الشريف
تونسية حي االنطالقة تونس6974 نهج 1 بتونس1986/04/22سندي

تورط في اإلعتداء اإلرهابي على متحف باردو خالل شهر مارس •  

،2015، وعلى نزل األمبلاير خالل شهر جويلية 2015

.ينشط ضمن تنظيم داعش•  

  مؤرخ2018 لسنة 14قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في68عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2011/03/03 صادرة بتاريخ 08730: ***ب ت و رقم•  

علجية إبراهيم: إسم األم ولقبها•  

داعش: التنظيم•  

تونسية بنقردان3.5جالل كلم  ببنقردان1985/11/20محموديمحمد بن مصباح بن الحبيب15

،2013إنضّم إلى كتيبة تابعة لتنظيم القاعدة بالخارج سنة •  

 ليبايع تنظيم داعش،2014إنشق عن تنظيم القاعدة سنة •  

 2011تورط في عملية تهريب األسلحة من الخارج إلى تونس سنة •  

.لفائدة تنظيم القاعدة

  مؤرخ2018 لسنة 15قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في69عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2011/04/16 صادرة بتاريخ 08647: ***ب ت و رقم•  

الخضراء بنت عمر : إسم األم ولقبها •  

القاعدة ، داعش: التنظيم•  

بن موسىجمال الدين بن محمد الصالح بن سالم16
 بسيدي 1990/01/14

الهاني
تونسيةسيدي الهاني المركزية سوسة

إرتبط إسمه بعديد العمليات اإلرهابية بتونس منها محاولة إغتيال •  

.2017وزير الداخلية سنة 
  مؤرخ2018 لسنة 16قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في70عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2009/06/11 صادرة بتاريخ 09310: ***ب ت و رقم•  

وسيلة بيه: إسم األم ولقبها •  

تونسيةزعفران دوز قبلي بزعفران1988/06/09بوزيدمحمد بن محمد بن محمد17

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة، •  

تورط في أحداث قرية نقة بمعتمدية سوق األحد بوالية قبلي،•  

شغل منصب قيادي بإحدى كتائب التنظيمات اإلرهابية بالخارج،•  

.تورط بملف األسلحة بتونس•  

  مؤرخ2018 لسنة 17قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في71عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2013/04/04 صادرة بتاريخ 04913: ***ب ت و رقم•  

أم السعد بنت محمد: إسم األم ولقبها •  

أنصار الشريعة:  التنظيم•  

المنصوريخليل بن عمار بن عثمان18
 بحي 1991/05/24

الزهور القصرين
تونسيةالكامور حاسي الفريد القصرين

ينتمي إلى كتيبة جند الخالفة ومتحصن بالجبال،•  

ينشط ضمن مجموعة إرهابية تخطط للقيام بعمليات تستهدف األمنيين •  

.والعسكريين

  مؤرخ2018 لسنة 18قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في72عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2013/01/19 صادرة بتاريخ 09081: ***ب ت و رقم•  

جمعة سلوقي: إسم األم ولقبها •  

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم•  

الثليثيحسام بن عز الدين بن خليفة19
 بحاسي 1992/07/19

الفريد
تونسيةحاسي الفريد القصرين

ينشط صلب كتيبة جند الخالفة ومتحصن بالجبال،•  

.متورط في عديد العمليات اإلرهابية•  

  مؤرخ2018 لسنة 19قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في73عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

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

.حاسي الفريد من والية القصرين

2012/09/01 صادرة بتاريخ 12614: ***ب ت و رقم•  

زكية عيادي: إسم األم ولقبها •  

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم•  

تونسيةسيدي علي بن عون سيدي بوزيد ببنعون1979/11/22البسدوريحاتم بن العيد بن محمد20

متحصن بالجبال وإنتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع،•  

تورط في عديد العمليات اإلرهابية مثل عملية بولعابة وشارك في •  

عملية بن عون،

إلتحق بكتيبة جند الخالفة بعد إنشقاقه عن كتيبة عقبة بن نافع،•  

  مؤرخ2018 لسنة 20قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في74عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

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

.بسيدي علي بنعون من والية سيدي بوزيد

2001/01/23 صادرة بتاريخ 06027: ***ب ت و رقم•

شلبية البسدوري: إسم األم ولقبها •  

(كتيبة عقبة بن نافع)القاعدة : التنظيم•  
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بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةحي الهادي بن حسين جندوبة بجندوبة1992/04/27الخزرياسامة بن حسين بن مبروك21

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

متحصن بالجبال ومنتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

تورط في عديد القضايا اإلرهابية،•  

مورط في عملية السطو المسلح على فرع بنك األمان بحي الزهور •  

.بمدينة القصرين

  مؤرخ2018 لسنة 21قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في75عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

2012/05/21 صادرة بتاريخ 07965: ***ب ت و رقم•  

هندة بنت الشريف: إسم األم ولقبها •  

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

تونسيةفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد ببنعون1984/07/02البسدوريمحمد بن ابراهيم بن صالح22

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة ابن نافع،•  

تورط في عدة عمليات إرهابية منها إستهداف دورية للحرس الوطني •  

بمنطقة بولعابة بوالية القصرين،

  مؤرخ2018 لسنة 22قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في76عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

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

.بسيدي علي بنعون من والية سيدي بوزيد

2001/09/03 صادرة بتاريخ 06074: ***ب ت و رقم•  

شقرة البسدوري: إسم األم ولقبها •  

(كتيبة عقبة بن نافع)داعش ، القاعدة : التنظيم•  

تونسيةحي حروش الدير الكاف 07بالكافالشعشوعيكريم بن الباجي بن عمار23

قيادي صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

متحصن بالجبال ومنتمي الى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

تورط في عدة عمليات إرهابية إستهدفت وحدات الحرس والجيش •  

.الوطني بالجبال

  مؤرخ2018 لسنة 23قرار عدد 

ي 
 
2018/11/09ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في77عدد 

2021/04/27

على 2021 أفريل 27 

الساعة  العاشرة صباحا

1998/03/30 صادرة بتاريخ 08019: ***ب ت و رقم•  

فاطمة الدشراوي: إسم األم ولقبها •  

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


