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1

رضا بن محمد صالح بن عمار

بن ناجم

 1972/04/16بتونس

أرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة

تونسية

•
•
•
•

قيادي وكان مسؤوال عن الجناح العسكري بتنظيم أنصار الشريعة،
تورط في قضية إرهابية سنة ،2004
تولى مهمة إستقبال العناصر اإلرهابية التونسية بالخارج،
تورط في قضية "دوار هيشر" خالل شهر ديسمبر .2012

• ب ت و رقم 05226*** :صادرة بتاريخ 2011/07/09
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  1لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  184مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :حليمة بن حسين
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :انصار الشريعة

2

هيكل بن خميس بن عمار

سعيداني

 1980/10/26بتونس

 13نهج  4556الحرايرية حي
الزهور تونس

تونسية

• تورط في عديد القضايا اإلرهابية بتونس من قبيل محاولة إغتيال وزير
الداخلية،
• مكلف بتنظيم داعش بالعمليات الخارجية،
• تورط في قضية متحف باردو خالل سنة  2015وفي عملية بنقردان
خالل سنة .2016

• ب ت و رقم 04672*** :صادرة بتاريخ 2002/11/11
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  2لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  185مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :الفائزة الخميري
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :داعش

3

محمد بن عبد الرزاق بن محمد

الخياري

 1984/05/22بتونس

 09نهج ابو القاسم الزهراوي بومهل
بنعروس

تونسية

• نشط صلب الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة،
• تورط في عملية إغتيال ك ّل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

• ب ت و رقم 07113*** :صادرة بتاريخ 2008/01/24
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  3لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  186مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :عزيزة النابلي
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :انصار الشريعة

4

عادل بن محمد بن ضو

الغندري

 1986/06/06ببنقردان

الطابعي بنقردان

تونسية

• تورط في العملية اإلرهابية الت ّي جدّت 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.

• ب ت و رقم 08649*** :صادرة بتاريخ 2003/10/23
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  4لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  187مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :حدهم الغندري
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• الحالة المدنية :متزوج

5

فرحات بن مصباح بن عمر

مارس

 1983/11/01ببنقردان

جالل بنقردان

تونسية

• تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بجهة بنقردان خالل شهر مارس
.2016
• ساهم في تمويل مجموعة بنقردان.

• ب ت و رقم 08643*** :صادرة بتاريخ 2012/11/06
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  5لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  188مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :ريم ضيف هللا
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• الحالة المدنية :متزوج

6

هيثم بن بلقاسم بن احمد

بن سالم

 1980/04/01بالشراردة

الشراردة القيروان

تونسية

• نشط بتنظيم أنصار الشريعة بجهة القيروان أيْن تحوز على أسلحة،
• نشط بالخارج مع تنظيم داعش وشارك في عديد العمليات اإلرهابية،
• تورط في العملية اإلرهابية التي جدّت بجهة بنقردان خالل شهر مارس
.2016

•
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  6لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على •
ي عدد  189مؤرخ في
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا •
2021/10/22
•

ب ت و رقم 07597*** :صادرة بتاريخ 2013/08/14
إسم األم ولقبها  :رمضانة بنت عمر
لحالة المدنية :متزوج
التنظيم :أنصار الشريعة ،داعش

7

نجيب بن حسين بن محمد

مانيطة

 1992/04/13ببنقردان

الطابعي بنقردان مدنين

تونسية

• نشط سنة  2011بتنظيم أنصار الشريعة ثم بتنظيم داعش بجهة
بنقردان،
• ساعد العديد من الشباب إلجتياز الحدود خلسة لإللتحاق بالجماعات
اإلرهابية،
• تورط في العملية االرهابية التي جدت بجهة بنقردان خالل شهر مارس
.2016

• ب ت و رقم 09140*** :صادرة بتاريخ 2007/04/26
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  7لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  190مؤرخ في
• إسم األم ولقبها :حدهم زقروبة
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة ،داعش

8

وناس بن حسين بن محمد الفقيه

حسين

 1982/01/08بالمهدية

 01نهج جوهر الصقلي المهدية

تونسية

• شارك سابقا في عملية سليمان،
• نشط ضمن تنظيم القاعدة بالخارج سنة ،2013
• تواصل مع الجماعات اإلرهابية المتواجدة بالجبال.

• ب ت و رقم 08269*** :صادرة بتاريخ 2003/04/02
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  8لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  191مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :نجيبة نجيم
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :القاعدة

9

سامي بن منذر بن الهادي

القاسمي

 1991/05/23بتونس

منزل عدد  729حي  07نوفمبر حي
خالد ابن الوليد منوبة

تونسية

• نشط بعد  2011صلب تنظيم أنصار الشريعة،
• تحصن بالجبال ،وإنتمى إلى كتيبة عقبة إبن نافع،
• شارك في عديد العمليات اإلرهابية التي إستهدفت الوحدات األمنية
والعسكرية.

• ب ت و رقم 09179*** :صادرة بتاريخ 2014/03/15
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  9لسنة  2018مؤرخ ف
 22أكتوبر 2021على
ي عدد  192مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فاطمة اليحياوي
2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
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10

يحي بن العربي بن محمد

غزالي

 1985/07/05بسوسة

 06نهج الهادي المنجلي راس الطابية
تونس

تونسية

• نشط ضمن تنظيم داعش بالخارج،
• العقل المدبر للعمليتين اإلرهابيتين اللتين جدتا بمتحف باردو خالل
مارس  2015ونزل األمبلاير خالل جويلية ،2015
• متورط بملف األسلحة بتونس.

• ب ت و رقم 08715*** :صادرة بتاريخ 2011/03/08
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  10لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  193مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :نور الهدى
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :داعش

11

عاطف بن عبد العزيز بن محمد

الذوادي

 1982/06/25بماطر

 528حي العمران ماطر بنزرت

تونسية

•
•
•
•

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.

• ب ت و رقم 08384*** :صادرة بتاريخ 2001/09/25
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  11لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  194مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :نجاة المرساني
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة

12

نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم

شوشان

 1980/01/07بأوالد حفوز

الشواشنية أوالد حفوز سيدي بوزيد

تونسية

• 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.

13

جهاد بن نصر بن الربعي

شندول

 1989/08/08بجربة

الجرف سيدي مخلوف مدنين

تونسية

• تورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي جدت ببالدنا.

قرار عدد  13لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على • ب ت و رقم 13411*** :صادرة بتاريخ 2009/03/24
عدد  196مؤرخ في
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :جميلة قعلول
2021/10/22

14

شمس الدين بن عبد الرحمان بن
الشريف

سندي

 1986/04/22بتونس

 1نهج  6974حي االنطالقة تونس

تونسية

• تورط في اإلعتداء اإلرهابي على متحف باردو خالل شهر مارس
 ،2015وعلى نزل األمبلاير خالل شهر جويلية ،2015
• ينشط ضمن تنظيم داعش.

• ب ت و رقم 08730*** :صادرة بتاريخ 2011/03/03
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  14لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  197مؤرخ في
• إسم األم ولقبها :علجية إبراهيم
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :داعش

15

محمد بن مصباح بن الحبيب

محمودي

 1985/11/20ببنقردان

جالل كلم  3.5بنقردان

تونسية

• إنض ّم إلى كتيبة تابعة لتنظيم القاعدة بالخارج سنة ،2013
• إنشق عن تنظيم القاعدة سنة  2014ليبايع تنظيم داعش،
• تورط في عملية تهريب األسلحة من الخارج إلى تونس سنة 2011
لفائدة تنظيم القاعدة.

• ب ت و رقم 08647*** :صادرة بتاريخ 2011/04/16
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  15لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  198مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :الخضراء بنت عمر
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :القاعدة  ،داعش

16

جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم

بن موسى

 1990/01/14بسيدي
الهاني

سيدي الهاني المركزية سوسة

تونسية

17

محمد بن محمد بن محمد

بوزيد

 1988/06/09بزعفران

زعفران دوز قبلي

تونسية

•
•
•
•

18

خليل بن عمار بن عثمان

المنصوري

 1991/05/24بحي
الزهور القصرين

الكامور حاسي الفريد القصرين

تونسية

• ينتمي إلى كتيبة جند الخالفة ومتحصن بالجبال،
• ينشط ضمن مجموعة إرهابية تخطط للقيام بعمليات تستهدف األمنيين
والعسكريين.

• ب ت و رقم 09081*** :صادرة بتاريخ 2013/01/19
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  18لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  201مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :جمعة سلوقي
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)

19

حسام بن عز الدين بن خليفة

الثليثي

 1992/07/19بحاسي
الفريد

حاسي الفريد القصرين

تونسية

• ينشط صلب كتيبة جند الخالفة ومتحصن بالجبال،
• متورط في عديد العمليات اإلرهابية.

• ت ّم القضاء عليه يوم  2019/03/20في العملية األمنيّة بمدينة
حاسي الفريد من والية القصرين.
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  19لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  202مؤرخ في
• ب ت و رقم 12614*** :صادرة بتاريخ 2012/09/01
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• إسم األم ولقبها  :زكية عيادي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)

20

حاتم بن العيد بن محمد

البسدوري

 1979/11/22ببنعون

سيدي علي بن عون سيدي بوزيد

تونسية

• 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،

• ت ّم القضاء عليه يوم  2019/05/04في العملية األمنيّة بسيدي
علي بنعون من والية سيدي بوزيد.
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  20لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  203مؤرخ في
•ب ت و رقم 06027*** :صادرة بتاريخ 2001/01/23
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• إسم األم ولقبها  :شلبية البسدوري
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة بن نافع)

21

اسامة بن حسين بن مبروك

الخزري

 1992/04/27بجندوبة

حي الهادي بن حسين جندوبة

تونسية

• 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.

• ب ت و رقم 07965*** :صادرة بتاريخ 2012/05/21
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  21لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  204مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :هندة بنت الشريف
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،القاعدة (كتيبة عقبة بن نافع)

• ب ت و رقم 06016*** :صادرة بتاريخ 2004/03/04
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  12لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  195مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :العائشة هرابي
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة

قرار تجديد التجميد

• إرتبط إسمه بعديد العمليات اإلرهابية بتونس منها محاولة إغتيال وزير
الداخلية سنة .2017
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.

قرار تجديد التجميد

قرار عدد  16لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على • ب ت و رقم 09310*** :صادرة بتاريخ 2009/06/11
عدد  199مؤرخ في
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :وسيلة بيه
2021/10/22

• ب ت و رقم 04913*** :صادرة بتاريخ 2013/04/04
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  17لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  200مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :أم السعد بنت محمد
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة
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22

محمد بن ابراهيم بن صالح

البسدوري

 1984/07/02ببنعون

فريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة ابن نافع،
• تورط في عدة عمليات إرهابية منها إستهداف دورية للحرس الوطني
بمنطقة بولعابة بوالية القصرين،

• ت ّم القضاء عليه يوم  2019/05/04في العملية األمنيّة بسيدي
علي بنعون من والية سيدي بوزيد.
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  22لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  205مؤرخ في
• ب ت و رقم 06074*** :صادرة بتاريخ 2001/09/03
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• إسم األم ولقبها  :شقرة البسدوري
• التنظيم :داعش  ،القاعدة (كتيبة عقبة بن نافع)

23

كريم بن الباجي بن عمار

الشعشوعي

بالكاف

حي حروش الدير الكاف 07

تونسية

• قيادي صلب تنظيم أنصار الشريعة،
• متحصن بالجبال ومنتمي الى كتيبة عقبة إبن نافع،
• تورط في عدة عمليات إرهابية إستهدفت وحدات الحرس والجيش
الوطني بالجبال.

• ب ت و رقم 08019*** :صادرة بتاريخ 1998/03/30
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  23لسنة  2018مؤرخ
 22أكتوبر 2021على
عدد  206مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فاطمة الدشراوي
يف 2018/11/09
الساعة العاشرة صباحا
2021/10/22
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،القاعدة (كتيبة عقبة بن نافع)

24

عماد بن العوني بن محمد

العرضاوي

 1986/07/02ببنقردان

العامرية بنقردان مدنين

تونسية

• تولى مهمة إدخال األسلحة من الخارج إلى تونس،
• تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بجهة بنقردان خالل شهر مارس
.2016

قرار عدد  24لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****178 :صادرة بتاريخ 2012/10/16
عدد  78مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها :زينة بالسعود
2021/06/10

25

عبد الناصر بن محمد بن احمد

بنسليمان

 1992/01/13ببنقردان

جالل بنقردان

تونسية

• نشط ضمن تنظيم داعش بالخارج خالل سنة ،2015
• تورط في العملية اإلرهابية التي جدّت بجهة بنقردان خالل شهر مارس
.2016

قرار عدد  25لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****997 :صادرة بتاريخ 2012/10/30
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  79مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :إلهام بالطيب
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش

26

عادل بن علي بن احمد

االشيهب

 1984/10/11ببنقردان

الورسنية بنقردان مدنين

تونسية

• تورط في العملية اإلرهابية التي جدّت 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.

قرار عدد  26لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

27

بالل بن عبد الكريم

البجاوي

 1989/04/24بتونس

 14نهج  6969حي االنظالقة تونس

تونسية

• تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بمتحف باردو خالل شهر مارس
،2015

قرار عدد  27لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

28

وسيم بن بلقاسم بن ساسي

ساسي

 1983/06/02بتونس

 11نهج  6210حي االنطالقة تونس

تونسية

• تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بمتحف باردو خالل شهر مارس
.2015

قرار عدد  28لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****700 :صادرة بتاريخ 2003/01/06
عدد  82مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :نعيمة القروي
2021/06/10

29

خير الدين بن عبد السالم بن محمد
االمين

البرهومي

 1993/07/17بجندوبة

 46حي الهادي بن حسين جندوبة

تونسية

• تحصن بالجبال وإنتمى إلى كتيبة عقبة إبن نافع،
• شارك في عديد العمليات اإلرهابية التي إستهدفت وحدات الجيش
والحرس الوطني.

قرار عدد  29لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****683 :صادرة بتاريخ 2008/09/23
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  83مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :سعدية بنت الطيب
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)

30

برهان بن احمد بن صالح

البولعابي

 1991/05/24بالقصرين

حي التحرير الزهور القصرين

تونسية

• 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.

قرار عدد  30لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****662 :صادرة بتاريخ 2008/09/22
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  84مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :محبوبة سلوقي
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)

31

عزالدين بن القناوي بن محمد

عبد الالوي

 1975/01/01بقرطاج
الياسمينية

نهج ابن باديس الياسمينة قرطاج 17
بيرصا

تونسية

• نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،
• تورط في قضية إغتيال الناشطيْن السياسييْن شكري بلعيد ومحمد
البراهمي.

قرار عدد  31لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****143 :صادرة بتاريخ 2005/03/11
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  85مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :حليمة الشويل
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

32

عبدالرؤوف بن جاء باهلل بن صالح

الطالبي

 1983/03/20بتونس

قاطن  2نهج  42301حي الوردة
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.

قرار عدد  32لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****451 :صادرة بتاريخ 2011/10/24
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  86مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :خديجة بن عمارة
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

قرار تجديد التجميد

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****463 :صادرة بتاريخ 2011/02/14
عدد  80مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا إسم األم ولقبها  :فوزية االشيهب
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****621 :صادرة بتاريخ 2012/10/30
عدد  81مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :فضيلة البجاوي
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

•

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

33

كريم بن أحمد بن صالح

الكالعي

 1975/06/29بتونس

 87شارع الطيب المهيري حي 18
جانفي حي التضامن/أريانة

تونسية

• تورط في أحداث السفارة األمريكية وقضية إغتيال الناشطين السياسيين
شكري بلعيد ومحمد البراهمي،
• تورط في إخفاء األسلحة بمستودع المنيهلة خالل شهر فيفري .2013

قرار عدد  33لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****500 :صادرة بتاريخ 2000/11/25
عدد  87مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :فضيلة الذهباوي
2021/06/10

34

صابر بن قنديل بن صالح قنديل

المشرقي

 1977/04/28بتونس

 17نهج  1528حي  18جانفي حي
التضامن أريانة

تونسية

• نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،
• تورط في التخطيط إلغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد.

قرار عدد  34لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****782 :صادرة بتاريخ 2004/01/19
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  88مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :منية السعيداني
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

35

حسام الدين بن بوجمعة بن محمد

المزليني

 1991/02/22بمنزل
بورقيبة

قاطن نهج هالل الفرشيشي النجاح
منزل بورقيبة بنزرت

تونسية

• تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد.

قرار عدد  35لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

36

محمد علي بن سعيد بن عبد القادر

دمق

 1979/05/22بالشيحة
صفاقس

 8نهج  8419حي الخضراء تونس

تونسية

• تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد.

قرار عدد  36لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

37

ياسر بن محمد بن علي

المولهي

 1979/03/24بتونس

عمارة  46شقة  9حي الخضراء
تونس

تونسية

• تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد.

قرار عدد  37لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****910 :صادرة بتاريخ 2004/03/02
عدد  91مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :نورالهدى صواب
2021/06/10

38

مروان بن نصر بن البشير

بن الحاج صالح

 1980/10/17بخير الدين

 02نهج ابن خلدون الكرم الغربي
تونس

تونسية

• تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد.

قرار عدد  38لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****887 :صادرة بتاريخ 2011/06/27
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  92مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :نبيهة السيد
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• الحالة المدنية :متزوج

39

أحمد بن محمد بن الطيب

المالكي

 1979/08/13بتونس

 37نهج الرحمة حي الغزالة أريانة

تونسية

• إنتمى إلى تنظيم أنصار الشريعة،
• تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي.

قرار عدد  39لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****082 :صادرة بتاريخ 2012/08/16
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على • إسم األم ولقبها  :مبروكة الكنزاري
عدد  93مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • التنظيم :أنصار الشريعة
2021/06/10
• الكنية :الصومالي

40

ناظم بن محسن بن عمار

الذيبي

بحاسي 1987/03/01
الفريد القصرين

حاسي الفريد القصرين

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،

قرار عدد  40لسنة 2018
مؤرخ في 2018/12/24

41

صابر بن عثمان بن عبد هللا

طاهري

 1987/12/19بالحشانة

السوق الجديد سيدي بوزيد

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،

قرار عدد  41لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

 10جوان  2021على
عدد  95مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

42

أشرف بن فتحي بن مبروك

القيزاني

 1991/10/05بالدهماني

القوازين الدهماني الكاف

تونسية

• قيادي تابع لكتيبة "جند الخالفة " ومتحصن بالجبال،
• تورط في عملية السطو المسلح على فرع "بنك األمان" بالقصرين
سنة . 2018

قرار عدد  42لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• ب ت و رقم *****334 :صادرة بتاريخ 201502/16
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  96مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :منية الغزغازي
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)

43

منتصر بن خريف بن محمد الجريدي

الغزالني

 1988/01/16بالقصرين

الثماد سبيبة القصرين

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،
• تورط في عملية قتل ابن عمه الجندي "سعيد الغزالني" يوم
 2016/11/05بمنطقة دوار الخرايفية الثماد سبيبة القصرين رفقة
مجموعة من اإلرهابيين.

قرار عدد  43لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،
• خبير متفجرات وقام بإيصال أسلحة للمجموعات اإلرهابية بالجبال،

قرار عدد  44لسنة 2018
مؤرخ في 2018/12/24

44

بسام بن مبروك بن محمد صالح

غنيمي

 1986/12/01بئر بدر
سوق الجديد سيدي بوزيد

بئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد

تونسية

آخر تعديل

معطيات إضافية

قرار تجديد التجميد

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****533 :صادرة بتاريخ 2011/11/21
عدد  89مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :جميلة الذوادي
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****062 :صادرة بتاريخ 2009/01/20
عدد  90مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :نزيهة قيدارة
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على
عدد  94مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على
عدد  97مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على
عدد  98مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

تم القضاء عليه يوم  04أفريل  2020في العملية األمنية بجبال
•بتو
القصرين
رقم *****309 :صادرة بتاريخ 2007/09/12
• إسم األم ولقبها  :الزهرة الذيبي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :أبو عقار
• ب ت و رقم *****109 :صادرة بتاريخ 2014/02/07
• إسم األم ولقبها  :برنية طاهري
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :سعيد

• ت ّم القضاء عليه يوم  2019/05/04في العملية األمنيّة بسيدي
علي بنعون من والية سيدي بوزيد.
• ب ت و رقم *****520 :صادرة بتاريخ 2016/01/16
• إسم األم ولقبها  :سمونه حميدي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :عمر
• ب ت و رقم *****704 :صادرة بتاريخ 2013/12/26
• إسم األم ولقبها  :ربيعة غنيمي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :صخر الزقعوط
• ت ّم القضاء عليه يوم  2020/02/25في العملية األمنيّة
بجبل السلوم بوالية القصرين.

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

• ت ّم القضاء عليه يوم  2019/01/03في العملية األمنيّة بمدينة
جلمة والية سيدي بوزيد.
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على • ب ت و رقم*****874 :
عدد  99مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :زينة شعيبي
2021/06/10
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :الغدنفر

45

عزالدين بن لزهر بن ساسي

علوي

 1991/10/05بسيدي
بوزيد

حي النور الشرقي سيدي بوزيد

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،

قرار عدد  45لسنة  2018مؤرخ
يف 2018/12/24

46

اسامة بن عمار بن ابراهيم

الهاللي

 1991/07/05بجندوبة

حي الفردوس عدد 627جندوبة

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،

قرار عدد  46لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  100مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

47

محمد وناس بن محمد الميداني بن
محمد

حاجي

 1994/01/10بالفرش
مقدودش القصرين

الفرش مقدودش القصرين

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،

48

الحبيب بن محمد بن السعدي

حاجي

 1982/01/13بالفكة
القصرين

الكامور حسي الفريد القصرين

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،
• تورط في عملية السطو المسلح على بنك بالقصرين سنة . 2018

قرار عدد  47لسنة 2018
مؤرخ في 2018/12/24

قرار عدد  48لسنة 2018
مؤرخ في 2018/12/24

معطيات إضافية

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على
عدد  101مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

 10جوان  2021على
عدد  102مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

• ب ت و رقم *****278 :صادرة بتاريخ 2009/07/28
• إسم األم ولقبها  :سلوى بنت محمد
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو ذر
تم القضاء عليه يوم  04أفريل  2020في العملية األمنية بجبال
•بتو
القصرين
رقم *****808 :صادرة بتاريخ 2012/05/04
• إسم األم ولقبها  :أم الزين حاجي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• ب ت و رقم *****518 :صادرة بتاريخ 2013/03/02
• إسم األم ولقبها  :فاطمة حاجي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :أبو فهد
• ت ّم القضاء عليه يوم  2020/02/25في العملية األمنيّة
بجبل السلوم بوالية القصرين.
• ت ّم القضاء عليه يوم  2019/03/20في العملية األمنيّة بمدينة
حاسي الفريد من والية القصرين.
• ب ت و رقم *****725 :صادرة بتاريخ 2011/02/12
• إسم األم ولقبها  :آسيا المباركي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :أبو سليمان)
• ب ت و رقم *****991 :صادرة بتاريخ 2008/07/29
• إسم األم ولقبها  :بريكة الذهبي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• ب ت و رقم *****955 :صادرة بتاريخ 2005/01/15
• إسم األم ولقبها  :ام الخير القاسمي
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :األبرق
• ب ت و رقم *****780 :صادرة بتاريخ 2013/06/17
• إسم األم ولقبها  :زعرة التواتي
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو عبيد
• ب ت و رقم *****098 :صادرة بتاريخ 2003/06/23
• إسم األم ولقبها  :حبيبة العبيدي
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو عبدهللا
• ت ّم القضاء عليه يوم  2021/05/17في العملية األمنيّة بوالية
•بتو
القصرين.
رقم *****598 :صادرة بتاريخ 200/05/08
• إسم األم ولقبها  :خديجة اليحياوي
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو جابر
• ب ت و رقم *****373 :صادرة بتاريخ 2012/12/05
• إسم األم ولقبها  :عائشة بنت األخضر
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :خطاب

49

محمد الناصر بن محمد العربي بن
المولدي

المباركي

 1994/06/14بالزهور
القصرين

حي الزهور القصرين

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،
• تورط في قضية مقتل رئيس مركز الحرس الوطني ببوشبكة "أنيس
الجالصي".

50

بالل بن محمد بن الصحبي

البسدوري

 1991/11/15ببنعون
سيدي بوزيد

البسادرية بنعون سيدي بوزيد

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،

51

صالح بن مصطفى بن عبد الرحمان

القاسمي

 1984/07/23بالكاف

سيدي عبدهللا الصغير الكاف الغربية

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،
• كلف أحد العناصر اإلرهابية برصد ثكنة الجيش الوطني بالكاف بنيّة
إستهدافها الحقا.

52

ماهر بن محمد الطاهر بن احمد

العيساوي

 1988/05/25بالكاف

حي أحمد الشريشي الكاف

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،

53

ايمن بن المولدي بن يونس

الجندوبي

 1985/06/14بالكاف

 350حي أحمد الشريشي الكاف

تونسية

• نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة بالكاف ،ث ّم إنضم إلى كتيبة عقبة إبن
نافع المتمركزة بالجبال،

54

طالب بن محمد بن عبد الرحمان

اليحياوي

 1982/02/21بالكاف

حي أحمد الشريشي الكاف

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،

55

رائد بن عزالدين بن لزعر

التواتي

 1994/09/01بجندوبة

حي الفردوس جندوبة

تونسية

• متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،
• خ ّطط خالل شهر سبتمبر  2018لتنفيذ عملية إرهابية نوعية.

قرار عدد  55لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  109مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

56

الشادلي بن ابراهيم بن محمد

عدواني

 1965/10/08بدوار هيشر

شارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن
الوليد منوبة

تونسية

• قيادي بارز صلب تنظيم أنصار الشريعة بتونس (أمير أنصار الشريعة
بدوار هيشر).
• تورط سنة  2012في إدخال األسلحة ،وتم حجز سالح كالشنكوف
بمنزله خالل شهر ديسمبر ،2012

• ب ت و رقم *****747 :صادرة بتاريخ 2006/01/20
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  56لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  110مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :مبروكة الدريدي
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

57

سامي بن فتحي بن وناس

ضيفالوي

 1991/06/24بحفوز

القطار العالء القيروان

تونسية

• مفتش عنه دوليا من أجل االنتماء إلي تنظيم داعش والقتال في صفوفه
بالخارج،

• ب ت و رقم *****825 :صادرة بتاريخ 2012/12/27
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  57لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  111مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :شدلية ضيفالوي
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش

قرار تجديد التجميد

قرار عدد  49لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  103مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

قرار عدد  50لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  104مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
قرار تجديد التجميد

قرار عدد  51لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  105مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
قرار تجديد التجميد

قرار عدد  52لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  106مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
قرار تجديد التجميد

قرار عدد  53لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  107مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

قرار عدد  54لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  108مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

58

حاتم بن محمد الصالح بن علي

البركاوي

 1985/05/19بفوسانة

أوالد بركة فوسانة القصرين

تونسية

• مفتش عنه دوليا من أجل االنتماء إلي تنظيم داعش والقتال في صفوفه
بالخارج،

• ب ت و رقم *****384 :صادرة بتاريخ 2008/07/22
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  58لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  112مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :الشادلية بركاوي
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش

59

نبيل بن محمد بن احمد

السعداوي

 1985/06/11ببنقردان

الورسنية بن قردان

تونسية

• ينتمي إلى تنظيم المهاجرون ،وتورط في العمليتين اإلرهابيتين التي
جدت على متحف باردو خالل شهر مارس  2015وعلى نزل األمبلاير
خالل شهر جويلية ،2015

• ب ت و رقم *****936 :صادرة بتاريخ 2003/08/16
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  59لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  113مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :عائشة السعداوي
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :المهاجرون

60

بالل بن يوسف بن محمد

الشواشي

 1986/09/16بفرساي
ننتار فرنسا

 05نهج  61490رأس الطابية تونس

تونسية

• كان قيادي بتنظيم أنصار الشريعة بتونس ،ثم إلتحق بتنظيم "داعش"،

• ب ت و رقم *****716 :صادرة بتاريخ 2011/09/13
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  60لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  114مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :علجية الشواشي
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش

61

فاضل بن محمد بن البشير

مانسي

 1969/01/13ببرقو

 05نهج الرفراف المروج  05بن
عروس

تونسية

• أحد المسؤولين عن برنامج "داعش " للطائرات المسيرة المحملة
بالمتفجرات بالخارج,

• ب ت و رقم *****257 :صادرة بتاريخ 2003/09/10
قرار تجديد التجميد
قرار عدد  61لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  115مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :خديجة بنت عثمان
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

معطيات إضافية

62

أحمد بن الفاضل بن أحمد

البلدي

 1988/08/04ببرج
السدرية

حي السلتان فندق الجديد نابل

تونسية

• كان ينشط ضمن خلية إرهابية بجهة سليمان قرمبالية ،ثم إلتحق بتنظيم
داعش بالخارج وقاتل بصفوفه،

قرار عدد  62لسنة 2018
مؤرخ في 2018/12/24

• ب ت و رقم *****629 :صادرة بتاريخ 29/12/2014
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  116مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :ثليجة العبيدي
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :داعش

63

عقبة بن محمد بن سعيدان

الناصري

 1984/08/05بمنزل
بورقيبة

نهج السينغال حي النجاح منزل بورقيبة

تونسية

• قيادي بارز بتنظيم أنصار الشريعة بجهة ببنزرت,

قرار عدد  63لسنة 2018
مؤرخ في 2018/12/24

• ب ت و رقم*****516 :صادرة بتاريخ 2011/06/06
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  117مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :بية بنت علي الهمامي
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

64

تنظيم جند الخالفة

• ذبح راعي األغنام" نجيب القاسمي" يوم  12أكتوبر  ،2015حيث
نفذت وحدات الجيش الوطني عملية عسكرية بالجبل وتم إصابة عدد من
اإلرهابيين اثر مواجهات مسلحة وإستشهاد عسكريين .
• إختطاف الراعي "مبروك السلطاني "يوم  13نوفمبر  2015وقاموا
بذبحه وإلقاء جثته بالقرب من المرتفعات.
• في نوفمبر  2015إستهدف التنظيم المذكور حافلة لوحدات األمن
الرئاسي أسفرت عن إستشهاد  12عونا من أبناء السلك.

تونس

65

صديق بن منصف بن عمارة.

العبيدي

 1997/08/06بالكاف

 140حي البساتين برنوصة الكاف

تونسية

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.
• 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 تجديد التجميد

قرار عدد  64لسنة  2018مؤرخ
 10جوان  2021على • تنشط الكتيبة بجبال القصرين (السلوم و المغيلة).
عدد  118مؤرخ في
يف 2018/12/24
الساعة العاشرة صباحا • تض ّم عديد العناصر اإلرهابية بين تونسيين وأجانب.
2021/06/10

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  65لسنة  2019مؤرخ
عدد  141مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا
قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  66لسنة  2019مؤرخ
عدد  142مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  67لسنة  2019مؤرخ
عدد  143مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  68لسنة  2019مؤرخ
عدد  144مؤرخ يف الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  69لسنة  2019مؤرخ
عدد  145مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  70لسنة  2019مؤرخ
عدد  146مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

• ب ت و رقم *****703 :صادرة بتاريخ 2012/08/21
• إسم األم ولقبها  :سعيدة العبيدي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :أبو هريرة
• ب ت و رقم *****149 :صادرة بتاريخ 2013/10/03
• إسم األم ولقبها  :نادية القلي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :معاذ
• ب ت و رقم *****030 :صادرة بتاريخ 2009/08/18
• إسم األم ولقبها  :فاطمة حامدي
• التنظيم :داعش (كتيبة جند الخالفة)
• الكنية :سياف
• ت ّم القضاء عليه يوم  2021/05/17في العملية األمنيّة بوالية
•بتو
القصرين.
رقم *****316 :صادرة بتاريخ 2008/04/23
• إسم األم ولقبها  :فتحية الشارني
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو سيف
• ب ت و رقم *****318 :صادرة بتاريخ 2013/02/01
• إسم األم ولقبها  :لمياء العبيدي
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
• الكنية :أبو المعتصم
• ب ت و رقم *****199 :صادرة بتاريخ 2011/03/18
• إسم األم ولقبها  :منيرة نواصرية
• التنظيم :أنصار الشريعة

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  71لسنة  2019مؤرخ
عدد  147مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****969 :صادرة بتاريخ 2011/03/26
قرار عدد  72لسنة  2019مؤرخ
عدد  148مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :الزهرة حامدي
يف 2019/04/02
2021/09/17
• التنظيم :القاعدة
صباحا

73

آدم بن صالح بن سالم

بوقديدة

 1981/01/29بسوسة

 03نهج عبد المطلب حي الرياض
سوسة

تونسية

74

عمر بن محمد الصالح بن عمار

بالناجم

 1974/01/06بتونس

نهج البئر األحمر حي الشباب دوار
هيشر منوبة

تونسية

75

محمد علي بن الحبيب بن مصطفى

االحول

 1979/07/17بخير الدين

 20نهج الدخله حلق الوادي تونس

تونسية

76

عبد الحفيظ بن معمر بن فرح

بسدوري

 1979/01/18ببن عون

بن عون سيدي بوزيد

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

قرار تجديد التجميد
عدد  152مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  153مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  154مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  155مؤرخ في
2021/09/17

80

سليم بن لعماري بن تليلي

سعيدي

 1979/10/19ببئر بدر

بئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد

تونسية

81

محمد بن سالم بن رجب

شتيوي

 1982/08/11بالكاف

حي  9افريل الكاف الغربية الكاف

تونسية

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

قرار تجديد التجميد
عدد  149مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  150مؤرخ في
2021/09/17

• ب ت و رقم *****677 :صادرة بتاريخ 2004/03/15
• إسم األم ولقبها  :الصغيرة بنت حمد

 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****731 :صادرة بتاريخ 2002/08/22
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :سعيدة الفرادي
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****592 :صادرة بتاريخ 2014/04/03
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :حليمة بنسل
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****514 :صادرة بتاريخ 1010/01/28
قرار عدد  75لسنة  2019مؤرخ
عدد  151مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :ليلى الرفرافي
يف 2019/04/02
2021/09/17
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

• 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.
• 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

قرار تجديد التجميد
عدد  157مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  158مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  159مؤرخ في
2021/09/17

84

عبد الواحد بن محمد الصالح بن
حسين

عرقوبي

 1985/03/22ببوسالم

قاطن  11نهج النظافة جندوبة

تونسية

85

محمد بن علي بن خميس

العمدوني

 1990/05/21بتونس

قاطن نهج  6413حي خالد ابن الوليد
منوبة

تونسية

86

محمد الصغير بن االمين بن محمد
البشير

عمري

 1981/11/01بسيدي
بوزيد

حي الورد الثاني سيدي بوزيد

تونسية

 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****013 :صادرة بتاريخ 2011/03/19
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :شدلية بنت مكي
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****769 :صادرة بتاريخ 2012/12/22
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :صابره بسدوري
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****050 :صادرة بتاريخ 2014/10/28
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :فاطمة بنت علي حميدة
• التنظيم :كتيبة الفرقان
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****211 :صادرة بتاريخ 2012/08/24
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :ليلي الماجري
صباحا

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****752 :صادرة بتاريخ 2003/07/03
قرار عدد  80لسنة  2019مؤرخ
عدد  156مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :شهيبة سويسي
يف 2019/04/02
2021/09/17
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
• مورط في قضية الدعم اللوجستي لفائدة عناصر إرهابية.
• مورط في عملية إستهداف الحافلة المقلة للعسكريين بنبر.
• نشط ضمن تنظيم "أنصار الشريعة" بتونس.
مورط في العديد من العمليات اإلرهابية التي إستهدفت المواطنين
• ّ
والدوريات األمنية والعسكرية.
• 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  84لسنة  2019مؤرخ
يف 2019/04/02

قرار تجديد التجميد
عدد  160مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  161مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  162مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  163مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  164مؤرخ في
2021/09/17

 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****010 :صادرة بتاريخ 2008/07/02
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :زينة بنت الحفناوي
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع),
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****782 :صادرة بتاريخ 2009/06/18
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :سعاد ميري
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****900 :صادرة بتاريخ 2006/06/12
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :رقية العرفاوي
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****860 :صادرة بتاريخ 2010/11/25
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :زعرة العبيدي
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****021 :صادرة بتاريخ 2012/01/12
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :فاطمة النصري
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****927 :صادرة بتاريخ 2011/03/05
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :نور الهدى دالي
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****450 :صادرة بتاريخ 2010/11/06
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :حبيبة الجالصي
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****017 :صادرة بتاريخ 2016/02/24
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :فتحية لفحج
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****230 :صادرة بتاريخ 2001/11/05
قرار عدد  89لسنة  2019مؤرخ
عدد  165مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :هنية العيفي
يف 2019/04/02
2021/09/17
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****810 :صادرة بتاريخ 2014/01/28
قرار عدد  90لسنة  2019مؤرخ
عدد  166مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :بية بنت علي بن محمد
يف 2019/04/02
2021/09/17
• التنظيم :أنصار الشريعة  ،داعش
صباحا

91

أحمد بن الطاهر بن سعد

سعدوني

 1971/06/15بغار الدماء

هنشير المقسم الصرية غار الدماء
جندوبة

تونسية

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

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

قرار تجديد التجميد
عدد  167مؤرخ في
2021/09/17

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

قرار تجديد التجميد
عدد  168مؤرخ في
2021/09/17

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.

 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****731 :صادرة بتاريخ 2014/05/16
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :زينة مرابطية
• التنظيم :القاعدة (كتيبة عقبة إبن نافع)
صباحا
 17سبتمبر  2021على
• ب ت و رقم *****770 :صادرة بتاريخ 2013/01/10
الساعة الحادية عشر
• إسم األم ولقبها  :فاطمة اإلمام
صباحا

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  93لسنة  2019مؤرخ
عدد  169مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

• ب ت و رقم *****447 :صادرة بتاريخ 2016/06/17
• إسم األم ولقبها  :فطيمة بوراوي

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  94لسنة  2019مؤرخ
عدد  170مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

• ب ت و رقم *****082 :صادرة بتاريخ 2010/09/27
• إسم األم ولقبها  :مريم بنت بشير بن سالم

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على
قرار عدد  95لسنة  2019مؤرخ
عدد  171مؤرخ في الساعة الحادية عشر
يف 2019/04/02
2021/09/17
صباحا

• ب ت و رقم *****044 :صادرة بتاريخ 2014/08/16
• إسم األم ولقبها  :فاطمة بن الحاج حميدة

 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****059 :صادرة بتاريخ 2013/12/03
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :فتحية سكمة
• التنظيم :كتيبة "حفيدات عقبة"
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****820 :صادرة بتاريخ 2008/04/28
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :مباركة ودرني
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا
 17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****908 :صادرة بتاريخ 2012/01/17
الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :مباركة الحرابي
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

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  172مؤرخ في
2021/09/17

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  173مؤرخ في
2021/09/17

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  174مؤرخ في
2021/09/17

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 تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****335 :صادرة بتاريخ 2017/08/26
قرار عدد  99لسنة  2019مؤرخ
عدد  175مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :برنية العمراني مربح
يف 2019/04/02
2021/09/17
• التنظيم :أنصار الشريعة
صباحا

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 تجديد التجميد
قرار عدد  100لسنة  2019مؤرخ
عدد  176مؤرخ في
يف 2019/04/02
2021/09/17

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.

قرار تجديد التجميد
قرار عدد  101لسنة  2019مؤرخ
عدد  177مؤرخ في
يف 2019/04/02
2021/09/17

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,

قرار تجديد التجميد
قرار عدد  102لسنة  2019مؤرخ
عدد  178مؤرخ في
يف 2019/04/02
2021/09/17

103

عمارة بن محمد الطاهر بن عمارة

الصخيري

 1990/02/08بعرقوب
ميمون

عرقوب ميمون حي النور القصرين

تونسية

• إسناد الجماعات اإلرهابية المتحصنة بجبال القصرين.

قرار تجديد التجميد
قرار عدد  103لسنة  2019مؤرخ
عدد  179مؤرخ في
يف 2019/04/02
2021/09/17

104

ياسين بن عبد الرحمان بن احمد

العباسي

 1967/03/02بالقيروان

حي البساتين الحصحاصية القلعة
الكبرى سوسة

تونسية

• سبق له االنضمام الي تنظيم أنصار الشريعة المحظور بتونس.
• متورط في العملية اإلرهابية بسيدي علي بن عون.

• ب ت و رقم *****364 :صادرة بتاريخ 2011/04/30
قرار تجديد التجميد
فرار عدد  104لسنة  2019مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  119مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :ربح التليلي
يف 2019/06/21
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

105

جمال بن الصادق بن صالح

الماجري

 1980/02/09بالكاف

حي الزيتونة الكاف

تونسية

• مورط في قضية مخزن األسلحة بجهة "دوار هيشر" رفقة اإلرهابي
"أبو بكر الحكيم" .
• سبق له اإلشراف على الخيمات الدعوية لتنظيم "أنصار الشريعة"
المحظور بتونس.
• تواصل مع المجموعات اإلرهابية المتحصنة بالجبال التونسية.

• ب ت و رقم *****131 :صادرة بتاريخ 2011/07/05
قرار تجديد التجميد
فرار عدد  105لسنة  2019مؤرخ
 10جوان  2021على
عدد  120مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :نواجع بوقره
يف 2019/06/21
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10
• التنظيم :أنصار الشريعة

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

 17سبتمبر  2021على
الساعة الحادية عشر
صباحا
 17سبتمبر  2021على
الساعة الحادية عشر
صباحا
 17سبتمبر  2021على
الساعة الحادية عشر
صباحا
 17سبتمبر  2021على
الساعة الحادية عشر
صباحا

• ب ت و رقم *****938 :صادرة بتاريخ 2007/05/11
• إسم األم ولقبها  :عائشة جامعي
• ب ت و رقم *****602 :صادرة بتاريخ 2005/08/03
• إسم األم ولقبها  :سعاد غنيمي
• ب ت و رقم *****275 :صادرة بتاريخ 2013/12/18
• إسم األم ولقبها  :قمرى زهومة
• ب ت و رقم *****765 :صادرة بتاريخ 2011/05/10
• إسم األم ولقبها  :وريدة عصيدي

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

106

فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم

الزريبي

 1987/01/25بأريانة

جعفر  1أريانة الشمالية

تونسية

• الممثل القانوني "للجمعية القرآنية إبن عمر" حيث استغلت فضاء سجّل
عديد التجاوزات تمثل مصدر تهديد مباشر على السالمة المادية والمعنوية
لألطفال ،تتمثل أساسا في زرع أفكار التطرف الديني والتعصب والكراهية،
إضافة إلى تمويل أنشطة ترتبط باإلرهاب

107

الجمعية القرآنية ابن عمر

بئر الشلرف ،عمادة قوالب ،معتمدية
الرقاب  ،سيدي بوزيد

108

أيمن بن البشير بن الهذيلي

بن الهذيلي

 1987/06/26بسوسة

المويسات سيدي الهاني سوسة

تونسية

109

عصام بن عبد اللطيف بن محمد

السليني

 1979/02/20بتونس

نهج بني خالد عمارة  10شقة 3
العوينة تونس

تونسية

110

زياد بن محمد األزهاري بن علي

المنصوري

 1991/02/16بتونس

 13نهج  6425الجبل األحمر تونس

تونسية

111

رمضان بن الوصيف بن رابح

سلطاني

 1973/07/16بسوسة

طريق الشاطئ حمام سوسة

تونسية

• إستقطاب األطفال والشباب لتأهيلهم وزرع أفكال التشدد الديني
والتعصب والكراهية.
• التشجيع على التطرف والعنف المؤدي إلى اإلرهاب.
• سبق أن إلتحق بالجمعية سنة  2012عنصرين تكفيريين لقي حتفهما
بالخارج.
• 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".
• سبق أن تورط في عملية سليمان اإلرهابية وحوكم بالسجن  3سنوات
مع سنتين مراقبة إدارية.
• تحول إلي ليبيا سنة  2011ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة
النصرة.
• إرهابي وقيادي مورط في العملية اإلرهابية التي جدت بسوسة سنة
.2013
• ينتمي إلى كتيبة المتبايعون على الموت ،متواجد بالقطر الليبي منذ
.2013
• تكفيري تورط قبل الثورة في قضية ذات صبغة إرهابية.
• متواجد بسوريا منذ  ،2012قيادي بتنظيم داعش.
• مودع بالسجن في سوريا.

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

قرار تجديد التجميد

فرار عدد  106لسنة  2019مؤرخ
 10جوان  2021على • ب ت و رقم *****542 :صادرة بتاريخ 2013/02/06
عدد  121مؤرخ في
يف 2019/06/21
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :فتحية عمري
2021/06/10

قرار تجديد التجميد

فرار عدد  107لسنة  2019مؤرخ
 10جوان  2021على • مسجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد
عدد  122مؤرخ في
يف 2019/06/21
الساعة العاشرة صباحا  2012X00258APSF1بتاريخ .2012/2/2
2021/06/10

فرار عدد  108لسنة 2019
مؤرخ في 2019/09/19

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم *****673 :صادرة بتاريخ 2010/10/20
عدد  180مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :جميلة محيمد
2021/09/17
• التنظيم :كتيبة الفرقان
صباحا

قرار عدد  01لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

• ب ت و رقم *****952 :صادرة بتاريخ 2005/03/04
قرار تجديد التجميد
 16جويلية  2021على
عدد  127مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :جميلة بن خليفة
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
• التنظيم :جبهة النصرة

قرار عدد  02لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

• ب ت و رقم *****087 :صادرة بتاريخ 2011/04/22
قرار تجديد التجميد
 16جويلية  2021على
عدد  128مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فاطمة زينة المنصوري
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
• التنظيم :كتيبة المتبايعون على الموت

قرار عدد  03لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

112

هيثم بن محمد الصادق بن محمد
الصغير

عمري

 1990/03/15بالقصرين

عين الجنان فوسانة القصرين

تونسية

• مشبوه بدعم واسناد العناصر اإلرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع.
• متحصن بالفرار وينشط في مجال ترويج المخدرات.

قرار عدد  04لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

113

منير بن محمد الهادي بن أحمد

كعبي

 1988/10/03بنابل

نهج الساقية دار شعبان الفهري نابل

تونسية

• تكفيري متواجد منذ سنة  2013بسوريا.

قرار عدد  05لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

114

البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد
الصغيرالزنقاح

بنصغير

 1981/10/21بتطاوين

حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية
تطاوين

تونسية

• إرهابي قيادي بتنظيم داعش بليبيا
• مشبوه بالتورط في شبكة تسفير شبان إلى سوريا ويترأس معسكر
تدريبات عسكرية بالشرق الليبي.

قرار عدد  06لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

115

عبد الكريم بن خميس بن البشير

حمودة

 1989/08/07بالمنستير

 85حي الفتح جمال المنستير

تونسية

• إرهابي متواجد بالعراق.
• نشط سابقا صلب تنظيم أنصار الشريعة المحظور بجمال.

قرار عدد  07لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

116

أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي

الذويبي

 1986/02/02بالقيروان

 02نهج عبد هللا بن هشام القيروان

تونسية

• إرهابي خطير متواجد بسوريا منذ .2012
• قيادي صلب تنظيم داعش بسوريا.

قرار عدد  08لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

117

ماهر بن المولدي بن علي

القايدي

 1985/01/02بتونس

نهج  20085حي الرفاهة المنيهلة
أريانة

تونسية

• إرهابي متواجد بليبيا منذ .2015
• مورط في أحداث عملية باردو اإلرهابية.

قرار عدد  09لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

118

نادر بن حسن بن محمد

الغانمي

 1988/07/17ببنزرت

نهج حسان بن نعمان الحي الجديد
منزل بورقيبة بنزرت

تونسية

• إرهابي مرحل من سوريا.
• مورط في اغتيال الشهيد حافظ األمن محمد التوجاني.
• مودع حاليا بالسجن.

قرار عدد  10لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

119

بدر الدين بن محمد بن عثمان

األعطر

 1987/02/11بصفاقس

نهج أوالد حفوز جبنيانة صفاقس

تونسية

• متواجد بسوريا منذ .2012

قرار عدد  11لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

120

ناجي بن حسن بن سالم

بن حسين

 1988/01/21بمدنين

الورسنية بن قردان مدنين

تونسية

• يتولى إمارة تنظيم داعش في بنغازي.
• ألقي عليه القبض في ليبيا خالل أفريل .2019

قرار عدد  12لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

121

رابح بن عمر بن رابح

العبيدي

 1987/08/22بتونس

 05نهج القادسية سيدي حسين 2
تونس

تونسية

• بايع تنظيم داعش بليبيا والتحق بمعسكر سرت.

قرار عدد  13لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

122

عالء الدين بن الهادي بن محمد

الحرباوي

 1982/09/08بصفاقس

التاللسة الجم المهدية

تونسية

• غادر سنة  2012نحو احدي معسكرات داعش بليبيا.
• يدير شبكة تهريب جهاديين من تونس إلى ليبيا.

قرار عدد  14لسنة 2020
مؤرخ في  23جانفي 2020

قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  129مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  130مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16

• ب ت و رقم *****828 :صادرة بتاريخ 2007/08/02
• إسم األم ولقبها  :زعرة ضيفلي
• التنظيم :تنظيم داعش
• ب ت و رقم *****741 :صادرة بتاريخ 2008/12/27
• إسم األم ولقبها  :الزهرة عمري
• التنظيم :كتيبة عقبة بن نافع

قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على • ب ت و رقم *****576 :صادرة بتاريخ 2013/01/28
عدد  131مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :ربح عامري
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  132مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  133مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  134مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16

• ب ت و رقم *****942 :صادرة بتاريخ 2014/05/19
• إسم األم ولقبها  :مبروكة العارف
• التنظيم :تنظيم داعش
• ب ت و رقم *****851 :صادرة بتاريخ 2010/10/23
• إسم األم ولقبها  :فاطمة البريجي
• التنظيم :أنصار الشريعة
• ب ت و رقم *****328 :صادرة بتاريخ 2012/02/01
• إسم األم ولقبها  :حسنية الطيمومي
• التنظيم :داعش

قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على • ب ت و رقم *****998 :صادرة بتاريخ 2006/12/18
عدد  135مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :فطوم القايدي
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على • ب ت و رقم *****068 :صادرة بتاريخ 2012/08/15
عدد  136مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :ربيعة العربي
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على • ب ت و رقم *****921 :صادرة بتاريخ 2006/09/21
عدد  137مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا • إسم األم ولقبها  :حسنة بنعمر
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  138مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  139مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16
قرار تجديد التجميد

 16جويلية  2021على
عدد  140مؤرخ في
الساعة العاشرة صباحا
2021/07/16

• ب ت و رقم *****981 :صادرة بتاريخ 2005/05/23
• إسم األم ولقبها  :مريم حسين
• التنظيم :داعش
• ب ت و رقم *****487 :صادرة بتاريخ 2012/05/12
• إسم األم ولقبها  :هنية بن رابح
• التنظيم :داعش
• ب ت و رقم *****689 :صادرة بتاريخ 2011/12/13
• إسم األم ولقبها  :زهرة بنت األزهر شعباني
• التنظيم :داعش

م/ع

اإلسم الثالثي

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

مبررات اإلدراج

قرار وتاريخ اإلدراج

آخر تعديل

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

123

أحمد بن السيد بن بلقاسم

العباسي

18/01/1987

حى الملعب السبيخة القيروان

تونسية

• له سوابق في مجال اإلرهاب بكل من"كندا" و"الواليات المتحدة
األمريكية".
• تم سجنه من أجل قضايا ارهابية لمدة  15شهرا بسجن نيويورك.
• مصنف أمنيا كعنصر سلفي خطير بوالية القيروان.

قرار عدد 15لسنة 2020
مؤرخ في  23جوان 2020

• ب ت و رقم*****067 :
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  123مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :شريفة بريكي
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

124

نزار بن عبد الوهاب بن صالح

بن فرج

02/01/1983

 08نهج الفل المروج 1

تونسية

• مدرج بقائمة العقوبات الفرنسية كشخص متورط في قضايا إرهابية.
• تورط سابقا في قضية ذات صبغة إرهابية وحوكم من أجلها بالسجن.
• مصنف أمنيا كعنصر سلفي خطير.

قرار عدد 16لسنة 2020
مؤرخ في  23جوان 2020

• ب ت و رقم*****589 :
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  124مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :فجرة بنت الصادق فرجن
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

125

طارق بن رشيد

الجندوبي

21/02/1972

طريق نعسان مقبرة األلمان المروج
بن عروس

تونسية

• تسجيل حسابه البنكي العديد من العمليات المالية المريبة من ايداعات
وسحوبات مالية هامة.
• مصنف أمنيا كعنصر سلفي خطير.

قرار عدد 17لسنة 2020
مؤرخ في  23جوان 2020

• ب ت و رقم*****637 :
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  125مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :شريفة ابراهيم
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

126

ّللا بن محمد
توفيق بن عبد ّ

العيسي

02/06/1971

نهج ابن عرفة عدد  06منزل النور
المنستير

تونسية

• نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة بالمنستير وساهم في تمويله.
• ضلوعه في تمويل عناصر سلفية جهادية قصد السفر إلى ليبيا وسوريا.
• تسجيل عمليات إيداع وسحب نقدي مجهولة المصدر والمآل ،تحوم
حولها شبهات في تمويل اإلرهاب.

قرار عدد 18لسنة 2020
مؤرخ في  24ديسمبر 2020

• ب ت و رقم*****211 :
قرار تجديد التجميد
 10جوان  2021على
عدد  126مؤرخ في
• إسم األم ولقبها  :جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي.
الساعة العاشرة صباحا
2021/06/10

127

نور الدين بن عمر بن علي

بن تونس

16/11/1975

جميلة بنقردان مدنين

تونسية

• ينشط في مجال التهريب وتعلقت به شبهات تمويل اإلرهاب.
• في تنسيق مع عناصر ليبية للقيام بأعمال تخريبية بليبيا.
• سبق أن نسق مع أطراف ليبية إلدخال أسلحة إلى تونس ،مودع بالسجن
منذ  29/11/2018من أجل قضايا اإلرهاب وغسل الموال وال يزال
موقوفا على أنظار السلطة القضائية.

قرار عدد 01لسنة 2021
مؤرخ في  18مارس 2021

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم*****639 :
عدد  181مؤرخ في الساعة الحادية عشر • إسم األم ولقبها  :الشعالء بنت محمد بن عامر
2021/09/17
صباحا

128

" "Ahmad Rosarioوسابقا يحمل اسم
""Musica Ben Akram Rosario

قرار عدد 02لسنة 2021
مؤرخ في  18مارس 2021

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • صاحب جوازي سفر األول تحت عدد  *****279والثاني
عدد  182مؤرخ في الساعة الحادية عشر *****830
2021/09/17
صباحا

قرار عدد 03لسنة 2021
مؤرخ في  18مارس 2021

قرار تجديد التجميد  17سبتمبر  2021على • ب ت و رقم*****337 :
عدد  183مؤرخ في الساعة الحادية عشر
2021/09/17
صباحا

إيطالية

08/05/1982

• متشدد ديني وفى تواصل مع عدد من العناصر المشبوهة في مجال
التطرف الديني في تونس والخارج عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.
• قام بنشر اصدرارات ومنشورات ذات منحي تكفيري.
• يتبني الفكر الديني المتشدد وكان في عالقة صداقة باإلرهابي التونسي
أبو بكر الحكيم.
• سبق وان نشط ضمن شبكة جهادية بباريس كانت تسعي إللتحاق
عناصرها بمعاقل تنظيم القاعدة العراق سنة .2003

129

فيصل بن محمد الصالح بن الصادق

بن سالم

14/09/1967

 23نهج الشهيد البرقاوي الزهروني
تونس

تونسية

130

عمر بن محمد

السليتي

03/10/1959

تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة
بورقيبة باردو

تونسية/بلجيكية

131

ياسين بن زهير

البديري

04/03/1983

عدد  17مكرر نهج جاكرتا باردو

تونسية

• عنصر تكفيري تم تكليفه من قبل عمر السليتي بجمع مداخيل مـتأتية من
معينات كراء الشقق التابعة للعقار على ملك هذا األخير ،دون تحديد مآل
هذه األموال.

132

حسن بن الطاهر بن عثمان

الرياحي

09/12/1980

شارع البيئة قبالط باجة

تونسية

• عنصر سلفي متشدد محل اجراء حدودي  s17و  ،s18تم ايداعه
السجن سنة  2014من أجل توفير مواد ومعدات لفائدة تنظيم إرهابي
وحكم عليه بالسجن لمدة  3سنوات و 03أشهر.

133

مالك بن علي بن رمضان

بن المعتوق

10/06/1988

 5زنقة بن طالب نهج حمام الرميمي
تونس

تونسية

• عنصر تكفيري فار تحول إلى سوريا للمشاركة في القتال بدعوي
•
الجهاد
.
محل منشور تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم اإلرهاب من
يتمتع بمداخيل
أجل اإلشتباه فى اإلنظمام لتنظيم ارهابي.
جراء كراء عقار على ملكه دون تحديد مآل معينات كرائه.

• ضلوعه في أنشطة إرهابية و انتمائه لتنظيم إرهابي ونشاطه صلبه
بالخارج.
• محل  07مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة من اجل االنضمام
الى تنظيم إرهابي و االنضمام الى شبكة تسفير األشخاص الى سوريا
للقتال.
• كان ينشط ضمن تنظيم انصار الشريعة المحظور وقد تحول خالل سنة
 2013الى القطر الليبي و منها الي سوريا اين التحق بصفوف احدى
الجماعات اإلرهابية المقاتلة هناك الى حدود 2017

قرار عدد 04لسنة 2021
مؤرخ في  16جوان 2021

_

 16جوان  2021على
الساعة 11H

قرار عدد 05لسنة 2021
مؤرخ في  16جوان 2021

_

 16جوان  2021على
الساعة 11H

قرار عدد 06لسنة 2021
مؤرخ في  16جوان 2021

_

قرار عدد  07لسنة 2021
مؤرخ في  18نوفمبر 2021

_

• ب ت و رقم*****157 :
 16جوان  2021على
• إسم األم ولقبها  :سالمة الهمامي
الساعة 11H

 18نوفمبر  2021على • ب ت و رقم*****513 :
الساعة الثامنة والنصف • إسم األم ولقبها  :عائشة العلوي
صباحا

م/ع

اللقب

تاريخ الوالدة ومكانها

العنوان

الجنسية

اإلسم الثالثي

134

عالء بن البشير بن علي

لملوم

11/07/1993

الورسنية بنقردان مدنين

تونسية

135

أنيس بن قويدر بن العربي

عبد الكبير

07/02/1992

قاطن عادة ببنقردان/حاليا إقامة
الزياتين مبنى  4سكرة أريانة

تونسية

136

شفيق بن محمد بن محمد

العيادي

21/01/1963

شارع الشهداء عدد  1ساقية الدائر
صفاقس

مبررات اإلدراج
• ضلوعه في أنشطة إرهابية و انتمائه لتنظيم إرهابي ونشاطه صلبه
بالخارج.
• محل  09مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة من اجل االنضمام
الى تنظيم إرهابي و االنضمام الى شبكة تسفير األشخاص الى سوريا
للقتال.
• تحول إلى ليبيا اين التحق بصفوف احدى التنظيمات اإلرهابية المتواجدة
هناك الى حدود  2017تاريخ تحوله الى مالي و انضمامه الى تنظيم "
نصرة اإلسالم والمسلمين" اين تلقى تدريبات مكثفة على استعمال السالح
بمختلف انواعه وتلقى تكوينا عقائديا ودروس صلب معسكر للتنظيم
المذكور
• المعني يدير شبكة عالقات واسعة تضم أطرافا ليبية وتونسية محل
شبهات في االنضمام الى جماعات إرهابية وتنشط اغلبها في مجال االتجار
غير المشروع في األسلحة وتهريب االنفار والسيارات من وإلى تونس
باإلضافة الى ضلوعه في تهريب أسلحة عبر الحدود التونسية،

• قبول وإصدار تحويالت بنكية استفاد منها عدة اشخاص طبيعيين دون
بيان أي مبرر اقتصادي أو وجود أي عالقة بين اآلمر بالتحويالت
والمستفيدين مما يدعو الى الريبة حول مآل هذه األموال والغرض من
العمليات المالية.
• عنصر تكفيري تورط قضية ذات صبغة إرهابية بالخارج موضوعها
تونسية/إيرلندية
"االنتماء الى تنظيم إرهابي وتلقى تدريبات عسكرية بالبوسنة في مجال
تزوير الوثائق وتهريب األسلحة والمتفجرات وإعداد محل الجتماع أعضاء
له عالقة بالجرائم اإلرهابية والتبرع باألموال الغرض منها تمويل
األشخاص وأنشطة لها عالقة بأعمال إرهابية"،

قرار وتاريخ اإلدراج

قرار عدد  08لسنة 2021
مؤرخ في  18نوفمبر 2021

قرار عدد  09لسنة 2021
مؤرخ في  18نوفمبر 2021

قرار عدد  10لسنة 2021
مؤرخ في  18نوفمبر 2021

آخر تعديل

_

_

_

تاريخ وساعة النشر
بموقع اللجنة

معطيات إضافية

 18نوفمبر  2021على • ب ت و رقم*****640 :
الساعة الثامنة والنصف • إسم األم ولقبها  :مسعودة عبشة
صباحا

 18نوفمبر  2021على • ب ت و رقم*****711 :
الساعة الثامنة والنصف • إسم األم ولقبها  :مبروكة عبد الكبير
صباحا

 18نوفمبر  2021على • ب ت و رقم*****931 :
الساعة الثامنة والنصف
صباحا

