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بموقع اللجنة
معطيات إضافية

10/06/1988بن المعتوقمالك بن علي بن رمضان133
 زنقة بن طالب  نهج حمام الرميمي 5

تونس
تونسية

ضلوعه في أنشطة إرهابية و انتمائه لتنظيم إرهابي ونشاطه صلبه • 

.بالخارج

 مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة من اجل  07محل  • 

االنضمام الى تنظيم إرهابي و االنضمام الى شبكة تسفير األشخاص الى 

.سوريا للقتال

كان ينشط ضمن تنظيم انصار الشريعة المحظور وقد تحول خالل سنة • 

 الى القطر الليبي و منها الي سوريا اين التحق بصفوف احدى 2013

2017الجماعات اإلرهابية المقاتلة هناك  الى حدود 

2021  لسنة 07قرار عدد   

2021 نوفمبر 18مؤرخ في 
_

 2021 نوفمبر 18 

على الساعة الثامنة 

والنصف صباحا

*****513: ب ت و رقم• 

عائشة العلوي: إسم األم ولقبها • 

تونسية الورسنية بنقردان مدنين11/07/1993لملومعالء بن البشير بن علي   134

ضلوعه في أنشطة إرهابية و انتمائه لتنظيم إرهابي ونشاطه صلبه • 

.بالخارج

 مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة من اجل  09محل  • 

االنضمام الى تنظيم إرهابي و االنضمام الى شبكة تسفير األشخاص الى 

.سوريا للقتال

تحول إلى ليبيا اين التحق بصفوف احدى التنظيمات اإلرهابية • 

 تاريخ تحوله الى مالي و انضمامه الى 2017المتواجدة هناك الى حدود 

اين تلقى تدريبات مكثفة على " نصرة اإلسالم والمسلمين" تنظيم 

استعمال السالح بمختلف انواعه وتلقى تكوينا عقائديا ودروس صلب 

معسكر  للتنظيم المذكور

2021  لسنة 08قرار عدد   

2021 نوفمبر 18مؤرخ في 
_

 2021 نوفمبر 18 

على الساعة الثامنة 

والنصف صباحا

*****640: ب ت و رقم• 

مسعودة عبشة: إسم األم ولقبها • 

07/02/1992عبد الكبيرأنيس بن قويدر بن العربي   135
حاليا إقامة /قاطن عادة ببنقردان

 سكرة أريانة4الزياتين مبنى 
تونسية

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،
2021  لسنة 09قرار عدد   

2021 نوفمبر 18مؤرخ في 
_

 2021 نوفمبر 18 

على الساعة الثامنة 

والنصف صباحا

*****711: ب ت و رقم• 

مبروكة عبد الكبير: إسم األم ولقبها • 

21/01/1963العياديشفيق بن محمد بن محمد  136
 ساقية الدائر 1شارع الشهداء عدد 

صفاقس

إيرلند/تونسية

ية

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  • 

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

2021  لسنة 10قرار عدد   

2021 نوفمبر 18مؤرخ في 
_

 2021 نوفمبر 18 

على الساعة الثامنة 

والنصف صباحا

*****931: ب ت و رقم• 

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية

ن  2021 نوفمبر 18 تحيي 


