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

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 

  مؤرخ في2021  لسنة 07قرار عدد 

2021نوفمبر  18

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في81عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة 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 المتواجدة • 

"  تاريخ تحوله الى مالي و انضمامه الى تنظيم 2017هناك الى حدود 

اين تلقى تدريبات مكثفة على استعمال السالح " نصرة اإلسالم والمسلمين

بمختلف انواعه وتلقى تكوينا عقائديا ودروس صلب معسكر  للتنظيم 

المذكور

  مؤرخ في2021  لسنة 08قرار عدد 

2021نوفمبر  18

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في82عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة 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،
  مؤرخ في2021  لسنة 09قرار عدد 

2021نوفمبر  18

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في83عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة 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

  مؤرخ في2021  لسنة 10قرار عدد 

2021نوفمبر  18

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في84عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

*****931: ب ت و رقم• 

21/02/1962الخروبي  جمال الدين بن إبراهيم بن صالح137
 شارع فرحات حشاد بومرداس 89 

المهدية
تونسية

اإلرهابي بسوريا " جبهة النصرة "عنصر متورط في تمويل تنظيم • 

• بالتنسيق مع شبكات ومنظمات دولية وجمعيات خيرية مشبوهة       

ارتبط إسمه بالتطرف الديني وتنظيم اللقاءات بين األئمة المتطرفين الذين 

استفادوا من أمواله

 

  مؤرخ في2021  لسنة 11قرار عدد

2021ديسمبر  16

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في85عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

*****850: ب ت و رقم• 

24/12/1979جبريلسفيان بن خليفة بن حسين138
نهج عمر ابن الخطاب بومرداس 

المهدية
تونسية

عنصرمتورط في تمويل اإلرهاب وتسفير الشباب لاللتحاق بالجماعات • 

  مؤرخ في2021 لسنة 12قرار عدداإلرهابية بسوريا

2021ديسمبر  16

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في86عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

*****611: ب ت و رقم• 

تونسيةنهج ابن رشد بومرداس المهدية04/12/1990الدوسوصال بنت محمد بن عبد السالم139
متورطة في تمويل اإلرهاب وتسفير الشباب لاللتحاق بالجماعات • 

اإلرهابية بسوريا

  مؤرخ في2021  لسنة 13قرار عدد

2021ديسمبر  16

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في87عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

*****069: ب ت و رقم• 

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية

ن  2022 ماي 18 تحيي 



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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

 حي أنظار الكاف16 22/05/1989الشايبحنان بنت رضا بن ساسي   140
فرن/تونسية

سية
متبنية للفكر المتطرف• 

  مؤرخ في2021  لسنة 14قرار عدد

2021ديسمبر  16

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في88عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

r***502: جواز سفر عدد• 

11/02/1982بالرايسأيوب بن عبد اللطيف   141
نهج موسي بن نصير منزل بورقيبة 

بنزرت
تونسية

متورط في تمويل اإلرهاب عبر تحويالت بنكية مشبوهة• 

  مؤرخ في2021  لسنة 15قرار عدد

2021ديسمبر  16

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في89عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

*****742: ب ت و رقم• 

تونسيةحي الرياض سوسة15/06/1966إبن عينةخليفة بن علي بن عبد الرحمان142

متورط في تمويل اإلرهاب عبر جمع التبرعات المالية تحت غطاء العمل • 

الخيري والجمعياتي
  مؤرخ في2021  لسنة 16قرار عدد

2021ديسمبر  16

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في90عدد 

2022/05/18

 على 2022 ماي 18 

الساعة العاشرة صباحا

*****968: ب ت و رقم• 


