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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةالعامرية بنقردان مدنين ببنقردان1986/07/02العرضاويعماد بن العوني بن محمد21

تولى مهمة إدخال األسلحة من الخارج إلى تونس،•  

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

2016.

  مؤرخ2018 لسنة 24قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في01عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

  2012/10/16صادرة بتاريخ ***** 178: ب ت و رقم•  

زينة بالسعود: إسم األم ولقبها•  

تونسيةجالل بنقردان ببنقردان1992/01/13بنسليمانعبد الناصر بن محمد بن احمد22

،2015نشط ضمن تنظيم داعش بالخارج خالل سنة •  

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

2016.

  مؤرخ2018 لسنة 25قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في02عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/10/30صادرة بتاريخ ***** 997: ب ت و رقم•  

إلهام بالطيب: إسم األم ولقبها •  

داعش: التنظيم•  

تونسيةالورسنية بنقردان مدنين ببنقردان1984/10/11االشيهبعادل بن علي بن احمد23

تورط في العملية اإلرهابية التي جّدت 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•  

  مؤرخ2018 لسنة 26قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في03عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

      •  2011/02/14صادرة بتاريخ ***** 463: ب ت و رقم•  

فوزية االشيهب: إسم األم ولقبها 

تونسية حي االنظالقة تونس6969 نهج 14 بتونس1989/04/24البجاويبالل  بن عبد الكريم24
تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بمتحف باردو خالل شهر مارس •  

2015،

  مؤرخ2018 لسنة 27قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في04عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

 2012/10/30صادرة بتاريخ ***** 621: ب ت و رقم•  

فضيلة البجاوي: إسم األم ولقبها •  

تونسية حي االنطالقة تونس6210 نهج 11 بتونس1983/06/02ساسيوسيم بن بلقاسم بن ساسي25
تورط في العملية اإلرهابية التي جدت بمتحف باردو خالل شهر مارس •  

2015.

  مؤرخ2018 لسنة 28قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في05عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2003/01/06صادرة بتاريخ ***** 700: ب ت و رقم•  

نعيمة القروي: إسم األم ولقبها •  

26
 خير الدين بن عبد السالم بن محمد

االمين
تونسية حي الهادي بن حسين جندوبة46 بجندوبة1993/07/17البرهومي

تحصن بالجبال وإنتمى إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

شارك في عديد العمليات اإلرهابية التي إستهدفت وحدات الجيش •  

.والحرس الوطني

  مؤرخ2018 لسنة 29قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في06عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2008/09/23صادرة بتاريخ ***** 683: ب ت و رقم•  

سعدية بنت الطيب: إسم األم ولقبها •  

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم•  

تونسيةحي التحرير الزهور القصرين بالقصرين1991/05/24البولعابيبرهان بن احمد بن صالح27

.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

  مؤرخ2018 لسنة 30قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في07عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2008/09/22صادرة بتاريخ ***** 662: ب ت و رقم•  

محبوبة سلوقي: إسم األم ولقبها •  

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم•  

عبد الالويعزالدين بن القناوي بن محمد28
 بقرطاج 1975/01/01

الياسمينية

 نهج ابن باديس الياسمينة قرطاج 17

بيرصا
تونسية

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

تورط في قضية إغتيال الناشطْين السياسيْين شكري بلعيد ومحمد •  

.البراهمي

  مؤرخ2018 لسنة 31قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في08عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2005/03/11صادرة بتاريخ ***** 143: ب ت و رقم• 

حليمة الشويل: إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

 بتونس1983/03/20الطالبيعبدالرؤوف بن جاء باهلل بن صالح29
  حي الوردة42301 نهج 2قاطن 

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

  مؤرخ2018 لسنة 32قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في09عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/10/24صادرة بتاريخ ***** 451: ب ت و رقم• 

خديجة بن عمارة: إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

 بتونس1975/06/29الكالعيكريم بن أحمد بن صالح30
 18 شارع الطيب المهيري حي 87

أريانة/جانفي حي التضامن
تونسية

تورط في أحداث السفارة األمريكية وقضية إغتيال الناشطين •  

السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،

.2013تورط في إخفاء األسلحة بمستودع المنيهلة خالل شهر فيفري •  

  مؤرخ2018 لسنة 33قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في10عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2000/11/25صادرة بتاريخ ***** 500: ب ت و رقم• 

فضيلة الذهباوي: إسم األم ولقبها • 

 بتونس1977/04/28المشرقيصابر بن قنديل بن صالح قنديل31
 جانفي حي 18 حي 1528 نهج 17

التضامن أريانة
تونسية

نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة،•  

.تورط في التخطيط إلغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد•  

  مؤرخ2018 لسنة 34قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في11عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2004/01/19صادرة بتاريخ ***** 782: ب ت و رقم• 

منية السعيداني: إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

المزلينيحسام الدين بن بوجمعة بن محمد32
 بمنزل 1991/02/22

بورقيبة

 قاطن نهج هالل الفرشيشي النجاح

منزل بورقيبة بنزرت
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 35قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في12عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/11/21صادرة بتاريخ ***** 533: ب ت و رقم• 

جميلة الذوادي: إسم األم ولقبها • 

دمقمحمد علي بن سعيد بن عبد القادر33
 بالشيحة 1979/05/22

صفاقس
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية حي الخضراء تونس8419 نهج 8 

  مؤرخ2018 لسنة 36قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في13عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2009/01/20صادرة بتاريخ ***** 062: ب ت و رقم• 

نزيهة قيدارة: إسم األم ولقبها • 

 بتونس1979/03/24 المولهيياسر بن محمد بن علي34
  حي الخضراء9 شقة 46عمارة 

تونس
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 37قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في14عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2004/03/02صادرة بتاريخ ***** 910: ب ت و رقم• 

نورالهدى صواب: إسم األم ولقبها • 

 بخير الدين1980/10/17بن الحاج صالحمروان بن نصر بن البشير35
 نهج ابن خلدون الكرم الغربي 02

تونس
.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي شكري بلعيد• تونسية

  مؤرخ2018 لسنة 38قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في15عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/06/27صادرة بتاريخ ***** 887: ب ت و رقم• 

نبيهة السيد: إسم األم ولقبها • 

متزوج: الحالة المدنية•  

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية

ن  ي 12 تحيي 
2023 جانفن



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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسية نهج الرحمة حي الغزالة أريانة37 بتونس1979/08/13المالكيأحمد بن محمد بن الطيب36
إنتمى إلى تنظيم أنصار الشريعة، • 

.تورط في قضية إغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي• 

  مؤرخ2018 لسنة 39قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في16عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/08/16صادرة بتاريخ ***** 082: ب ت و رقم• 

مبروكة الكنزاري: إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

الصومالي: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةالسوق الجديد سيدي بوزيد بالحشانة1987/12/19طاهريصابر بن عثمان بن عبد هللا37
  مؤرخ2018 لسنة 41قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في17عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2014/02/07صادرة بتاريخ ***** 109: ب ت و رقم• 

برنية طاهري: إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

سعيد: الكنية• 

تونسيةالقوازين الدهماني الكاف بالدهماني1991/10/05القيزانيأشرف بن فتحي بن مبروك38

ومتحصن بالجبال،" جند الخالفة "قيادي تابع لكتيبة •  

بالقصرين  " بنك األمان"تورط  في عملية السطو المسلح على فرع •  

 .2018سنة 

  مؤرخ2018 لسنة 42قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في18عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

201502/16صادرة بتاريخ ***** 334: ب ت و رقم• 

منية الغزغازي  : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  تونسية جندوبة627حي الفردوس عدد بجندوبة1991/07/05الهاللياسامة بن عمار بن ابراهيم39
  مؤرخ2018 لسنة 46قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في19عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2009/07/28صادرة بتاريخ ***** 278: ب ت و رقم• 

سلوى بنت محمد : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

أبو ذر: الكنية• 

البسدوريبالل بن محمد بن الصحبي40
 ببنعون 1991/11/15

سيدي بوزيد
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةالبسادرية بنعون سيدي بوزيد

  مؤرخ2018 لسنة 50قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في20عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2008/07/29صادرة بتاريخ ***** 991: ب ت و رقم• 

بريكة الذهبي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

تونسيةسيدي عبدهللا الصغير الكاف الغربية بالكاف1984/07/23القاسميصالح بن مصطفى بن عبد الرحمان41

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،• 

كلف أحد العناصر اإلرهابية برصد ثكنة الجيش الوطني بالكاف بنيّة •  

.إستهدافها الحقا

  مؤرخ2018 لسنة 51قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في21عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2005/01/15صادرة بتاريخ ***** 955: ب ت و رقم• 

ام الخير القاسمي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

األبرق: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  تونسيةحي أحمد الشريشي الكاف بالكاف1988/05/25العيساويماهر بن محمد الطاهر بن احمد42
  مؤرخ2018 لسنة 52قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في22عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2013/06/17صادرة بتاريخ ***** 780: ب ت و رقم• 

زعرة التواتي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

أبو عبيد: الكنية• 

تونسية حي أحمد الشريشي الكاف350 بالكاف1985/06/14الجندوبيايمن بن المولدي بن يونس43
نشط صلب تنظيم أنصار الشريعة بالكاف، ثّم إنضم إلى كتيبة عقبة إبن •  

نافع المتمركزة بالجبال،

  مؤرخ2018 لسنة 53قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في23عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2003/06/23صادرة بتاريخ ***** 098: ب ت و رقم• 

حبيبة العبيدي: إسم األم ولقبها • 

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

أبو عبدهللا: الكنية• 

تونسيةحي الفردوس جندوبة بجندوبة1994/09/01التواتيرائد بن عزالدين بن لزعر44
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  

. لتنفيذ عملية إرهابية نوعية2018خّطط خالل شهر سبتمبر •  

  مؤرخ2018 لسنة 55قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في24عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/12/05صادرة بتاريخ ***** 373: ب ت و رقم• 

عائشة بنت األخضر : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

خطاب: الكنية• 

 بدوار هيشر1965/10/08عدوانيالشادلي بن ابراهيم بن محمد45
شارع خالد ابن الوليد حي خالد ابن 

الوليد منوبة
تونسية

أمير أنصار الشريعة )قيادي بارز صلب تنظيم أنصار الشريعة  بتونس •  

. (بدوار هيشر

 في إدخال األسلحة، وتم حجز سالح كالشنكوف 2012تورط سنة •  

،2012بمنزله خالل شهر ديسمبر 

  مؤرخ2018 لسنة 56قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في25عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2006/01/20صادرة بتاريخ ***** 747: ب ت و رقم• 

مبروكة الدريدي : إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة: التنظيم• 

تونسيةالقطار العالء القيروان بحفوز1991/06/24ضيفالويسامي بن فتحي بن وناس46
مفتش عنه دوليا من أجل االنتماء إلي تنظيم داعش والقتال في صفوفه •  

بالخارج،

  مؤرخ2018 لسنة 57قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في26عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/12/27صادرة بتاريخ ***** 825: ب ت و رقم• 

شدلية ضيفالوي: إسم األم ولقبها • 

داعش: التنظيم• 

تونسيةأوالد بركة فوسانة القصرين بفوسانة1985/05/19البركاويحاتم بن محمد الصالح بن علي47
مفتش عنه دوليا من أجل االنتماء إلي تنظيم داعش والقتال في صفوفه •  

بالخارج،

  مؤرخ2018 لسنة 58قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في27عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2008/07/22صادرة بتاريخ ***** 384: ب ت و رقم• 

الشادلية بركاوي  : إسم األم ولقبها • 

داعش: التنظيم• 

تونسيةالورسنية بن قردان ببنقردان1985/06/11السعداوينبيل بن محمد بن احمد48

ينتمي إلى تنظيم المهاجرون، وتورط في العمليتين اإلرهابيتين التي • 

 وعلى نزل األمبلاير 2015جدت على متحف باردو خالل شهر مارس 

،2015خالل شهر جويلية 

  مؤرخ2018 لسنة 59قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في28عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2003/08/16صادرة بتاريخ ***** 936: ب ت و رقم• 

عائشة السعداوي : إسم األم ولقبها • 

المهاجرون: التنظيم• 

الشواشيبالل بن يوسف بن محمد49
 بفرساي 1986/09/16

ننتار فرنسا
،"داعش"كان قيادي بتنظيم أنصار الشريعة بتونس، ثم إلتحق بتنظيم • تونسية رأس الطابية تونس61490 نهج 05

  مؤرخ2018 لسنة 60قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في29عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/09/13صادرة بتاريخ ***** 716: ب ت و رقم• 

علجية الشواشي : إسم األم ولقبها • 

داعش: التنظيم• 

 ببرقو1969/01/13مانسيفاضل بن محمد بن البشير50
 بن 05 نهج الرفراف المروج 05

عروس
تونسية

للطائرات المسيرة المحملة " داعش "أحد المسؤولين عن برنامج •  

,بالمتفجرات بالخارج

  مؤرخ2018 لسنة 61قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في30عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2003/09/10صادرة بتاريخ ***** 257: ب ت و رقم• 

خديجة بنت عثمان : إسم األم ولقبها • 

داعش: التنظيم• 

البلدي أحمد بن الفاضل بن أحمد51
 ببرج 1988/08/04

السدرية
تونسيةحي السلتان فندق الجديد نابل

كان ينشط ضمن خلية إرهابية بجهة سليمان قرمبالية، ثم إلتحق بتنظيم • 

 داعش بالخارج وقاتل بصفوفه،

2018 لسنة 62قرار عدد   

2018/12/24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في31عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

29/12/2014صادرة بتاريخ ***** 629: ب ت و رقم• 

ثليجة العبيدي : إسم األم ولقبها • 

داعش: التنظيم• 

الناصريعقبة بن محمد بن سعيدان52
 بمنزل 1984/08/05

بورقيبة

نهج السينغال حي النجاح منزل 

بورقيبة
,قيادي بارز بتنظيم أنصار الشريعة بجهة ببنزرت• تونسية

2018 لسنة 63قرار عدد   

2018/12/24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في32عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/06/06صادرة بتاريخ *****516: ب ت و رقم• 

بية بنت علي الهمامي: إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة: التنظيم• 



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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونستنظيم جند الخالفة53

، حيث 2015 أكتوبر 12يوم " نجيب القاسمي" ذبح راعي األغنام• 

نفذت وحدات الجيش الوطني عملية عسكرية بالجبل وتم إصابة عدد من 

.اإلرهابيين اثر مواجهات مسلحة وإستشهاد عسكريين 

 وقاموا 2015 نوفمبر 13يوم "مبروك السلطاني "إختطاف الراعي • 

.بذبحه وإلقاء جثته بالقرب من المرتفعات

 إستهدف التنظيم المذكور حافلة لوحدات األمن 2015في نوفمبر • 

. عونا من أبناء السلك12الرئاسي أسفرت عن إستشهاد 

  مؤرخ2018 لسنة 64قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في33عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

.(السلوم و المغيلة)تنشط الكتيبة بجبال القصرين • 

.تضّم عديد العناصر اإلرهابية بين تونسيين وأجانب• 

 بالقيروان1967/03/02العباسيياسين بن عبد الرحمان بن احمد91
حي البساتين الحصحاصية القلعة 

الكبرى سوسة
تونسية

. سبق له االنضمام الي تنظيم أنصار الشريعة المحظور بتونس• 

.متورط في العملية اإلرهابية بسيدي علي بن عون• 

  مؤرخ2019 لسنة 104فرار عدد 

ي 
 
2019/06/21ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في34عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/04/30صادرة بتاريخ *****  364: ب ت و رقم• 

ربح التليلي: إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة:  التنظيم• 

تونسيةحي الزيتونة الكاف بالكاف1980/02/09الماجريجمال بن الصادق بن صالح92

رفقة اإلرهابي " دوار هيشر"مورط في قضية مخزن األسلحة بجهة • 

" .أبو بكر الحكيم"

" أنصار الشريعة"سبق له اإلشراف على الخيمات الدعوية لتنظيم • 

.المحظور بتونس

.تواصل مع المجموعات اإلرهابية المتحصنة بالجبال التونسية• 

  مؤرخ2019 لسنة 105فرار عدد 

ي 
 
2019/06/21ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في35عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/07/05صادرة بتاريخ *****  131: ب ت و رقم• 

نواجع بوقره :  إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة:  التنظيم• 

تونسية أريانة الشمالية1جعفر  بأريانة1987/01/25الزريبيفاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم93

حيث استغلت فضاء سّجل " للجمعية القرآنية إبن عمر"الممثل القانوني • 

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

  مؤرخ2019 لسنة 106فرار عدد 

ي 
 
2019/06/21ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في36عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2013/02/06صادرة بتاريخ *****  542: ب ت و رقم• 

فتحية عمري: ها إسم األم ولقب• 

الجمعية القرآنية ابن عمر94
بئر الشلرف، عمادة قوالب، معتمدية 

الرقاب ، سيدي بوزيد

إستقطاب األطفال والشباب لتأهيلهم وزرع أفكال التشدد الديني • 

.والتعصب والكراهية

.التشجيع على التطرف والعنف المؤدي إلى اإلرهاب• 

 عنصرين تكفيريين لقي حتفهما 2012سبق أن إلتحق بالجمعية سنة • 

.بالخارج

  مؤرخ2019 لسنة 107فرار عدد 

ي 
 
2019/06/21ف

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في37عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

مسجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد • 

2012X00258APSF1 2012/2/2  بتاريخ.

 بتونس1979/02/20السلينيعصام بن عبد اللطيف بن محمد96
 3 شقة 10نهج بني خالد عمارة 

العوينة تونس
تونسية

 سنوات 3سبق أن تورط في عملية سليمان اإلرهابية وحوكم بالسجن • 

.مع سنتين مراقبة إدارية

 ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة 2011تحول إلي ليبيا سنة • 

.النصرة

2020 لسنة 01قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في39عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2005/03/04صادرة بتاريخ ***** 952: ب ت و رقم• 

جميلة بن خليفة:  إسم األم ولقبها • 

جبهة النصرة:  التنظيم• 

تونسية الجبل األحمر تونس6425 نهج 13 بتونس1991/02/16المنصوريزياد بن محمد األزهاري بن علي97

إرهابي وقيادي مورط في العملية اإلرهابية التي جدت بسوسة سنة • 

2013.

ينتمي إلى كتيبة المتبايعون على الموت، متواجد بالقطر الليبي منذ • 

2013.

2020 لسنة 02قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في40عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/04/22صادرة بتاريخ ***** 087: ب ت و رقم• 

فاطمة زينة المنصوري:  إسم األم ولقبها • 

كتيبة المتبايعون على الموت:  التنظيم• 

تونسيةطريق الشاطئ حمام سوسة بسوسة1973/07/16سلطانيرمضان بن الوصيف بن رابح98

.تكفيري تورط قبل الثورة في قضية ذات صبغة إرهابية• 

.، قيادي بتنظيم داعش2012متواجد بسوريا منذ • 

.مودع بالسجن في سوريا• 

2020 لسنة 03قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في41عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2007/08/02صادرة بتاريخ ***** 828: ب ت و رقم• 

زعرة ضيفلي:  إسم األم ولقبها • 

تنظيم داعش:  التنظيم• 

99
 هيثم بن محمد الصادق بن محمد

الصغير
تونسيةعين الجنان فوسانة القصرين بالقصرين1990/03/15عمري

.مشبوه بدعم واسناد العناصر اإلرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع• 

.متحصن بالفرار وينشط في مجال ترويج المخدرات• 

2020 لسنة 04قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في42عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2008/12/27صادرة بتاريخ ***** 741: ب ت و رقم• 

الزهرة عمري:  إسم األم ولقبها • 

كتيبة عقبة بن نافع:  التنظيم• 

. بسوريا2013تكفيري متواجد منذ سنة • تونسيةنهج الساقية دار شعبان الفهري نابل بنابل1988/10/03كعبيمنير بن محمد الهادي بن أحمد100
2020 لسنة 05قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في43عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2013/01/28صادرة بتاريخ ***** 576: ب ت و رقم• 

ربح عامري: إسم األم ولقبها • 

101
 البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد

الصغيرالزنقاح
 بتطاوين1981/10/21بنصغير

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

2020 لسنة 06قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في44عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2014/05/19صادرة بتاريخ ***** 942: ب ت و رقم• 

مبروكة العارف :  إسم األم ولقبها • 

تنظيم داعش:  التنظيم• 

تونسية حي الفتح جمال المنستير85 بالمنستير1989/08/07حمودةعبد الكريم بن خميس بن البشير102
.إرهابي متواجد بالعراق• 

.نشط سابقا صلب تنظيم أنصار الشريعة المحظور بجمال• 

2020 لسنة 07قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في45عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2010/10/23صادرة بتاريخ ***** 851: ب ت و رقم• 

فاطمة البريجي:  إسم األم ولقبها • 

أنصار الشريعة:  التنظيم• 

تونسية نهج عبد هللا بن هشام القيروان02 بالقيروان1986/02/02الذويبيأحمد بن عبد الرزاق بن ساسي103
.2012إرهابي خطير متواجد بسوريا منذ • 

.قيادي صلب تنظيم داعش بسوريا• 

2020 لسنة 08قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في46عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/02/01صادرة بتاريخ ***** 328: ب ت و رقم• 

حسنية الطيمومي:  إسم األم ولقبها • 

داعش:  التنظيم• 

 بتونس1985/01/02القايديماهر بن المولدي بن علي104
 حي الرفاهة المنيهلة 20085نهج 

أريانة
تونسية

.2015إرهابي متواجد بليبيا منذ • 

.مورط في أحداث عملية باردو اإلرهابية• 

2020 لسنة 09قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في47عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2006/12/18صادرة بتاريخ ***** 998: ب ت و رقم• 

فطوم القايدي:  إسم األم ولقبها • 

 ببنزرت1988/07/17الغانمينادر بن حسن بن محمد105
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• 

2020 لسنة 10قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في48عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/08/15صادرة بتاريخ ***** 068: ب ت و رقم• 

ربيعة العربي:  إسم األم ولقبها • 

.2012متواجد بسوريا منذ • تونسيةنهج أوالد حفوز جبنيانة صفاقس بصفاقس1987/02/11األعطربدر الدين بن محمد بن عثمان106
2020 لسنة 11قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في49عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2006/09/21صادرة بتاريخ ***** 921: ب ت و رقم• 

حسنة بنعمر:  إسم األم ولقبها • 



آخر تعديلقرار وتاريخ اإلدراجمبررات اإلدراجالجنسيةالعنوانتاريخ الوالدة ومكانهااللقباإلسم الثالثيع/م
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بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةالورسنية بن قردان مدنين بمدنين1988/01/21بن حسينناجي بن حسن بن سالم107
.يتولى إمارة تنظيم داعش في بنغازي• 

.2019ألقي عليه القبض في ليبيا خالل أفريل • 

2020 لسنة 12قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في50عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2005/05/23صادرة بتاريخ ***** 981: ب ت و رقم• 

مريم حسين:  إسم األم ولقبها • 

داعش:  التنظيم• 

 بتونس1987/08/22العبيديرابح بن عمر بن رابح108
 2 نهج القادسية سيدي حسين 05

تونس
.بايع تنظيم داعش بليبيا والتحق  بمعسكر سرت• تونسية

2020 لسنة 13قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في51عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2012/05/12صادرة بتاريخ ***** 487: ب ت و رقم• 

هنية بن رابح:  إسم األم ولقبها • 

داعش:  التنظيم• 

تونسيةالتاللسة الجم المهدية بصفاقس1982/09/08الحرباويعالء الدين بن الهادي بن محمد109
. نحو احدي معسكرات داعش بليبيا2012غادر سنة • 

.يدير شبكة تهريب جهاديين من تونس إلى ليبيا• 

2020 لسنة 14قرار عدد   

2020 جانفي 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في52عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

2011/12/13صادرة بتاريخ ***** 689: ب ت و رقم• 

زهرة بنت األزهر شعباني:  إسم األم ولقبها • 

داعش:  التنظيم• 

تونسيةحى الملعب السبيخة القيروان18/01/1987العباسيأحمد بن السيد بن بلقاسم110

الواليات المتحدة "و" كندا"له سوابق في مجال اإلرهاب بكل من• 

".األمريكية

. شهرا بسجن نيويورك15تم سجنه من أجل قضايا ارهابية لمدة  • 

.مصنف أمنيا كعنصر سلفي خطير بوالية القيروان• 

2020  لسنة 15قرار عدد  

2020 جوان 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في53عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

***** 067: ب ت و رقم• 

شريفة بريكي:  إسم األم ولقبها • 

تونسية1 نهج الفل المروج 02/01/198308بن فرجنزار بن عبد الوهاب بن صالح111

.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• 

2020  لسنة 16قرار عدد  

2020 جوان 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في54عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

***** 589: ب ت و رقم• 

فجرة بنت الصادق فرجن: إسم األم ولقبها • 

21/02/1972الجندوبيطارق بن رشيد112
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• 

2020  لسنة 17قرار عدد  

2020 جوان 23مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في55عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

***** 637: ب ت و رقم• 

شريفة ابراهيم: إسم األم ولقبها • 

02/06/1971العيسيتوفيق بن عبد ّللّا بن محمد113
 منزل النور 06نهج ابن عرفة عدد 

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

2020  لسنة 18قرار عدد  

2020 ديسمبر 24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في38عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

***** 211: ب ت و رقم• 

.جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي: إسم األم ولقبها • 

03/10/1959السليتيعمر بن محمد117
تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة 

بورقيبة باردو

بلجي/تونسية

كية

عنصر تكفيري فار تحول إلى سوريا للمشاركة في القتال بدعوي • 

محل • .                                                                    الجهاد

منشور تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم اإلرهاب من أجل 

يتمتع بمداخيل جراء .                 اإلشتباه فى اإلنظمام لتنظيم ارهابي

.كراء عقار على ملكه دون تحديد مآل معينات كرائه

 

2021  لسنة 04قرار عدد  

2021 جوان 16مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في56عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

تونسية مكرر نهج جاكرتا باردو17عدد 04/03/1983البديريياسين بن زهير118

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

 

2021   لسنة 05قرار عدد  

2021 جوان 16مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في57عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

تونسيةشارع البيئة قبالط باجة09/12/1980الرياحيحسن بن الطاهر بن عثمان119

، تم ايداعه s18 و s17عنصر سلفي متشدد محل اجراء حدودي • 

 من أجل توفير مواد ومعدات لفائدة تنظيم إرهابي 2014السجن سنة 

. أشهر03 سنوات و3وحكم عليه بالسجن لمدة 
2021  لسنة 06قرار عدد  

2021 جوان 16مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

   مؤرخ في58عدد 

2023/01/12

 على 2023 جانفي 12 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****157: ب ت و رقم• 

سالمة الهمامي: إسم األم ولقبها • 


