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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

تونسيةواد إبراهيم شط مريم أكودة سوسة21/04/1992ابراهم هيثم بن علي بن عبد الرحمان133

 ضمن قائمة 2020مصنف سلفي متشدد، ورد اسمه خالل ديسمبر • 

العناصر السلفية المتغيبة، جاء في شأنه انه انظم الى المجموعات 

" اجناد الخالفة " اإلرهابية 

2022  لسنة 04قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في59عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****312: ب ت و رقم• 

تونسيةسيدي حمد زروق قفصة الجنوبية28/08/1988سالمي محمود بن علي بن إبراهيم134

" كتيبة أبو بكر الصديق بقفصة" ينشط ضمن خلية إرهابية تدعى •

 عنصر تكفيري و تخطط الغتيال قيادات امنية بالجهة و 33متكونة من 

اختطاف أبناء أمنيين واستهداف االنتخابات التشريعية و الرئاسية  وهو 

مكلف بجلب األسلحة من الجنوب التونسي،
2022  لسنة 05قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في60عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****828: ب ت و رقم• 

تونسيةالحي الجديد هرقلة سوسة07/03/1971مراد شوقي بن عبد الوهاب بن خميس135

عنصر إرهابي خطير جدا تابع لكتيبة عقبة ابن نافع، •

2022  لسنة 06قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في61عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****690: ب ت و رقم• 

تونسيةنهج أمريكا الكرنيش المرسى تونس10/02/1968الصيد سامي بن خميس بن صالح136

عنصر إرهابي خطير جدا تابع لتنظيم القاعدة، أشرف على ما يعرف •

بخلية ميالنو اإلرهابية 
2022  لسنة 07قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في62عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****547: ب ت و رقم• 

22/05/1984الخياري محمد بن عبد الرزاق بن محمد137
نهج قطر حي األمان البساتين بومهل 

بن عروس
تونسية

عنصر إرهابي خطير ينتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة، تم تكليفه  •

باالشراف على عملية توزيع األسلحة للعناصر المتشددة الستغاللها في 

2022  لسنة 08قرار عدد القيام بعمليات إرهابية،  

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في63عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****289: ب ت و رقم• 

11/03/1985بن رابح هشام بن محمد بن عبد الرزاق138
 سكرة 12شارع فطومة بورقيبة كلم 

اريانة
تونسية

عنصر قيادي بتنظيم انصار الشريعة مكلف بالجناح المالي

2022  لسنة 09قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في64عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****309: ب ت و رقم• 

تونسية مارس التضامن اريانة2قاطن حي 04/03/1981القنطريسليم بن بلقاسم139

من العناصر القيادية لتنظيم انصار الشريعة بوالية تونس وضمن 

العناصر القيادية بمنوبة و يعد اخطر العناصر التكفيرية

2022  لسنة 10قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في65عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****791: ب ت و رقم• 

تونسية  حي النور الغربي سيدي بوزيد17/04/1987القمودي حمزة بن محي الدين بن بلقاسم140

، حيث وجهت له 2014تورط في قضية ذات صبغة إرهابية خالل سنة • 

تهمة انضمام إلى وفاق يتخذ من اإلرهاب وسيلة وتوفير مواد ومعدات 

لفائدة تنظيم إرهابي

2022  لسنة 11قرار عدد   

2022 جويلية 20مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في66عدد 

27/01/2023

 على 2023 جانفي 27 

الساعة الحادية عشر 

صباحا

*****222: ب ت و رقم• 

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية

ن  ي 27 تحيي 
2023 جانفن


