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

بموقع اللجنة
معطيات إضافية

الذيبي ناظم بن محسن بن عمار37
 بحاسي 1987/03/01

الفريد القصرين
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةحاسي الفريد القصرين

2018 لسنة 40قرار عدد   

2018/12/24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في107عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

 في العملية األمنية بجبال 2020 أفريل 04تم القضاء عليه يوم 

ب ت و •                                                    القصرين

2007/09/12صادرة بتاريخ ***** 309: رقم

الزهرة الذيبي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

أبو عقار: الكنية• 

تونسيةالثماد سبيبة القصرين بالقصرين1988/01/16 الغزالنيمنتصر بن خريف بن محمد الجريدي40

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

يوم " سعيد الغزالني"تورط في عملية قتل ابن عمه الجندي •  

 بمنطقة دوار الخرايفية الثماد سبيبة القصرين رفقة 2016/11/05

.مجموعة من اإلرهابيين

  مؤرخ2018 لسنة 43قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في110عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

 في العملية  األمنيّة بسيدي 2019/05/04تّم القضاء عليه يوم •  

.علي بنعون من والية سيدي بوزيد

2016/01/16صادرة بتاريخ ***** 520: ب ت و رقم• 

سمونه حميدي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش :  التنظيم• 

عمر: الكنية• 

غنيميبسام بن مبروك بن محمد صالح41
 بئر بدر 1986/12/01

سوق الجديد سيدي بوزيد
تونسيةبئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

خبير متفجرات وقام بإيصال أسلحة للمجموعات اإلرهابية بالجبال،•  

2018 لسنة 44قرار عدد   

2018/12/24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في111عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

2013/12/26صادرة بتاريخ ***** 704: ب ت و رقم• 

ربيعة غنيمي: إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

صخر الزقعوط                                                : الكنية• 

 في العملية  األمنيّة 2020/02/25تّم القضاء عليه يوم    •  

.بجبل السلوم بوالية القصرين

علويعزالدين بن لزهر بن ساسي 42
 بسيدي 1991/10/05

بوزيد
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةحي النور الشرقي سيدي بوزيد

  مؤرخ2018 لسنة 45قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في112عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

 في العملية  األمنيّة بمدينة 2019/01/03تّم القضاء عليه يوم • 

.جلمة والية سيدي بوزيد

*****874: ب ت و رقم• 

زينة شعيبي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

الغدنفر: الكنية• 

44
محمد وناس بن محمد الميداني بن 

محمد
حاجي

 بالفرش 1994/01/10

مقدودش القصرين
متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  تونسيةالفرش مقدودش القصرين

2018 لسنة 47قرار عدد   

2018/12/24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في114عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

 في العملية األمنية بجبال 2020 أفريل 04تم القضاء عليه يوم 

ب ت و •                                                    القصرين

2012/05/04صادرة بتاريخ ***** 808: رقم

أم الزين حاجي: إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

 حاجيالحبيب بن محمد بن السعدي45
 بالفكة 1982/01/13 

القصرين
تونسيةالكامور حسي الفريد القصرين

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

 .2018تورط  في عملية السطو المسلح على بنك بالقصرين  سنة •  
2018 لسنة 48قرار عدد   

2018/12/24مؤرخ في 

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في115عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

2013/03/02صادرة بتاريخ ***** 518: ب ت و رقم• 

فاطمة حاجي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

أبو فهد                                                        : الكنية• 

 في العملية  األمنيّة 2020/02/25تّم القضاء عليه يوم •     

.بجبل السلوم بوالية القصرين

46
 محمد الناصر بن محمد العربي بن

المولدي
المباركي

 بالزهور 1994/06/14

القصرين
تونسيةحي الزهور القصرين

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة جند الخالفة،•  

أنيس "تورط في قضية مقتل رئيس مركز الحرس الوطني ببوشبكة •  

".الجالصي

  مؤرخ2018 لسنة 49قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في116عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

 في العملية  األمنيّة بمدينة 2019/03/20تّم القضاء عليه يوم • 

.حاسي الفريد من والية القصرين

2011/02/12صادرة بتاريخ ***** 725: ب ت و رقم• 

آسيا المباركي: إسم األم ولقبها • 

(كتيبة جند الخالفة)داعش : التنظيم• 

(أبو سليمان: الكنية• 

متحصن بالجبال وينتمي إلى كتيبة عقبة إبن نافع،•  تونسيةحي أحمد الشريشي الكاف بالكاف1982/02/21اليحياويطالب بن محمد بن عبد الرحمان51
  مؤرخ2018 لسنة 54قرار عدد 

ي 
 
2018/12/24ف

 قرار تجديد التجميد

  مؤرخ في121عدد 

 2022/07/01

 2022 جويلية 01 

على الساعة الحادية 

عشر صباحا

 في العملية  األمنيّة بوالية 2021/05/17تّم القضاء عليه يوم •  

ب ت و •                                              .    القصرين

200/05/08صادرة بتاريخ *****  598: رقم

خديجة اليحياوي : إسم األم ولقبها • 

(كتيبة عقبة إبن نافع)القاعدة : التنظيم• 

أبو جابر: الكنية• 

.القائمة الوطنية لألشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم اإلرهابية

ي 12حذف بتاري    خ 
2023 جانف 


