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  –القائمة احمللية   ىموضوع إدراج عل والكياانتاألشخاص الذاتيني الئحة 
 2022ريل  أب 07تاريخ ب

Liste des inscriptions – personnes physiques et entités-  

sur la Liste Locale 

07 avril 2022 

  

للجنة الوطنية املكلفة بتطبيق العقوبات املنصوص ا

عليها يف قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

 ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح ومتويلهما
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 Personnes Physiques – الئحة األشخاص الذاتيني 
Réf.  مربرات اإلدراج التعريفيةاملعلومات  اجلنسية اإلسم الكامل 

CNASNU/LL_01/2022 
07/04/2022 

 محمد أبطاي 
MOHAMED ABATTAY 

ي  : أبو محمد ــــــقب بالمل المغرب 
 " " و"منتر ز

 و"المعت 

 Passeport : n° VO✱ ✱ ✱ ✱64 مغربية 
CIN: E✱ ✱ ✱ ✱93 

   1970/ 07/ 01 : تاريــــخ االزدياد 
ي تنظيم القاعدة تقلد مناصب ق -

 يادية فز
ي إطار  -

 لقاعدة ا  لتنظيممقررة هيئة ب  دوجة كقياديز وظيفة منشط بإيران فز

CNASNU/LL_02/2022 
07/04/2022 

 يوسف بوتساين 
YOUSSEF BOUTESAINE 

جر"  "أبو قسورة المها الملقب ب:  
 "مصعب" و

 Passeport : N° LO✱ ✱ ✱ ✱✱58 مغربية 
CIN: S✱ ✱ ✱ ✱36 

 1988/ 03/ 19 : تاريــــخ االزدياد 
ي   " ظيم  تنالمرتبط بـ فرع مالي التحق ب -

" الذي تم  القاعدة فز بالد المغرب اإلسالمي
 2012تفكيكه عام 

ي بالد المغرب اإلسالمي صفوف  ب  التحق  -
ي جنوب ليبيا  تنظيم القاعدة فز

 فز

CNASNU/LL_03/2022 
07/04/2022 

 محمد لمرابط 
M’HAMMED EL M’RABAT 
الملقب ب: "الصويري" و"أبو  

 عائشة" 

 CIN: N✱ ✱ ✱ ✱76 مغربية 

ي   كإطارشمال مالي  بالتحق  - 1968/ 10/ 08 : ياد تاريــــخ االزد 
 فرع تنظيم داعش بالساحلفز

  االعتداءو إجرامية  تكوين عصابة بتهم   2006نة  كان موضوع متابعة جنائية خالل س -
اع أموال و وتزييف وتزوير النقود  األشخاص وسالمتهمحياة   عمدا عىل ز الرسقة وانت 

وع جماعي يهدف إل المس الخطتر بالنظام و  ي إطار مرسر
حيازة وصنع المتفجرات فز

 . جمع وتدبتر أموالو اإلشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية و العام بواسطة العنف  
 

CNASNU/LL_04/2022 
07/04/2022 

ي 
 عصام الغريفز

 ISSAM EL GHRIFI  
الملقب بـــ: "يونس الزهري"  

"، أبو دهده  خالفة"شبل ال
 " ي "، أبو أحمد المغرب  ي  المغرب 

 Passeport : ER✱ ✱ ✱ ✱✱90 مغربية 
CIN: AE✱✱✱✱39 

 1995/ 12/ 13 : تاريــــخ االزدياد 
 شامهيئة تحرير ال /  بغرض الجهاد  الساحة السوريةب 2013 سنة التحق  -
 لنفس التنظيم  أمتر مدينة أدلب ن ا مسؤول عن ديو  -
باختالس مبلغ من   لقيامه   ”مشا هيئة تحرير ال“من قبل عنارص  تم القبض عليه  -

 المال 

CNASNU/LL_05/2022 
07/04/2022 

ز عيناو   ياسير
YASSINE INAOU 

الملقب بــــــ: "أبو سلمان" و"أبو  
 " ي  مصعب المغرب 

 Passeport :YC✱✱✱✱63 مغربية 
CIN: LA✱✱✱56 

24/04/1984 : تاريــــخ االزدياد     
 شامهيئة تحرير ال /  بغرض الجهاد  الساحة السوريةب 2013سنة  التحق  -
ي تقلد منصب   -

ز
قية عىل الحدود السورية قيادي ف كية -المنطقة الرسر  الت 

CNASNU/LL_06/2022 
07/04/2022 

 خالد كموري 
KHALID 

GUEMMOURI 
 CIN: A✱✱✱✱✱48 مغربية 

Passeport :OX✱✱✱✱✱76 
 1975/ 01/ 07 : اريــــخ االزدياد ت

 شامهيئة تحرير ال  / رض الجهاد بغ الساحة السوريةب 2013سنة  التحق  -
  . نفس الهيئةا قياديا بقلد سابقا منصبت -

ي  بتهمة 2005كان موضوع مسطرة قضائية خالل سنة  -
تكوين    المشاركة فز

، وتمت متابعته بتهمة ارتكابه جرائم تكوين عصابة إجرامية خلية إرهابية
 إلعداد وارتكاب أعمال إرهابية  
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Réf.  مربرات اإلدراج التعريفيةاملعلومات  اجلنسية اإلسم الكامل 

اعدة عمدا لمرتكب أفعال تقديم المس بتهم   2008تمت متابعته سنة  -
 إرهابية. 

CNASNU/LL_07/2022 
07/04/2022 

 يوسف لمالوي 
YOUSSEF LAMLAOUI 
اعة" و "خالد"   الملقب بــــــ: "أبو الت 

 CIN: AB✱✱✱✱54 مغربية 
Passport: UD✱✱✱✱✱84 

 23/03/1981 : االزدياد اريــــخ ت

 حركة شام اإلسالم / رض الجهاد بغ الساحة السوريةب 2013سنة  التحق  -
 "حركة شام اإلسالم"ــــــــــبمسؤول سابق عن  -
  شام هيئة تحرير الب  قيادي مسؤوليتقلد منصب  -
  االعتداءو إجرامية  تكوين عصابة بتهم   2006نة  كان موضوع متابعة جنائية خالل س -

اع أموال و وتزييف وتزوير النقود  األشخاص وسالمتهمحياة   عمدا عىل ز الرسقة وانت 
وع جماعي يهدف إل المس الخطتر بالنظام و  ي إطار مرسر

حيازة وصنع المتفجرات فز
 . جمع وتدبتر أموالو بأفعال تكون جريمة إرهابية    العنف واإلشادةالعام بواسطة 

CNASNU/LL_08/2022 
07/04/2022 

 ر الزوهري أنو 
ANOUAR EZ-ZOHRY 

"أبو فارس  "شبل"،  الملقب بــــــ: 
ز بدينه"  ي معت   المساري"، "مغرب 

 CIN: AB✱✱✱✱26 مغربية 
Passport: PD✱✱✱✱✱79 

 16/02/1987 : االزدياد اريــــخ ت
   رض الجهاد بغ الساحة السوريةب 2013سنة  التحق  -
 "حركة شام اإلسالم"بــــــــــ عضو سابق باللجنة اإلعالمية   -
 ”شامهيئة تحرير ال“ ناشط ب عضو  -
ي مارس طكان موضوع مس  -

ي عملية انتحارية   2007رة قضائية بسبب تورطه فز
فز

بتهمة  وتمت متابعته   ءمحل عمومي بالدار البيضا  لمتفجرة داخ باستعمال مواد 
وع  ارت ي إطار مرسر

كاب جرائم تكوين عصابة إجرامية إلعداد وارتكاب أعمال إرهابية فز
س الخطتر بالنظام العام، وتقديم عمدا مساعدة لمرتكب فعل  جماعي يهدف إل الم

ي      إرهاب 
CNASNU/LL_09/2022 

07/04/2022 
ي 
 عبد هللا موكالب 

ABDELLAH 
MOUKLATI 

"أبو محمد   الملقب بــــــ: 
 البيضاوي" 

 CIN: BJ✱✱✱✱65 مغربية 
Passport: QG✱✱✱✱✱92 

 1976/ 01/ 01 : االزدياد اريــــخ ت
 حركة شام اإلسالم /  رض الجهاد بغ الساحة السوريةب 2013سنة  التحق  -

 بحركة شام اإلسالم بسوريا تول منصبا قياديا  -
 

   

CNASNU/LL_10/2022 
07/04/2022 

 سعيد دكداك
 SAID DAGDAG 

"أبو عبد الرحمان"،   الملقب بــــــ: 
ة"، أبو  " عبد الرحمان حيضز

 " ي  األشبال المغرب 

 Passport: ON✱✱✱✱✱26 مغربية 
CIN: S✱✱✱✱25 

17/02/1985 : االزدياد اريــــخ ت

  

ي "تنبــــــــــ: لاللتحاق  2012سنة غادر المغرب   -
ز
"ظيم القاعدة ف   بالد المغرب اإلسالمي

 بشمال مالي 
ي  تنتول منصبا قياديا بفرع "أهل الحل والعقد" التابع ل -

ز
بالد المغرب  ظيم القاعدة ف

 "  اإلسالمي
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 Entités –  الكياانت الئحة  
 

Réf.   مربرات اإلدراج اإلسم 
CNASNU/LL_E_11/2022 

ي  - حركة شام اإلسالم  07/04/2022  ، 2013 سنة  عىل يد قيادي من جنسية مغربية أحدثتنظيم إرهاب 
ي الجمهورية العربية السورية   قام التنظيم -

 بعمليات فز
ز أجانب ويقاتل إل جانب جبهة النضة ألهل  - ز إرهابيير  الشام. يتألف أساسا من مقاتلير
ي عمليات اختطاف -

اك مع تنظيمات    ونفذت الحركة هجمات إرهابية، وشاركت فز ز باالشت  استهدفت المدنيير
ي ذلك جبهة النضة. 

ي الجمهورية العربية السورية، بما فز
 متطرفة عنيفة أخرى فز

درجت حركة شام اإلسال  -
ُ
ي  أ

ي    (1267)األمن  قائمة مجلس  م فز
اير    29فز ز    2016فت  من   4و    2عمال بالفقرتير

القاعدة،  2014)  2161القرار   بتنظيم  مرتبط  المشاركة( ككيان  جبهة    بسبب”  أنشطة  أو  أعمال  تمويل  ي 
فز

ي التخطيط لهذه األعمال أو األنشطة أو تيستر القيام بها أو اإلعداد لها أو االنضة ألهل الشام  
رتكابها، أو  أو فز

ي ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها“. 
 المشاركة فز

 
 

 
 


