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  لإلرهابالقائمة احمللية  موضوع إدراج على والكياانتاألشخاص الذاتيني الئحة حتيني 
 09/01/2023بتاريخ 

Mise à jour de la Liste des inscriptions –  

personnes physiques et entités -  
Sur la Liste Locale 

09/01/2023 

  

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 املعلومات التعريفية اجلنسية اإلسم الكامل 

CNASNU/LL_11/2023 
09/01/2023 

 عبد الحميد المسعودي 
EL MESAOUDI 
ABDELHAMID 

" الملقب بــــــ ي  : " جريش المغرب 

 Passeport : n° W66.........52 مغربية 
CIN: S✱ ✱ ✱ ✱00 

  17/12/1980 : االزدياد ومكان تاريــــخ 
 بالناظور 

 ؛منطقة الساحلبجماعة إرهابية ب  التحق -
ي جماعة نرصة اإلسالم والمسلمي    مسؤول -

 ؛ التسليح ف 
ي  مذكرة بحث موضوع   -

 من أجل أفعال إرهابية.  عىل المستوى الوطن 

CNASNU/LL_12/2023 
09/01/2023 

 محمد لمخنت  
LAMKHANTAR 
MOHAMMED 

حذيفة"  الملقب ب: "أبو 
هويكو   و" و"البحري" "و"مهند

 " ي  المغرب 

 بدون جواز سفر   مغربية 
CIN: S✱ ✱ ✱ ✱61 

 05/01/1976االزدياد: ومكان تاريــــخ 
 بخريبكة 

 ؛بجماعة إرهابية بمنطقة الساحل  التحق -
 بمنطقة الساحل؛  "داعش"  تنظيم بفرعمقاتل  -
 دولية من أجل أفعال إرهابية؛ موضوع مذكرة توقيف  -
 من أجل أفعال إرهابية.  موضوع مذكرة بحث وطنية -

CNASNU/LL_13/2023 
09/01/2023 

 منت  أعراب 
AARAB 

MOUNIR 
"  عبدهللا الشمالي الملقب ب: "

 و"عطية هللا"  " اإلعالمي و"

 Passeport : n° UY2…..42 مغربية 
CIN: L✱ ✱ ✱ ✱46 

 17/04/1984االزدياد: ومكان تاريــــخ 
 بتطوان 

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
 إعالمي بتنظيم داعش؛ مسؤول  -
 إرهابية؛ دولية من أجل أفعال موضوع مذكرة توقيف  -
 من أجل أفعال إرهابية؛ موضوع مذكرة بحث وطنية -
للتحضت  ألعمال  ب  سبق أن كان موضوع متابعة قضائية - تشكيل عصابة إجرامية 

 ؛إرهابية
ي أدين   -

استئناف  قرار  لمدة  بعقوبة    بموجب  جرائم    نافذةسنتي    سجنية  الرتكابه 
وع جماعي يهدف إل  تكوين عصابة إلعداد وارتكاب أعمال إرهابي ي إطار مشر

ة ف 
المس الخطت  بالنظام العام، وتحريض الغت  عىل ارتكاب جريمة إرهابية، وممارسة  

ي  
ي    تنظيم نشاط ف 

، وممارسة نشاط ف  ي غت  مرخص به وعقد اجتماعات تنظيم  إرهاب 
 . عمومية دون ترصيــــح مسبق

CNASNU/LL_14/2023 
09/01/2023 

 مصطف  األسمر 
EL ASMAR 
MUSTAPHA  

 "  أبوخليلالملقب بـــ: "

 Passeport : J✱ ✱ ✱ ✱✱02 مغربية 
CIN: BJ✱ ✱ ✱ ✱✱77 

 1965/ 09/08 االزدياد: ومكان  تاريــــخ

 بالدار البيضاء
ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
ي "حرك -

ي لجنة اإلعالم ف 
ي   وينشط  "،شام اإلسالم ةعضو سابق ف 

تصنيع   مجال  ف 
 ؛ تحرير شام بهيئة المتفجرات

 من أجل أفعال إرهابية؛ موضوع مذكرة بحث وطنية -
تهديد األمن  و تشكيل عصابة إجرامية بتهمة  سبق أن كان موضوع متابعة قضائية -

 ؛الداخىلي للدولة
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Réf.  مربرات اإلدراج املعلومات التعريفية اجلنسية اإلسم الكامل 

ي أدين  -
، الرتكابه  نافذةخمس سنوات  سجنية لمدة  بعقوبة  بموجب قرار استئناف 

وع جماعي   جرائم تكوين عصابة إجرامية إلعداد فعل من أفعال له عالقة بمشر
ي 
غت  مرخص به   تنظيميهدف إل المس الخطت  بالنظام العام، وممارسة نشاط ف 

 . وعقد اجتماعات عمومية بدون ترصيــــح مسبق
CNASNU/LL_15/2023 

09/01/2023 
 محمد مازوز 

MAZOUZ MOHAMED 
 "  العز الملقب بــــــ: "أبو 

 Passeport :BK✱✱✱✱24 مغربية 
CIN: BE✱✱✱42 

31/12/1973 : االزدياد  ومكان تاريــــخ   
  بالدار البيضاء

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
وعىل مستوى تنظيمات شام اإلسالم"،  ةداخل "حرك تقلد مناصب قيادية  -

 ؛ "القاعدة" تنظيم موالية لـإرهابية أخرى 
ي استغالل -

المقدمة من منظمات غت  حكومية  المساعدات اإلنسانية  شارك ف 
 دولية بغرض تمويل اإلرهاب؛ 

 من أجل أفعال إرهابية؛ موضوع مذكرة بحث وطنية -
 . دولية من أجل أفعال إرهابيةموضوع مذكرة توقيف  -

CNASNU/LL_16/2023 
09/01/2023 

 محمد موجريد 
MOHAMMED 

MOUJRID 
"  الملقب ب: "أبو  ي  جابر المغرب 

 CIN: K✱✱✱✱✱07 مغربية 
Passeport :GQ✱✱✱✱✱60 

 1990/ 05/ 04 االزدياد: ومكان تاريــــخ 
 بالقنيطرة 

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
تحرير   هيئة لـ "  " المواليةشام اإلسالم ة سابق لـ "حركوأمت   قياديشغل منصب  -

 ؛الشام"
 من أجل أفعال إرهابية.  موضوع مذكرة بحث وطنية -

CNASNU/LL_17/2023 
09/01/2023 

 أيوب رحمون 
AYOUB RAHMOUN 

 
 "  صهيبالملقب بــــــ: "أبو 

 CIN: BB✱✱✱✱12 مغربية 
Passport: EI✱✱✱✱✱53 

 14/04/1987 االزدياد: ومكان تاريــــخ 
 تيط مليل ب:  

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
 ؛تحرير الشام" هيئةلـ "  " المواليةشام اإلسالم ةحرك أمت  كتيبة " -
   من أجل أفعال إرهابية؛ موضوع مذكرة بحث وطنية -
ي بعقوبة سجنية لمدة -

الرتكابه جرائم تكوين    نافذة سنتي      أدين بموجب قرار قضاب 
وع   إطار مشر ي 

ف  إرهابية  أعمال  وارتكاب  وتكوين عصابة إلعداد  إجرامية  عصابة 
العام،   بالنظام  الخطت   المس  إل  يهدف  لدعم  جماعي  مالية  وتقديم مساعدات 

وعقد اجتماعات عمومية بدون ترصيــــح مسبق وممارسة نشاط   أنشطة إرهابية،
ي 
 . غت  مرخص له تنظيمف 

CNASNU/LL_18/2023 
09/01/2023 

ي 
 المهدي ملياب 

MELIANI EL MEHDI 
 أبو مريم" " الملقب بــــــ: 

 CIN: BK✱✱✱✱81 مغربية 
Passport: PV✱✱✱✱✱56 

 07/05/1988االزدياد: ومكان تاريــــخ 
 بالدار البيضاء 

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
ي "مسؤول سابق عن  -

 "؛ شام اإلسالم حركةلجنة اإلعالم ف 
    من أجل أفعال إرهابية؛ موضوع مذكرة بحث وطنية -
ي أدين   -

استئناف  قرار  لمدة  ب  بموجب  الرتكابه جرائم  نافذةسنتي    عقوبة سجنية   ،
وع جماعي يهدف إل   ي إطار مشر

تكوين عصابة إلعداد وارتكاب أعمال إرهابية ف 
العام،   بالنظام  الخطت   الغت  المس  إرهابية، وعقد    وتحريض  أعمال  ارتكاب  عىل 
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Réf.  مربرات اإلدراج املعلومات التعريفية اجلنسية اإلسم الكامل 

ي  
غت  مرخص    تنظيماجتماعات عمومية بدون ترصيــــح مسبق وممارسة نشاط ف 

 . له
CNASNU/LL_19/2023 

09/01/2023 
 سعيد صالح 

SAID SALIH 
 " عمر الفاروقالملقب بــــــ: "أبو  

 CIN: BL✱✱✱✱81 مغربية 
Passport: LN✱✱✱✱✱01 

 03/11/1977 االزدياد: ومكان تاريــــخ 
 بالدار البيضاء 

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
ي  -

 ؛ شام اإلسالم" ة"حرك قيادي ف 
  . إرهابيةمن أجل أفعال  موضوع مذكرة بحث وطنية -

CNASNU/LL_20/2023 
09/01/2023 

 عدنان عصام 
ADNANE ISSAME  

   "منصور"أبو  الملقب بــــــ: 
 Passport: FQ✱✱✱✱✱31 مغربية 

CIN: A✱✱✱✱73 
 12/04/1983 تاريــــخ ومكان االزدياد: 

 الرباط ب
ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
 ؛ أمت  الحدود  تقلد منصب  -
 من أجل أفعال إرهابية؛ وطنيةموضوع مذكرة بحث  -
  دولية من أجل أفعال إرهابية. موضوع مذكرة توقيف  -

CNASNU/LL_21/2023 
09/01/2023 

 عثمان المهدالي 
OTMAN EL 
MAHDALI 

ي "أبو  الملقب بــــــ:   " خطاب المغرب 

 Passport: MB✱✱✱✱✱61 مغربية 
CIN: LF✱✱✱✱17 

 1990/ 04/ 10 تاريــــخ ومكان االزدياد: 
 فنيدق بال

ي  بتنظيم  التحق -    بسوريا؛  ناشط إرهاب 
ي تنظيم داعش؛  -

 تقلد منصب مسؤول إعالمي ف 
 من أجل أفعال إرهابية.  موضوع مذكرة بحث وطنية -

CNASNU/LL_22/2023 
09/01/2023 

ي 
 فتيحة الحساب 

FATIHA HASSANI 
 " أم آدم" ـــــــ: بالملقبة 

 CIN : B7✱✱✱30 مغربية 
 1961 الزدياد: ا ومكان تاريــــخ 

 بالدار البيضاء 

 التحقت ببؤر التوتر )أفغانستان، العراق وسوريا(؛ -
ف  - ي الرقة  "داعشتنظيم "عىل مضافات النساء التابعة ل كانت تشر

 ؛ف 
ي    وانتهاكاتكما قامت بأعمال تعذيب واعتداءات عىل النساء     -

لحقوق اإلنسان ف 
 تلك المضافات. 

 إرهابية. من أجل أفعال  موضوع مذكرة بحث وطنية -

 


