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 1 رئاسة الجمهورية

 اللقب اإلسم عدد

 العزابي  محمد سليم بن رضا بن ابراهيم   .1
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 اللقب اإلسم عدد

 الشارني  مجدولين بنت المولدي بن الطاهر   .1

 عظوم أحمد بن الهادي بن أحمد  .2

 رجب سارة بنت الصادق بن الحبيب  .3

 العميري خليل بن الصادق بن الحاج الكيالني  .4

 البشوال سمير بن رمضان بن سليمان  .5

 سويسي سنيا بنت محمد الهادي بن منصور  .6
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 الجريبي غازي بن على   .7

 الصيادي فهمي بن عبد المجيد بن المنجي   .8

 كرشيد  المبروك بن المختار بن محمود   .9

 قعلول  أحمد بن علي   .11

 الجربوعي  عادل بن محسن بن عبد هللا   .11

 بن أحمد  هشام بن رشيد بن جعفر   .12

 الدبابي الحبيب بن محمد بن نصر   .13

 سالمي نور الدين بن محمد بن سالم   .14

 الطيّب  سمير بن المنوبي بن عبد هللا   .15

 الماكني الهادي بن السبتي بن حسونة   .16

 بن حسن شكري بن عبد الوهاب بن محمد   .17

 عيارة رضوان بن محمد بن عبد القادر  .18
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 اللقب اإلسم عدد

 العياري ياسين بن الطاهر بن حطاب  .1

 بنعمو النذير بن دواد بن محمد األصغر  .2

 سيدهم  محمد بن محمد بن عبد القادر   .3

 بلقاسم هيكل بن أحمد بن وناس  .4

 الجويني يوسف بن عثمان بن عبد القادر  .5

 براق طارق بن محمد العروسي بن محمد  .6

 شامخي فتحي بن التيجاني بن علي  .7

 أوالد جبريل عماد بن ابراهيم بن صالح  .8

 القالل اماني  بنت سالم بن علي  .9

 بلعانس  عبد المؤمن بن ابراهيم بن حمودة   .11

 خضر الحبيب بن محمد المولدي بن الطاهر  .11

 الغشام مراد بن الطيب بن عمر  .12

 الزكاري اميرة بنت محمد المنصف بن الهادي  .13

 عبد الالوي محمد بن عبد هللا بن علي الناجي  .14
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 العتيق  الصحبي بن مسعود بن سالم   .16

 ديلو  سمير بن محمد بن الطاهر   .17

 الشريف  عبد الرؤوف بن محمد المولدي بن بوبكر   .18

 الهمامي مختار بن محمد   .19

 القاهري محمود بن عمر بن بوجمعة   .21

 الشنوفي الناصر بن الصادق بن خليفة  .21

 اوالد علي ليلى بنت ميلود بن عمر   .22

 بنمحمد إيمان بن محمد بن علي   .23

 بن عائشة  خولة بنت فتحي بن فرج   .24
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 234 القضاء
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 المستيري جمال بن الحبيب بن محمد  .1
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 دربال  لطفي بن البشير بن السحبي  .3

 عمار يسين بن محمد الطاهر بن حسين  .4

 الهاللي  وليد بن محمد بن رجب   .5

 البوغالمي  اية بنت محمود بن صالح   .6

 الشحمي الطاهر بن الشاذلي بن الطاهر  .7

 وسالتي عبد القادر بن عبد الرحمان بن عاللة  .8

 عيادي انصاف بنت مختار بن الناصر  .9

 ثائري لطفي بن مختار بن مسعود   .11

 المؤدب هاجر بنت ابراهيم بن المكي  .11

 الدريدي انيسة بنت محمد بن الطاهر  .12

 بندريس هالة بنت يوسف بن محجوب  .13

 جريري ماهر بن المنجي بن ابراهيم  .14

 بوصفارة  عادل بن علي بن ابراهيم  .15
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 العيادي رفيقة بنت مراد بن الهادي  .16

 الغزي محمد الطيب بن علي بن عمر  .17

 الشورابي  علي المولدي بن محمد بن علي   .18

 فتحي بالل بن محمد بن الطاهر  .19

 سويد الشاذلي بن المولدي فاتن بنت  .21

 بن شعبان سندة بنت محمد سليم بن الشاذلي  .21

 الزيتوني امل  بنت احمد نجيب بن محمد  .22

 الماجري أحمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم  .23

 القزي حسام الدين بن عبد العزيز بن حسن  .24

 بوليمة رضا بن يونس بن قاسم  .25

 الدعبزي أميرة بنت محمد الهادي    .26

 بوزيد بن المنصف بن الهاديسفيان   .27

 بوعسكر  فاروق بن عبد الرزاق بن غنية    .28

 مرابط  يسرى بن محمد بن ساسي   .29

 الشطي محمد انور بن رشيد بن عثمان   .31

 نعمان أحالم بنت محمد بن عمار   .31

 الحمدوني شادية بنت البشير بن علي  .32
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 بن نصر ضحى بنت علي بن عبد الجليل  .33

 بن جماعة  الهاديراية بنت محمود بن   .34

 جرايدي إيمان بنت محمد الطاهر بن ضو  .35

 وشتاتي  نعيم بن مبروك بن طرشون   .36

 وسالتي جاسم بن محمد بن مصطفى   .37

 بن عليج  وسام بن محمد بن سعيد    .38

 صبطه نادية  بنت سعيد بن عبد هللا   .39

 بن شوشان شيماء بنت حالد بن محمد   .41

 الدوب محرز  بن سليمان بن محمد  .41

 الحمراوي هالة بنت خميس بنت بن رابح   .42

 رمضانية سلوى بنت محمد التيجاني بن الشابي  .43

 الحنفي  فاطمة بنت األمجد بن  العربي    .44

 قزيح اسماء بنت السهيلي بن محمد  .45

 الشتيوي ابراهيم بن عبد الفتاح بن محمد  .46

 موسى  نجود بنت رضى بن علي   .47

 بن نصر وفاء بنت رضا بن محمد  .48

 البدوي  لطفي سالم بن محمد بن خليفة   .49
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 بن عرفه اديبه بنت محمود بن أحمد  .51

 الكشرودي أحالم بنت المنجي بن عثمان  .51

 هرمي جيهان بنت محمد السعيد بن احمد   .52

 بن سالم  أنيس بن الحبيب بن صالح   .53

 بوخريص غازي بن مصطفى بن محمد   .54

 بنحسين هيثم بن علي بن حمودة   .55

 حامد عصام بن مصطفى بن بلقاسم   .56

 باهوري  عبد الرزاق بن محمد بن علي   .57

 الورتتاني وفاء بنت محمد الصالح   .58

 المقدولي  هويدة بنت عمر بن إبراهيم   .59

 منصري  أنوار بنت بلقاسم   .61

 غابري عماد بن ميمون بن عماره   .61

 رحموني  محمد حاتم بن صالح بن محمد   .62

 فقراوي بن الطيبالشاذلية بنت الطيب   .63

 بنصالح محمد بن بشير بن محمد   .64

 بنبلحسن عائشة بنت بلحسن بن محمد  .65

 قوبعة  أمير بن عبد الرحمان بن محمد   .66
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 حمادة بسمة بنت محمد بن ابراهيم   .67

 الماجري  لمياء بنت حسناوي بن محمد   .68

 سويدري توفيق بن الحسني بن علي   .69

 بوليلة عبد القادرمحمد كريم بن محمد المولدي بن   .71

 الحمادي انس بن عبد القادر بن احمد  .71

 الجزيري رجاء بنت رجب بن خليفة  .72

 الجوادي نور الدين بن محمد بن العربي  .73

 الهاني سامي بن الطاهر بن عبد الرحمان  .74

 العامري سفيان بن أحمد بن محمد   .75

 الضميد  مريم بنت زياد بن فرج    .76

 الناظرعبد  يسرى بنت جمال بن عمر  .77

 المزيو محمد المهدي بن المنجي بن الحبيب  .78

 النصيبي انيس بن عز الدين بن وناس  .79

 الحمدي عصام بن علي بن محمد  .81

 الجبالي  عّزوز بن البشير بن مفتاح   .81

 الهيشري أسماء بنت عبد المجيد بن محمد  .82

 الساسي ياسمين بنت كريم بن الزهروني  .83
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 اليحياوي  محمد بن الهادي بن أحمد   .84

 حكيري سمية بنت علي بن الحسين  .85

 الصدفي مريم بنت طارق بن الشاذلي  .86

 خليفي أيوب بن محمد العربي بن نصر  .87

 صيدة الزينة بنت البشير بن علي  .88

 بن راشد ليلى بنت سالم بن قاسم  .89

 بعزاوي  سامي بن صالح بن حسن   .91

 لحمر سندة بنت عمر بن عامر  .91

 معروف هللا نسرين بنت محمد بن عبد  .92

 القاتي  عماد بن محمد بن عمران   .93

 غناي خلود بنت خليل بن عبد العزيز  .94

 حاجي اسماعيل بن أحمد بن محمد الصالح   .95

 بوزقرو هدى بنت عمر بن خليفة   .96

 بودن  بسمة بنت محمد الحبيب   .97

 الحمزاوي سامية بنت محمد المنصف بن محمد الصالح  .98
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 شلبي  جلول بن عمر بن العواني   .111

 السياري  محمد بن حنيفي بن الطاهر   .112

 قرمازي فاروق بن العبيدي بن الطاهر  .113

 الواقع لطفي بن محمود بن الهادي  .114

 بوملوكة حاتم بن عبد الرزاق بن بلقاسم  .115

 الزاير  رجاء بنت عبد الحميد بن أحمد   .116

 الخميري  العربي بن مبارك بن حسن    .117

 دخيل  عائشة بنت محمد بن أحمد   .118

 الخروبي  ماجدة بنت أحمد بن محمد   .119

 المهبولي هدى بنت علي بن المولدي  .111

 بنكريم  رضى بن الطيب بن الهاشمي   .111

 الخبثاني  جميلة بنت رشيد بن المختار   .112

 علمية  مهدي بن علي بن قدور   .113
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 بوسكايه شويخة بنت حسين بن مسعود  .115
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 عوادي  بسام بن نور الدين بن األمين   .118

 التليلي اميرة بنت الطيب بن محمد   .119

 العريضي  سنية بنت صالح بن عمار   .121

 العوني سندس بنت ابراهيم بن علي   .121

 جبالي  عمر بن عبد العزيز بن الغربي   .122

 السحباني  سامي بن خميس بن بلقاسم   .123

 الهرابي  نداء بنت الحبيب بن أحمد   .124

 العوادي يوسف بن بشير بن يوسف  .125

 النوي عبد الحميد بن محمد المنصف بن محمود  .126

 العويني  مروى بنت فوزي بن رجب   .127

 المختومي السيد بن علي بن محمد  .128

 بن علي نضال بن حسن بن ابراهيم  .129

 دوله سامية بنت األزهر بن محمد   .131

 ملكي  رؤوف بن محمد التومي بن محمد الحفناوي   .131

 خنشولي  عبد هللا بن عمر بن علي   .132
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 شمانقي أيمن بن الطاهر بن علي   .135

 سوسية شيماء بنت فوزي بن سعد  .136

 مصاورة سامية بنت العيادي بن أحمد   .137

 مهذبي حبيبة بنت سالم بن محمد   .138
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 جميلي  أيمن بن رضا بن محمد   .143

 زروق  محسن بن الكوني بن مصباح   .144

 بن رحومة خولة بنت أحمد بن بلقاسم   .145

 شلندي  منصور بن الحسين بن علي   .146

 الجماعي  ختام بن الكيالني بن الحاج بلقاسم   .147

 دربز  سوسن بنت العجمي بن حسين   .148

 الحاجي بن نصرهاجر بنت صالح   .149

 الخليفي  ليلى بنت محمد بن الساسي   .151

 بن سليمان مجدي بن البشير بن المنجي  .151



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  14 

 

 الساسي اسماعيل بن محمد بن احمد  .152

 وسالتي  محمد الهادي بن عبد هللا بن عز الدين   .153

 القطاري نجيب بن سالم بن قاسم   .154

 الطراز نادية بنت المنصف بن الجميل  .155

 الكبسي الحبيبعزيزة بنت عمر بن   .156

 ( الختروش سابقا)بن ساسي  وحيد بن علي بن محمد   .157

 عبد السالم الحبيب بن محمد بن احمد  .158

 بن مالك  محمد علي بن خميس بن محمد  .159

 بن الحاج  أزر بن محمد الهادي بن عبد القادر   .161

 بوسعيدي محرز بن مصطفى بن بشير   .161

 اللومي المنذر بن الشاذلي بن ساسي   .162

 بوعافية  نهلة بنت توفيق بن بلقاسم   .163

 الخميري مريم بنت ناجي بن المولدي  .164

 ربيع  سناء بنت المنجي بن محمد   .165

 الماجري  زكية بنت رزيق بن مستور   .166

 معالج  رياض بن على بن محمد   .167

 كريم ايمن بن محمد فوزي بن صالح   .168
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 بن البكري  رياض بن محمد صالح بن محمد الصغير   .169

 الطواهري  كريم بن الفرجاني بن علي   .171

 حاجي سالم بن محمد بن عمار  .171

 عباسي امال بنت علي بن محمد   .172

 الصيعي  أريج بنت كمال بن الهادي   .173

 الميالدي الياس بن محمد  .174

 شعيب عفاف بنت الحبيب بن فرج  .175

 ميموني  أنس بنت رشيد بن الزين   .176

 هميلة محمود بن حسين بن ميالد بن محمود  .177

 التونكتي  عمر بن سعيد بن خليفة   .178

 غنيمي جابر بن الصحبي بن احمد  .179

 العزيزي مكرم بن محمد المختاربن عبيدي   .181

 مصباحي مكرم بن النوي بن رمضان  .181

 البكوش مريم بنت صالح بن مسعود   .182

 قاسمي الهاشمي بن أحمد بن مصباح  .183

 الوسالتي عمر بن محمد الهادي بن الرايس  .184

 بركات  مريم بنت علي بن رابح   .185
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 العروسي محمد المعز بن الهادي بن علي   .186

 كحالشية  كوثر بنت ابراهيم بن يوسف   .187

 اليوسفي سهام بنت عبد الستار بن فرج  .188

 مصباحي منجي بن مصطفى بن الحاج عباس   .189

 عمري  عادل بن مصطفي بن يونس   .191

 ماليكي أريج بنت محسن بن ابراهيم   .191

 بالفقي محمد بن محمود محمود بن  .192

 الحنين عمر بن محمد بن عمر  .193

 المبروك عماد بن علي بن رجب  .194

 ابن علي  إبتسام بنت صالح بن علي   .195

 عرفاوي  وائل بن رابح بن عمار   .196

 العرفاوي محمد بن محمد الحبيب بن محمد الصالح   .197

 السميري حاتم بن علي بن عمر  .198

 قريرة  محمد حسين بن محمد توفيق بن محمد الحسين   .199

 المنتصر  مروان بن صالح بن بوجمعه   .211

 السالمي محمد الحبيب بن الهادي بن مسعود  .211

 مطيمط مفيدة بنت احمد بن عمر  .212
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 بوعجيلة سهام بنت محمد بن علي  .213

 المهدي  قياس بن ابراهيم بن صالح   .214

 الجالصي  وليد بن المنجي بن وناس   .215

 العياضي محمد  بن عمار بن عبد هللا  .216

 الطرابلسي ياسمين بنت خالد بن محمد فتحي  .217

 الجندوبي محمد صبري بن البشير بن محمد  .218

 سالمة سلوى بنت محمد العفيف بن بلقاسم  .219

 العبيدي  ماجدة بنت الطيب بن الباشا   .211

 بنعبد هللا  منير بن عامر بن محمد   .211

 الحناشي بلقاسممروان بن  نور الدين بن   .212

 العياري  خولة بنت صالح بن الهادي   .213

 زواوي محرز بن هالل بن محمد  .214

 زروق  إيمان بنت ساسي بن محمد   .215

 بن خادم هللا  علي بن محمد بن علي   .216

 قالعي رجاء بنت محمد المنصف بن سالم   .217

 الشايب سامي بن محسن بن حمود ة  .218

 العواضي  سيرين بنت أحمد بن مبروك   .219
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 عائدي هادية بنت سالم بن يونس  .221

 لعوج المختار بن نصر بن عبد هللا  .221

 العبيدي حافظ بن عبد الكريم بن محمد االمين  .222

 عماره منير بن أحمد بن عبد هللا   .223

 ورش  السيدة بنت طارق بن محمد   .224

 ميرة فريال بنت عبد اللطيف بن صالح  .225

 عبد النبي حنان بنت الطاهر بن الجديدي   .226

 الرحالي  رمضانة بنت عبد هللا   .227

 رفراف شيماء بنت عمر بن أحمد  .228

 الجالصي ايناس بنت محمد بن عمر  .229

 بو األعراس  مراد بن العربي بن الذهبي   .231

 براهم  أحمد بن نجيب بن أحمد    .231

 درمش ناجي بن محمد بن المرزوقي  .232

 الدريدي عبد الرحمان بن عبد الجبار بن احمد  .233

 بوعلي  محمد زياد بن المنصف بن العادل   .234

 

  



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  19 

 

 

 101 الصحافة و اإلعالم

 اللقب اإلسم عدد

 بوهالل  سعيدة بنت أحمد بن على   .1

 يحمد الهادي بن عبد هللا بن على   .2

 شرميطي نعيمة بنت منصور بن العيادي  .3

 بن الحاج علي امال بنت محمود بن عمار  .4

 معمري محمد بن الصادق بن بلقاسم   .5

 الحرباوي أيمن بن المنصف بن عاشور  .6

 شطورو فدوة بن أحمد بن محمد   .7

 بنعمر  أحالم بنت محمد بن خليفة   .8

 بولكباش سوسن بنت محمود بن الطاهر  .9

 الطرابلسي هدى بنت الهادي بن محمد  .11

 بوكاري صلوحة بنت ابراهيم بن بوزيان   .11

 وذان الحبيب بن الحفيان بن خليفة  .12

 العباسي بن بوبكر بن محمدعبد الجليل   .13

 الشريف هدى بنت بلقاسم بن الحسين  .14

 الرزقي  فاطمة بنت علي بن صالح  .15
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 الخضراوي المعز بن العلوي بن أحمد  .16

 العزقالي الهادية بنت حسين بن عبد هللا   .17

 بن الحاج مبارك شذى بنت محمد الصالح بن محمد  .18

 الماجري محرز بن مصطفى بن عثمان  .19

 الناصري مريم بنت خالد بن محمد الصالح    .21

 الماكني لطفي بن احمد بن عمارة  .21

 ناجم يماني بن مصطفى بن علي   .22

 خضري  مبروك بن حسن بن الصغير   .23

 اليوسفي  محمد بن نسير بن عبد المجيد   .24

 جدي مصباح بن محمد بن الطيب  .25

 بن حميدة سفيان بن محمد بن ابراهيم  .26

 زميت  ألفة بنت محمد بن سالم   .27

 بن بالطيب نور الدين بن سالم بن محمد   .28

 غيلوفي فوزية بنت عماره بن عمر   .29

 الهمامي  حلمي بن الطاهر بن محمد الصالح   .31

 بوعزه رياض بن بوعزه بن التومي  .31

 محمودي االسعد بن محمد االزهر بن علي  .32
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 طرشوني محمد الهادي بن محمد بن البشير  .33

 البحري  شريف بن قنديل بن عثمان  .34

 العوادي بشيرة بنت الحبيب بن محمد   .35

 زيتوني  رشيد بن عبد هللا بن علي    .36

 الشعري  ندى بنت فتوح بن عامر   .37

 بوغمادة سناء بنت محمد بن بلقاسم  .38

 قعلول يسرى بنت شكري بن الحبيب  .39

 الراجحي سارة بنت محمد بن صالح  .41

 الّساحلي  نايلة بنت محمد بن عمر   .41

 بلحاج حاتم بن احمد بن حمدة   .42

 عبد الهادي  عّزوز بن علي بن عبد الهادي   .43

 شوالي  شيراز بنت نور الدين بن حسن   .44

 البجاوي البوعزيزي منا بنت الطاهر بن عمر  .45

 الخلفت ايمان بنت سعيد بن علي   .46

 جاللي محمد المولدي بن الطاهر بن بوجمعة  .47

 جليبي معز بن المولدي بن عمر  .48

 الخترشي مراد بن الطاهر بن ابراهيم  .49
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 الزوابي منير بن حسن بن محمد   .51

 جفال لطيفة بنت الطاهر بن ساسي  .51

 مورية كوثر بنت مصطفى بن الحاج علي  .52

 الرحالي  شراز بن حمادي بن بلقاسم    .53

 الماجري كريمة بنت عبد هللا بن علي   .54

 العرفاوي  وفاء بنت علي بن مبروك   .55

 الباشا احالم بنت عز الدين بن حطاب  .56

 سعادة  فتحية بنت حمادي بن المولدي   .57

 التركي فدوى بنت محمد بن محمود  .58

 بن فرحات محمد سفيان بن محمد بن علي  .59

 بن عمر  فاتن بنت السبتي بن خليفة   .61

 القاسمي رفيق بن مبروك بن سعيد  .61

 نعيمي  تبر بنت الصيفي  بن علي    .62

 زيناوي يحي بن عمر بن علي  .63

 عثماني  لطيفة بنت احمد بن الطيب   .64

 المنصوري وليد بن صالح بن عبد القادر   .65

 بريني نايلة بنت علي بن عمار   .66
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 الشارني  خيرة بنت محمد بن علي   .67

 حمداني سالف بنت يوسف بن عيسى  .68

 الجالصي  محمد ياسين بن التيجاني بن محمود   .69

 شابي  لميه بنت محمد بن جليده  .71

 رويسي أسية بنت بلقاسم بن نوار   .71

 بوعود محمد بن الصادق بن الصغير  .72

 يوراوي  سلمي بنت فريد بن محمد صالح   .73

 بن الحاج محمد  نائلة بنت الجمعي بن علي   .74

 عروم مديحة بنت حميد بن محمد  .75

 يونس  رشاد بن علي بن رجب   .76

 الصغير  ماهر بن أحمد بن محمد   .77

 عالق  ثريا بنت امحمد بن علي   .78

 الزناتي رفقة بنت حمدة بن عمر  .79

 ثعلبي قيس بن عبد الحفيظ بن عبد الرحمان  .81

 عويني  فيصل بن حسني بن الصادق   .81

 غانمي شوقي بن محمد بن علي   .82

 سليم محمدأنيسة بنت الشاذلي بن صالح بن   .83
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 القطاري  امال بنت عبد الرحمان   .84

 الطرودي هادية بنت خميس بن عمر  .85

 الشائبي  كوثر بنت الجمعي بن محمد    .86

 بن عرعار  مروى بنت الفرجاني بن الكيالني   .87

 اللواتي ريم بنت الهادي  .88

 بنعلي زهير بن محمد بن اعماره  .89

 الذئب عرفات بن عبد هللا بن سعيد   .91

 احمد الطاهر بن يونس توفيق بن  .91

 االبيض مراد بن حمدة بن نصير  .92

 القاسمي سعيدة بنت سالم بن الصادق   .93

 الهمامي  السيدة بنت خميس    .94

 بالي  عبد الرؤوف بن محمد بن امحمد   .95

 المنصوري محمد سليم بن حسن بن علي  .96

 سعيدي عبير بنت حسين بن البشير  .97

 األسود سفيان بن محمد األسود بن بوزيان   .98

 بن سعد ياسين بن الطيب بن فرحات   .99

 بصيلة وصفي بن عمر بن عبد هللا  .111
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 االزرق عبد الخالق بن المبروك بن ساسي  .111
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 شيخاوي  محمد االزهر بن الطاهر بن محمد   .159

 المحفوظي الهام بنت محمد الناصر بن علي   .161

 سلماني الفضيل بن حسناالئميم بن   .161

 بنت ابراهيم بن يوسف لمية  .162

 سعيدي مبروك بن أحمد بن العياشي  .163

 مولهي محمد فوزي بن الطيب بن البشير   .164

 يحياوي االسعد بن علي بن عمار  .165

 السمعلي  نبيل بن محمد بن عمر   .166

 خلفاوي جمال الدين بن محمد بن عمار   .167

 الشيخاوي زليخة بنت عمر بن سعيد  .168
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 الحسناوي منية بنت حمادي بن محمد  .169

 قري محمد بن علي بن صالح  .171

 األسطا  فهمي بن حميدة بن معاوية    .171

 غرس االحمر عدنان بن حسن بن معاوية  .172

 البجاوي  ضياء الدين بن حمادي بن الطيب   .173

 بن يونس  مهدي بن محمد لسعد بن عبد الهادي   .174

 العسكري  نزار بن حامد بن ادريس   .175

 الحسني  محمد  أمين بن التوهامي بن محمد   .176

 النواصري خولة بنت رمضان بن احمد  .177

 الهاشمي سارة بنت عبد الرزاق بن الصادق   .178

 خليل كارم بن خليل بن عبد القادر  .179

 غربي بلقاسم بن الصادق بن بلقاسم   .181

 بن عمر ابراهيم بن جلول بن ابراهيم  .181

 عوامري  االزهر بن محمود بن صالح   .182

 العمري هناء بنت مولدي بن عثمان  .183

 الملوح  الحبيب بن قاسم بن محمد    .184

 بودقة مصطفى بن عبدالقادر بم فرج  .185
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 بلحاج الزاهي ذكرى بنت البشير بن محمود  .186

 العجيمي فيصل بن يوسف بن البشير  .187

 الواعر  مفتاح بن سالم بن محمد   .188

 بن  نصر خليفة بن صالح بن الحاج علي  .189

 جقيريم منور بن مفتاحعواطف بنت   .191

 بوغمورة شاكر بن عبد القادر بن حسين  .191

 تريمش  ثريا بنت محمد الهادي   .192

 الزاهي ثرية بنت البشير بن محمود  .193

 الصكلي  كوثر بنت عبد الفتاح   .194

 تريمش  غازي بن بوبكر  بن عمر   .195

 بوزقرو نجوى بنت محمد بن عبد السالم  .196

 دويسةبن  صالح الدين بن محمد بن عمر  .197

 مسراطي محمد بن بلقاسم بن عبد القادر  .198

 الخطيب اثار بنت فيصل بن بنور  .199

 بن رجب نورشان بنت خليفة بن فرج  .211

 فتح هللا جليلة بنت محمد بن علي  .211

 الذوادي عبير بنت محمد بن ابراهيم   .212
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 تريمش المنجي بن حسن بن محمود   .213

 بن تركية  يسرة بنت مصطفى بن الطاهر   .214

 الفقيه  المنجي بن مفتاح نادر بن  .215

 بن حمودة  سيرين بنت خالد بن محمد   .216

 ابراهيم عائشة بنت حسن بن محمد  .217

 القردلي سنية بنت اسماعيل بن احمد  .218

 جماعة  أحالم بنت محمد بن خليفة    .219

 ميالد زهور بنت حمزة بن اسماعيل  .211

 بوشهدة ايناس بنت مختار بن سالم   .211

 شبيل  وئام بنت النصف بن محمد   .212

 نويرة  رياض بن صادق بن صالح   .213

 سليمان  وهيبة  بنت يوسف بن منصور   .214

 بنعمر وجدي بن محمد بن صالح  .215

 ابراهم عياش بن رشيد بن حسين  .216

 بلحاج سوسن بنت  عبد العزيز بن حسن  .217

 القطاري نورة بنت منصور بن مفتاح  .218

 نويرة  ناجح بن محمد الصالح بن الهادي   .219
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 المبروك حسن بن بلقاسم بن محمد   .221

 العاشق   نور  الدين بن الهادي بن مبروك    .221

 الجالد عائشة بنت عبد الحكيم بن شبيل  .222

 فتح هللا  الناصر بن منصور بن صالح    .223

 الغالي رباب بنت محمود بن عمر   .224

 االحمر رجاء بنت محمد بن محمد  .225

 عبد الرزاق روضة بنت عبد هللا بن محمد  .226

 الصويد  رؤوف بن الهادي بن حسن   .227

 بن سعيد سنية بنت عبد الرزاق بن محمد  .228

 بلحاج عمر حسام بن مصطفى بن فرج  .229

 القفصي سليمان بن محمد بن محمد  .231

 مرزوق  لطفي بن محمد المنجي بن سعيد   .231

 مرعوي روضة بنت عياد   .232

 الميلي  الحبيب بن محمد بن سالم   .233

 الشرفي عويشة بنت عياش بن محمد  .234

 الكحلة  عبد السالم بن مصطفي بن محمد   .235

 النقبي محمود بن أحمد بن محمود  .236
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 الوسالتي كمال بن محمد بن عمر   .237

 بوعنان  نورهان بنت محمد بن محمود   .238

 ملوكة  منير بن فرج بن سالم   .239

 المرعوي مريم بنت مصطفى بن سالم  .241

 عيوني هشام بن بلقاسم بن العفيف  .241

 المسعدي  محمد بن عمار بن محمد   .242

 الطاهري مروى بنت محمد بن امحمد  .243

 الطاهر ناجح بن عبد هللا بن محمد  .244

 دبوبة   فتحي بن عبد السالم بن أحمد  .245

 خليفي منصف بن الهادي بن محمد  .246

 برقوقي مبروك بن محمد البشير بن محمد  .247

 ظاهري  الحبيب بن محمد بن محمد األسود   .248

 دالي الهادي بن محمدمنتصر بن   .249

 غربي اسماء بنت احمد بن ابراهيم   .251

 عرفاوي  مروان بن محمد المنذر بن البرني   .251

 عبدلي حسنة بنت محمد بن حامد  .252
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 نصر فاطمة بنت مختار بن العرابي   .254

 جاللي ريمال بنت علي بن صالح  .255

 قمودي بدر الدين بن عبد العزيز بن علي  .256

 خصخوصي  برهان بن محمد بن علي    .257

 نصيبي محجوب بن صالح بن بلقاسم   .258

 قادري  حنان بنت الهادي بن الحطاب   .259

 بدراوي محسن بن االزهر بن حسن  .261

 جابلي منى بنت عبد الحفيظ بن عكرمي  .261

 مباركي عبد الوهاب بن عبد السالم بن ابراهيم   .262

 بنحميده الهام بنت محمد بن حميدة   .263

 بوزياني اسالم بنت المنجي بن بشير   .264

 عيوني  عز الدين بن االزهر بن العيد   .265

 جاللي عمار بن الهادي بن عمار  .266

 مباركي  عبد الحليم بن الحسني بن علي   .267

 فالحي  عبد السالم بن المولدي بن محمد   .268

 المسعدي  عبد الحميد بن عمر بن مهذب   .269
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 عطية  أسامة بن شكري بن عياد   .271

 يوسفي  سلمي بنت فوزي بن محمد    .272

 الجندوبي منجية بنت يونس بن محمد  .273

 عبيد منصور بن عثمان بن عبد الرحمان  .274

 العكرمي تيسير بنت عز الدين   .275

 الساسي زهرة بنت محمد بن سويدان   .276

 بوعصيدة  عدنان بن عبد الحميد بن علي   .277

 سعيد مصطفى بن محمدليلى بنت   .278

 سالمة إيمان بنت خليفة بن محمد   .279
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 1 الوالة

 اللقب اإلسم عدد

 السبري  اكرم بن بلقاسم بن عبد هللا    .1

 

 119 الجمعيات

 اللقب اإلسم عدد

 شاهرلي  سامي بن عبد الرزاق رضا بن عبد القادر  .1

 برك هللا أمين بن نور الدين بن ابراهيم  .2

 سعد هللا بن عثمانمحمد بن عبد   .3

 قاسمي يسري بن عبد هللا الطيف بن الطاهر   .4

 العياري أسامة بن محمد بن أحمد   .5

 الفرشيشي وحيد بن محمود بن حسن  .6

 غومة ياسر بن يوسف بن عثمان  .7

 عيداني عبد المجيد بن احمد بن بشير  .8

 عمامي خالد بن أحمد بن علي  .9

 غربال اسامة بن احمد بن احمد   .11
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 الشريف سفيان بن فرج بن سالم  .12

 الرياحي  لطفي بن محمد بن الهذيلي   .13

 الشلغومي بدر الدين بن عبد الباقي بن حموده  .14

 عبد اللطيف سليم بن محمد صوله   .15

 جبابلي رمزي بن محمد بن صالح  .16

 العزابي رضا بن عمر بن محمد   .17

 المزوغي محمدمحمود بن محمد بن   .18

 صبطة هاجر بنت سعيد بن عبد هللا   .19

 مرابط اسماعيل بن محمد بن حسن  .21

 عيادي  ضحى بنت عمر بن البشير    .21

 عباسي احمد الحسين بن محمد الناجي بن احمد  .22

 بن زينة زياد بن محمود بن جلول   .23

 سرسوط نادر بن محمد الحبيب بن بلقاسم   .24

 عبيدي  حسيب بن شرف الدين بن النافع   .25

 بن رمضان الهادي بن يونس بن يحي   .26

 بن رمضان شكري بن رجب بن صالح   .27

 جمعة  رياض بن محمود بن عمر   .28
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 بن عامر محمود بن عثمان بن صالح  .29

 بن عزوز مريم بن محمد العربي  .31

 العمدوني عبد الستار بن علي بن محمد   .31

 العمامي علي بن التهامي بن الحاج الصادق  .32

 الحداد الناجي بن علينوفل بن   .33

 بن منصور  سيف هللا بن محمد الصالح بن عمر  .34

 السالمي خير الدين بن حسين بن أحمد   .35

 الجلجلي حمادي بن جلول بن بشير   .36

 البور حميدة بنت صالح بن مبارك   .37

 مقني  محمد بن الطيب بن محمد   .38

 البرشوشي  حسن بن محمد ساسي بن ميلود   .39

 كمون عبد الحميد بن الشاذلي بن الصادق   .41

 ابن الحاج صالح عثمان بن حسين بن الحاج عمر   .41

 تاج  هالة بنت عثمان بن بوبكر   .42

 بلقاسم حسان بن محمد بن صالح  .43

 تفيفحة محمد جالل بن مصطفى بن الحاج فرج   .44

 عامر المنذر بن علية بن سالم  .45
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 إبن المطاوع  نجاة بنت المختار بنت المطاوع بن محمد    .46

 الشلي رفيق بن محمد الهادي بن الحاج سعيد  .47

 الغرياني حمادي بن خليفة بن الحاج عبد هللا  .48

 المصمودي  غزة بنت المنصف بن حسن   .49

 رمضاني مسعود بن علي بن مصباح  .51

 المدني خديجة نجات بنت محمد علي بن محمد   .51

 سالم  ناجح بن محمد بن سالم   .52

 ربانة  فريال بنت محمد المنصف   .53

 عوادي اشرف بن عبد الحفيظ بن فرحات  .54

 بودريقة  نادية بنت نور الدين   .55

 الجويني كمال بن عزيز بن علي  .56

 بن محمود  محمد المعتمد بن عبد العزيز بن محمد   .57

 الخراط عبد الرحمان بن رضوان بن محمد  .58

 ردادي رشيد بن محمد العربيحاتم بن   .59

 حفوظي  المثني بن الوردي بن الطاهر   .61

 زراعي  زياد بن لطفي بن الناصر   .61

 عرفاوي خميس بن محمد بن الصادق   .62
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 الشاوش  عادل بن أحمد بن عبد هللا    .63

 فرحاتي نزار بن علي بن احمد  .64

 الفخفاخ راسم بن عبد العزيز بن مختار   .65

 الفيتوري  سيف هللا بن طارق بن عاللة   .66

 بلغيث وهيبه بنت الصادق بن الطيب   .67

 الجبالي هنادي بنت عبد الرحيم بن صالح  .68

 اللطيف ابراهيم بن قاسم بن ابراهيم  .69

 البريني كريمة بنت محمد بن عبد العزيز  .71

 النحالي حمادي بن حسن بن عمر   .71

 بن نصر المختار بن نصر بن حسن  .72

 ريزة  راضية بنت أحمد   .73

 بن منصور بثينة بنت عمر بن الهادي  .74

 الهيشري  سيف هللا بن محمد بن على   .75

 الالفي  محمد بن عمار بن الهذيلي   .76

 الوسالتي سعيدة بنت المولدي بن حسن   .77

 شطير لبنة  بنت محمد بن علي   .78

 سنينتين محمد لطفي بن عبد الحميد  .79
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 الدالجي  نبيل بن البشير بن خميس   .81

 بسباس ناجي بن محمد  الصادق بن سالم   .81

 تريمش منتصر بن عبد العزيز بن عامر   .82

 العاللي عجمية بنت سالم بن حامد  .83

 بن خليفة بوبكر بن علي بن محمد  .84

 الخماسي عبد الحكيم بن المختار بن محمد الصالح   .85

 الغمراسي عومار بن سالم بن عمر  .86

 مهنة  محمد أمين بن لطفي بن سليمان   .87

 بن غفار  محمد بن حمودة بن محمد   .88

 تقا  بالل بن محمد بن فرج   .89

 شاكر عبد البديع بن المنصف بن ابراهيم   .91

 الكامل  عبد الفتاح بن حمودة بن صالح   .91

 صغروني عبد الحفيظ بن الهادي بن محمد الصغير  .92

 سبيكة توفيق بن علي بن ضو    .93

 عموري  محمد بن أحمد بن علي   .94

 الفريخة  التيجاني بن لطيف بن محمد   .95

 زغندة نجيب بن محمد الصادق بن الطاهر  .96
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 الماجري  يوسف بن يونس بن حسن   .97

 العياري  محمد نزار بن علي بن محمد الناصر   .98

 الجملي  بهاء الدين بن علي بن سالم   .99

 اسكندر  محمد بن المنجي بن محمد   .111

 طرخاني بن هللا بن عبد الرحمان محمد  .111

 عطيه المعز بن محمد بن عبد السالم   .112

 بوليلة  غازي بن عبد العزيز بن عمر   .113

 دراويل صابر بن محمد بن ابراهيم  .114

 سيدهم  المنصف بن حمودة    .115

 قروي  المنجي بن الصادق بن خميس  .116

 حسيون المعز بن ميالد بن علي  .117

 الحداد  رياض بن ادريس بن محمد   .118

 بن سالمة  رجاء بنت محمد علي   .119

 الفقيه رمضان  نبيل بن غزيل بن الحاج حسن    .111

 بن محمود  بية بنت محمد العزيز ومن  .111

 بالعربي بلحسن بن يوسف بن علي   .112

 المقنين عبد الرحمان بن عباس بن عبد الرحمان   .113
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 الحدري محمد صالح بن محمد بن صالح  .114

 حميدة مجيد بن منصور بن عياد  .115

 المعزول  مريم بنت حسن بن محمود   .116

 بن حسين وسيم بن محمد بن عامر  .117

 سالم سنية بنت فضيل بن جمعة  .118

 شقواي زهير بن محمد الصالح بن الطاهر  .119
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 33 األمن

 اللقب اإلسم عدد

 كشو االسعد بن محمد بن ابراهيم  .1

 الخوالدي  خالد بن طرشون بن بلقاسم   .2

 الناصر بن رجب الناصرسامي بن الحبيب   .3

 بنحليم  صابر بن جلول بن علي   .4

 عريض  أحمد بن عماره بن أحمد   .5

 شعباني  محمد العتيري بن أحمد بن بلقاسم   .6

 الورفلي رضا بن علي بن عمارة   .7

 الورتتاني  لطفي بن علي بن عمار   .8

 المشرقي االزهر بن سعيدان   .9

 السالمي مصطفى بن محمد بن علي  .11

 الدريدي بن احمد بن محمدفتحي   .11

 جرابعية  جالل بن ابراهيم بن بلقاسم   .12

 العجيلي عبد الستار بن محسن بن محمد  .13

 الجويني  الحبيب بن إبراهيم بن الشاذلي   .14

 الميلي  أحمد بن حسن بن عمار   .15



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
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 حسيون محمد بن حميدة بن منصور  .16

 بالحاج  محمد  ناصر بن فرج بن محمد المكي   .17

 شاوش الهادي بن محمد بن الهاديمحمد   .18

 بوزقرو حمدي بن المنجي بن ناجي  .19

 الجالصي أيمن بن عامر بن بلقاسم  .21

 االسمر  عاطف بن فرحات بن الحاج محمود   .21

 خضر  فرحات بن رشيد بن فرحات   .22

 العياشي  مهدي بن مصطفى بن محمد   .23

 السكراني  شوقي بن علي بن عمر   .24

 جرادبن  خالد بن علي بن فرج  .25

 المليتي سمير بن علي بن أحمد  .26

 قزقز فاضل بن محمد بن محمد   .27

 عاشور الخذيري سامي بن الهادي بن محمد الصالح   .28

 بالشاوش المهدي بن صالح بن علي  .29

 بن محمد  صالح الدين بن عمر   .31

 بن عبد القادر المولدي بن عبد هللا   .31

 بن مفتاح األسعد بن عمر   .32



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
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 الصادقبن  طارق بن حسين    .33
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 25 الديوانة التونسية

 اللقب اإلسم عدد

 علوي فوزي بن الشريف بن محمد الصالح    .1

 الشيخ جوهر بن محمد بن علي   .2

 العجيلي المهدي بن عبد الفتاح بن علي   .3

 حسني كمال بن محسن بن خميس   .4

 الهذلي بشيرة بنت منصف بن عمر  .5

 عباس سمير بن البشير بن الطيب   .6

 همامي الصادق  بن علي بن أحمد  .7

 النوري المعز بن حسن بن صالح   .8

 الخميري البشير بن حمادي   .9

 غالمي انيسة بنت رشيد بن عمار   .11

 الزغالمي نبيل بن محمد   .11

 الجبري سليم بن يوسف بن محمد   .12

 عزديني عبد العزيز بن التيجاني بن  احمد بوغربال  .13

 السعيدي بشير بن محمد الحبيب بن بنعيسى   .14

 هرمي هيكل بن عبد العزيز بن بلقاسم  .15



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              
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 قاسمي وليد بن المختار بن محمد   .16

 بربوش كريم بن عبد العزيز بن البحري  .17

 العرايسي  منتصر بن المولدي بن العاتي    .18

 الفلي  منيرة بنت فرج   .19

 قعلول  رضا بن ابراهيم بن سليمان   .21

 البشوال االسعد بن محمد بن يحي  .21

 جبير  مهدي بن نجيب بن عامر   .22

 البشوال االسعد بن محمد بن يحي  .23

 جبير  مهدي بن نجيب بن عامر   .24

 الزعيبي ايناس بنت الهادي بن صالح   .25

 

  



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
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 76 جباية و إستخالص

 اللقب اإلسم عدد

 االسود صالح بن عثمان بن ابراهيم   .1

 قرافي نزار بن أبو بكر الصديق بن محمد الهادي   .2

 بوجناح بن محمد بن أحمدمنير   .3

 جمعية  محمد بن عبد المجيد بن سعد   .4

 اليحمدي محمد نعمان بن مختار بن بلقاسم   .5

 رزقي األمجد بن محمد بن علي   .6

 المدوري مبارك بن محمد بن مبارك   .7

 بن الشايب  محمد بن العيادي بن غرس هللا   .8

 الحسني ليلى بنت عبد الستار بن رابح  .9

 العياشي مصطفى بن محمدحسن بن   .11

 البكوري  فريد بن عمارة بن علي   .11

 بنعلي جمال بن بشير بن محمد   .12

 الجملي  محرزية  بنت بوبكر بن محمد   .13

 نقرة ابتسام بنت محمد الناصر بن علي  .14

 بن مشيشي المنذر بن محمد بن يوسف  .15
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 النجار  محمد بن صالح سعد بن محمد   .16

 مسعودي  عماد بن العربي بن عمر   .17

 الحبيبي وليد بن الطاهر بن احمد  .18

 نويرة مجدي بن عمارة بن محمود   .19

 جراية سليم بن محسن بن بشير   .21

 نصايري الزاهي بن خذيري بن عبد الرحمان   .21

 جابر عماد بن الهادي بن علي  .22

 ابن فالح  محمد الصالح بن عبد الكريم بن صالح   .23

 بن نايمة رضا بن شعبان بن محمد  .24

 سليم فتحي بن احمد بن شوشان   .25

 الزعرة  محمد بن عبد الفتاح بن وناس قاسم   .26

 بابا النوري بن محمد بن علي  .27

 عثمان  صالح بن منصور بن سعيد   .28

 رمضان  حميدة بنت محمد بن محمد  .29

 السطنبولي اسماء بنت جالل بن احمد  .31

 تريمش فاتن بنت محمد فوزي   .31

 يعقوب سامي بن محمد بن محمد  .32
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 بن الحاج محمد  سميرة بنت محمد بن الصادق  .33

 الوسالتي الحسين بن مسعود بن علي   .34

 رزيق منيرة بنت محمود بن سالم  .35

 الشطيطي  مجدي بن حسن بن سالم   .36

 الداهش لطفي بن فرج بن المقطوف  .37

 بن عائشة  الناصر بن المحسن بن فرج   .38

 عمر عادل بن محمد بن حسين   .39

 امنصري السعيديمكرم بن محمد بن   .41

 بالضيافي  سلمي بنت عبد اللطيف بن الصغير   .41

 القاسمي  هشام بن الهادي بن الصادق   .42

 رابحي الحبيب بن علي بن عمر  .43

 السويدي لطفي بن عبد المجيد بن محمد   .44

 الجمازي  أمال بنت المنصف   .45

 بوسريح اسامة بنت حسين بن محمد   .46

 بلقاسم   رحمة بنت محمد بن سالم   .47

 بن منصور  الفة بنت عبد العزيز بن على   .48

 تريمش سعاد بنت المنجي بن حسين   .49
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 الشاذلي  بسام بن المبروك بن الجديدي  .51

 عقير كمال بن عمر بن علي   .51

 خليفة كريم بن المنجي بن صالح  .52

 الزناتي  جليلة بنت بنور بن سالم   .53

 مسعود نجوى بنت عبدالقادر   .54

 المرموش  لطفي عبد السالم بن محمد   .55

 بن حمودة  زياد بن علي بن الطاهر   .56

 الدرويش جميلة بنت عمر بن خليفة    .57

 بن صالح  مفيدة بنت  أحمد بن عمر   .58

 نويرة  لطفي بن محمد بن عمر   .59

 عقير بلقيس بنت محمد بن صالح  .61

 الفالح  شادية بنت البشير بن مبروك   .61

 حامدي  سالم بن أحمد بن محمد   .62

 الزواغي سندس بنت محسن بن جيالني   .63

 الغاوي حافظ بن عبد الرازق بن ابراهيم   .64

 الوسالتي شكري بن عثمان بن الدهماني   .65

 الزوابي  ثريا بنت علي بن حسن   .66
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 زركونة  هاجر بنت محمد المنصف بن الهادي   .67

 الخروبي عثمان بن علي بن فرج  .68

 الجمني  سعيدة ببنت  عبد الرزاق   .69

 صميدة سليم بن عباس بن محمد  .71

 الخلفي  حبيبة بنت محمود بن خليفة   .71

 جمعة  محمد بن الطاهر بن محمد   .72

 الجبالي كمال بن بلقاسم بن صالح  .73

 ثابتي منال بنت عبد العزيز بن بلقاسم  .74

 الوحيشي   -حرم نضال الرشيد  -سناء بنت صالح الدين   .75

 الزاوي درة بنت علية بن محمد  .76
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8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  64 

 

 

 7 أحزاب سياسية

 اللقب اإلسم عدد

 الورفلي فتحي بن عبد العزيز بن علي  .1

 الغابري  عبد الكريم بن خليفة بوشاش بن حسن   .2
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 التليلي ايسربن احمدبن محمد  .15
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 بكار  حنان بنت محمد العجمي  .19
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 عبدمواله شكري  بن محمد بن منصور  .26

 بن جراد سليم بن محمد بن احمد   .27

 اليحياوي  هشام بن مبروك بن خميس    .28

 الرياحي سامي بن عبد المجيد بن الهادي   .29

 بن جازية طارق بن احمد بن صالح  .31
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 الحكيري نجوى بنت المنجي بن ابراهيم  .34

 أحمدي صغير ألفة بنت صالح بن  .35

 الشاذلي منير بن سالم بن أحمد   .36

 المجيد محمد بن مصطفى بن احمد  .37

 الجالصي مراد بن رمضان بن محمد   .38
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 الشاوش  محمد  بن صالح ساسي    .43

 الزواوي ألفة بنت عبد الكريم بن محمد  .44
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 الشيخ  سوسن بنت خميس بن حمادي   .46

 القصير  أمال بنت عبد الكريم بن عمر   .47

 عياد بلقاسم بن علي بن محمد   .48

 المديوني توفيق بن محمد بن العربي  .49

 العيدودي  محمد بن محمد بن عبد الواحد    .51

 بوزواده رضى بن الحبيب  بن إبراهيم    .51

 الطريقي امال بنت الصادق بن حسين  .52

 بوعتور منير بن علي بن أحمد  .53

 بوزيان ذهبية بنت العيدي بن عمارة  .54

 بعطوط احمد بن محمد بن احمد   .55

 الحافي  ماهر بن أحمد بن المبروك   .56

 السطنبولي فيصل بن المنصف بن محمد   .57
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 الشريف غازي بن عبد الجليل بن محمد   .61

 بن تيتة مروان  بن محمد الهادي بن محمد  .62

 الشريشي ثرية بنت محمد الحبيب بن صالح  .63

 المورالي  الصادق  بن محمد  المنصف    .64

 بن عّمار عماد بن الهادي بن يحي   .65

 الهمامي  بلقاسم بن سالم بن محمد   .66

 جهماني  خالد بن علي بن العربي   .67

 حالب  رضا بن محمد  بن علي   .68

 بوغزالة فرح بن علي بن محمد  .69

 الحمدي  عبد السالم بن عبد العزيز لن بلقاسم   .71

 الجمني هيفاء بنت محمد الهادي   .71

 المحواشي محمد بن محمد الحبيب بن محمد  .72

 اللواتي حمادي بن عامر بن علي   .73

 العوني  فتحي بن امحمد بن محمد   .74

 الغربي  عبد الفتاح بن سالم بن الحاج مبارك   .75

 حزي سفيان بن عبد هللا بن محمد   .76



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  72 
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 بن ميمون فتحي بن سالم بن عيسى  .79

 المستيري فؤاد بن عبد الحميد بن بوراوي   .81

 الزهاني عائدة بنت محمد الجيالني بن محمد  .81

 الدريدي  خالد  بن المنصر بن المختار   .82

 العبيدي  خولة بنت  محمد الهادي    .83

 والي شكري بن البشير بن عبد العزيز  .84

 الماكني فتحي بن علي بن حسن  .85

 بوعراده سالم بن محمد بن سالم  .86

 حمودة  الوصيف بن عمر بن بلقاسم    .87

 رجب نبيل بن صالح بن علي  .88

 العرفاوي نجيب بن فرح بن بلقاسم  .89

 الماجري شيماء بنت محمد بن أحمد  .91

 بن فرج سنية بنت الهاشمي بن بشير  .91

 المناعي محمد المولدي بن نصر بن أحمد   .92
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 القناوي عائشة بنت توفيق بن الذهيبي  .94
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 حزرلي  محمد الصالح بن حسن بن قظوم   .97

 العرابي  لمياء بنت عبد هللا      .98

 السعيدي طارق بن محمد بن عثمان  .99

 الهرسي رشاد بن بلقاسم بن أحمد  .111

 بسرور  رجب بن عثمان بن رجب   .111

 الشليوي ضياء بن محمد بن صالح  .112

 سويلم محمد علي بن علي بن الهذيلي   .113

 بلعيدي  عبد المجيد  بن األزعر بن علي    .114

 قّرام محمد بن عبد الكريم بن محمد   .115

 المزوغي كمال بن الهادي بن صالح   .116

 الجبالي مصطفىحلمي بن عمر بن   .117
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 القطوفي  المنجي بن جابر بن محمد   .111

 محمودي  منير بن الشاذلي بن أحمد   .112

 بن اسماعيل حياة بنت اسماعيل بن يوسف  .113

 زموري محمد علي بن الساسي بن محمد  .114

 كشالف  مالك بن محمد بن منصور   .115

 الفوراتي هشام بن محمد بن الشاذلي  .116

 الهنتاتي سليم بن الحميد بن بشير  .117

 زمالي المنصف بن مبارك بن سعد  .118
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 المحجوب  محمد بن عبد الوهاب    .121

 عثماني الحسين بن عبد المجيد بن بلقاسم   .121

 بن عون محمد بن عبد الرحمانسامي بن   .122

 بوزيري محمود بن علي بن محمود  .123
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 الجعيم ليلى بنت المنجي بن الهادي   .132

 الشاوش حاتم بن خميس بن أحمد  .133

 الضاوي  المنجي بن صالح بن محمد   .134
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 قويدر زهير بن محمد بن حسين   .138

 الشوادحي سالم بن الطيب بن محمد  .139

 ديناري رضاء بن المولدي بن بلقاسم   .141
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 الحاج مبارك  أحمد بن عمار بن محمد   .156
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 عبداوي  رضا بن فرج بن عبد العزيز   .161



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  77 

 

 الحطماني سالم بن عبد الرحمان بن بلقاسم  .162

 ابن البحاج عبد هللا فاتن بنت خميس بن عثمان   .163

 محجوب  محمد بن كمال بن محمد   .164

 بن جازية بن عبد الحميد بن محمد حسان  .165

 حمدي عادل بن الطيب بن أحمد  .166

 ابن حسين  فتحي بن أحمد بن ونّاس   .167

 القزاح  خالد بن محمد بن محمد    .168

 إبن الشيخ أحمد  نهى  بنت محي الدين بن مصطفى   .169

 دودو وسيم بن سالم بن محمد  .171

 الجّمالي  األزهر بن البشير بن محمد   .171

 بلحاج جراد  المعز بن مصطفى بن الحاج أحمد   .172

 بوزيان  جابر بن المبروك بن الهادي    .173

 العيوني محمد نزيه بن بوراوي بن محمد  .174

 رمضان  سمير بن صالح بن محمد    .175

 المنستيري البشير بن الفوزي بن البشير   .176

 بن حسين  رفيع بن أحمد بن محمد األكبر   .177

 المهذبي نوفل بن محمد بن نصر   .178



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  78 

 

 ارقاز حلمي بن محمد بن يونس  .179

 العذاري فوزي بن الحبيب بن الجيالني  .181

 دريرة صابر بن سعيد بن علي  .181

 المبروك احمد بن خليفة بن احمد   .182

 الشارني خميس بن علي بن صالح  .183

 حامدي  كمال بن علي بن عمر   .184

 المنصوري  الفتحي بن منصور بن محمد   .185

 اللحياني  عماد بن محمد بن أحمد   .186

 مبروكي عائشة بنت ابراهيم  بن مسعود  .187

 بورقو  المنجي بن سليمان بن علي   .188

 ماجري قيس بن الشاذلي بن محمد   .189

 الحكيمي سليم بن علي بن زمال   .191

 بوعلي آمال بنت محمد بن أحمد  .191

 دمق منذر بن منصور بن محمود  .192

 حقي  رمزي بن محمد بن بورقعة   .193

 بن حميدة  فوزي بن محمد  المولدي  بن محمد    .194

 عطافي سهام بنت بنعيسى بن معمر  .195



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  79 

 

 بوزوادة عمر بن الناصر بن عمر  .196

 القليبي محمد بديع بن محمد بن عبد المجيد   .197

 الفريني  نجيب بن المنجي بن محمد   .198

 عثمان عادل بن أحمد بن عثمان  .199

 الزرلي مالك بن الهادي بن محمد   .211

 جباري جالل بن عماره بن خليفة   .211

 الفوزي محمد بن عبد المجيد بن مصطفى  .212

 محمدي  رضا بن مختار بن علي الصالح   .213

 حساينية صبري بن رحماني بن علي   .214

 الخميري  سامي بن محمد بن حسين   .215

 الزعفراني  سارة بنت محمد رضا   .216

 العيساوي  مصطفى بن محمد الطيب بن مصطفى   .217

 الحيدري صالح بن الشريفالمنجي بن   .218

 معط هللا الهادي بن علي بن الحاج امحمد  .219

 سالم  أحمد بن عبد الجليل بن الجيالني   .211

 الحاج محمود كمال بن عبده بن محمد   .211

 البريبري الناجح بن الطاهر بن حفيظ  .212



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  80 

 

 الحمامي  وسيلة بنت محسن بن أحمد   .213

 رمضان لطفي بن حامد بن عثمان   .214

 الجباري بن صالح ايمن بن شعبان  .215

 شارني صالح الدين بن االزهر بن الساسي   .216

 حمداني ختام بنت محمد االزهر بن عياشي  .217

 نوار  يوسف بن بنعيسى بن محمد   .218

 سعداوي  محمد ناصر بن صالح بن محمد   .219

 ميساوي زينب بنت صالح بن الزين  .221

 باهي  نبيل بن محمد الناصر بن العيفة    .221

 فري  حسن بن ناصر بن عثمان   .222

 عبدالوي  جميلة بنت يوسف بن محمد   .223

 مناعي  محمد بن عبد الرحمان بن عمر   .224

 الوسالتي يعقوب بن محمد بن محمود  .225

 البرهومي الكامل بن يوسف بن النوي  .226

 البكوش خالد بن محمد بن الحاج علي   .227

 السعيدي  حازم بن محمد بن صالح   .228

 مكشاحة علي سعيدة بنت محمد بن  .229



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  81 

 

 سعيداني الصادق بن صالح بن الضاوي  .231

 الخياط سنية بنت محمد المختار ابن  بنعيسى  .231

 سليم  نور الدين بن األزهاري بن تهامي   .232

 بن محمد  المولدي بن على بن خليفة   .233

 المزوغي  محرزية بنت محمود بن عثمان   .234

 العبيدي الهام بنت الصادق بن حسن   .235

 قراب  اسكندر بن حسن بن  أحمد    .236

 بوقديدة  عبد الحميد بن العجمي بن علي   .237

 عثمان فؤاد بن محمد المولدي بن صالح  .238

 بالحاج  شوقي بن عبد هللا بن ابراهيم   .239

 قمعون  علي  بن البشير بن علي   .241

 اليحياوي حازم بن عبد العزيز بن احمد  .241

 عبد النبي  لسعد بن إبراهيم بن سعد   .242

 بوراس عادل بن الصادق بن قاسم  .243

 تليلي هيثم بن حسن بن عباس   .244

 الغطاس أحمد بن مصطفى بن محمد  .245

 عطية عماد بن رمضان بن الحاج  .246



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  82 

 

 غراب فوزي بن محمد الهادي بن مسعود  .247

 الزواوي  سنية بنت أحمد   .248

 الماجري درصاف بنت مختار بن احمد  .249

 قويعة فيصل بن الهادي بن محمد  .251

 العياري التيجاني بن محمدعادل بن   .251

 غربي  رشاد بن بوزيد بن بلقاسم   .252

 خماري رضا بن سالم بن محمد  .253

 عبد الدايم رؤوف بن فريد بن علي  .254

 العويني محسن بن حسن بن عبد هللا  .255

 طّروش خالد بن محمد بن عزيز  .256

 الكراي بوبكر بن الحبيب بن محمد  .257

 الجربي حمدي بن الحبيب بن محمود  .258

 نجاح بن عامر بن عليهشام   .259

 رقام  الطاهر بن مختار بن الطاهر   .261

 بن ابراهيم  منير بن يوسف بن حمودة   .261

 هذلي  المنجي  بن جمعة بن  أحمد    .262

 زميط الفة بنت فتحي بن علي  .263



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  83 

 

 بورخيص المنتصر بن علي بن الصادق   .264

 بن سالم روضة بنت الطاهر بن سالم  .265

 الحلوي  رضا بن علي بن علي   .266

 راوين  حسام بن سالم بن العربي   .267

 فرادي الطاهر بن محمد حسني بن أحمد   .268

 الدريدي نعيم بن محمد الصغير بن الصيد  .269

 الواعر صابر بن عبد الغني بن محمود  .271

 النقاز جمال بن جعفر بن بشير  .271

 برغل محمد سعد بن مسعود بن سعد  .272

 الحميدي  عمر بن محسن  تومي بن بوجمعة   .273

 حمزة محمد بن الدهمانيزهور بنت   .274

 الوسالتي  فوزي بن يونس بن محمد   .275

 غربال رفيق بن توفيق بن خليفة  .276

 حيدوري االزهر بن احمد بن السعيدي  .277

 حميدة  نبيل بن عبد العزيز    .278

 صميده  نجاة بنت الكيالني بن على   .279

 حدهم سنية بنت عبد الفتاح بن فرح  .281



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  84 

 

 ابراهم  لبني بنت المختار   .281

 بوغمورة بن ناجي بن عمرعمر   .282

 بديرة روديل بنت محمد بن حسين  .283

 القابسي محمد البحري بن عبد الحميد بن عاللة   .284

 شرميطي  أميرة بنت منصور بن الصادق   .285

 المستوري عرفات بن ابراهيم بن عبد هللا  .286

 علي  ناجي بن عبد هللا بن فرج   .287

 حوالة المولدي بن محمد بن حمودة  .288

 المجريسي الهادي بن صالحزهير بن   .289

 بن مسعود الطياري  أحمد بن عمار بن  أحمد   .291

 الدوس  الهاشمي بن محمود بن على   .291

 سالمة ثامر بن محمد بن صالح  .292

 بنتركية  لمية بنت الهادي بن عثمان   .293

 غزواني  نور الدين بن محمد الميزوني بن رابح   .294

 الصويد ساسي  بن الحبيب بن محمد   .295

 مزالي محمد بن محمد أحمد بن  .296

 صميدة  نزار بن حسن بن  محمد   .297



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  85 

 

 هنية  منية بنت البشير بن محمد   .298

 ابراهيم محسن بن عامر بن الحاج بلقاسم  .299

 النوري ناجح بن عبد الوهاب بن علي  .311

 بزيوش  روضة بنت محمد بن سالم   .311

 عامر احمد بن محجوب بن عبد السالم  .312

 الصكلي حمدي بن عمر بن يوسف  .313

 العجيمي  الهادي بن سالم بن حسين   .314

 الحامدي سمير بن عمر بن االزهر  .315

 الثابت مجدي بن محمد بن عثمان  .316

 بوزقرو  سناء بنت محمد الناصر   .317

 المجاهد خميس بن علي بن محمد   .318

 المديمغ  على بن محمد بن على   .319

 البكوش طارق بن سالم بن عبد هللا  .311

 زعبوطي  مهدي بن جاء باهلل بن عمر   .311

 عاشور هيام بنت صالح بن شبيل  .312

 بن منصور انيس بن البشير بن عمر  .313

 سويسي مروان بن المختار بن علي  .314



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  86 

 

 الحاج عمر مهدي بن الهادي بن عبد السالم   .315

 المحجوب يوسف بن علي بن فرج  .316

 بن عبد الرحمان  فتحي بن عبد الرزاق بن سالم   .317

 نصيرة سامي بن محسن بن سالم  .318

 الهدروق رشدي  بن منصور بن عامر   .319

 الواعر  عادل بن محمد الناصر بن عمر   .321

 سلمان  فتحي بن علي بن البشير   .321

 الزوالي امنة بنت امحمد بن علي  .322

 بوقرة مفيدة بنت علي بن عمر  .323

 الشيخ ا محمد  أمينة بنت محمد بلعيد بن علي   .324

 النقبي سامية بنت الهادي بن شعبان  .325

 عطية  أسيا بنت بنور بن عمر   .326

 بوبكر رياض بن محمد بن عبد الرحمان   .327

 عثيمني حنان بنت بن يوسف بن الطاهر   .328

 نابي هادية بنت محمود بن حسن  .329

 بن فطيمة هشام بن حمودة بن عمر  .331

 الكناني محمد بن سالم بن الطيب   .331



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  87 

 

 بسباس  زياد بن محمد بن ناجي   .332

 الرجيشي سناء بنت محمد بن امحمد  .333

 بن حسن محمد بن المازري بن حسن   .334

 سحيّق  محمد بن التهامي بن مصطفى   .335

 الديماسي نجاح بنت محمد بن احمد  .336

 شطورو  سامي بن يوسف بن عبد السالم   .337

 الغندري نائلة  بنت سعيد بن محمد  .338

 الورفلي  عز الدين بن خليفة بن الطيب   .339

 بنور  وليد بن عبد المجيد بن محمد   .341

 الشبعان الهاشمي بن حسن بن محمود  .341

 ابراهم جمال بن محمد بن الشاذلي   .342

 ابراهم  الحبيب بن محمد الهادي بن عامر   .343

 محفوظ محمد الفاضل بن الهادي  .344

 ظاهري  جميل بن علي بن أحمد   .345

 بنجدو  مراد بن محمد القادري بن عمار   .346

 العمري صالح بن مسعود بن محمد  .347

 االشعل عبد هللاوسيم بن علي بن   .348



 ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة              
  ادـالفس افحةـكـمـل ةـيـنـالوط ةـئـيـهـال دىـل              

  8192 برـــمـوفــــن 91 اريخــــت دــح ىــإل              

 
 
 

 

 

8192 نوفمبر 91 تاريخ حد إلى الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة لدى ومصالحهم بمكاسبهم المصرحين في قائمة  88 

 

 سعفي الصادق بن منصور بن محمد الصغير  .349

 السبوعي   محمد بن الحبيب بن محمد   .351

 نصيبي السيدة بنت  محمد الزين بن عمار  .351

 بنمنصور محي الدين بن حسن بن محمد  .352

 الهاللي  سكينة كوثر بنت عمر بن سالم   .353

 نصيبي  محمد السعدي بن  أحمد بن بشير    .354

 براهمي العيفة بن يوسفزينة بنت   .355

 براهمي الصادق بن مصطفى بن علي  .356

 المكي  أيمن بن محمد بن الطيب   .357

 الوسالتي اسكندر بنى علي بن بنور  .358

 حسيني عمار بن العربي بن محمد   .359

 حامدي لطفي بن محمد العيد  بن ضو  .361

 جامعي  الحسين بن الحبيب بن رحومة   .361
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