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 جويلية 10  مؤرخ في2020لسنة  67 عددأمر رئاسي 
  .بإسناد وسام الشغليتعلق   2020

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 الدستور وخاصة الفصل طالع علىبعد اال

 لسنة 80وعلى مجلة األوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 36، وخاصة فصولها من 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997

  .52إلى 

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي نصه

 للعمال 2019 تسند أوسمة الشغل بعنوان سنة  ـالفصل األول
  .قة بهذا األمر الرئاسيالمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملح

 وزير الشؤون االجتماعية مكلف بتنفيذ هذا األمر  ـ2ل الفص
  .الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 جويلية 10تونس في 
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
  لحقم

  2019 الشغل بعنوان سنة أوسمةقائمة العمال المحرزين على 
       

  يةرئاسة الجمهور

 الوسام البرنزي

 محمد فوزي حجي .1
 نبيلة العلوي .2
 خالد الغضبان .3
 كوثر بن العربي .4
 ايوب بالوفاء .5
 الناصر الرياحي .6
 محمد العبيدي .7
 عبد الكريم قاسمي .8
 مختار عواضي .9

 عبد الكريم ابن عثمان .10

 لطفي حاجي .11

 محمد بلخواص .12
 رشيد الدريدي  .13
 ليلى الجندوبي .14
 نور الدين ماكني .15
 ابراهيم عربي .16
 مراد الخذيري .17
 مختار سليماني .18
 مراد الزواوي .19
 الشيحي جاللي .20
 العادل الجبالي .21
 جمال الطياشي .22
 فاضل يهبي .23
 جمال الماجري .24
 ابراهيم فناد  .25
 وجدي التوكابري .26
 الصحبي بن تركية .27
  فتحي ميالد .28
  عمر البازي .29
  منير غومة .30
  االسعد الشماخي .31

 منير العبيدي .32

 فيصل محفوظ .33

 مراد اللجمي .34

 جالل معروفي .35
 كمال الدريدي .36

 هماميسعد الدين ال .37

 توفيق الجنادي .38

 عبد السالم اللومي .39

 محمد خالد خذر .40

 رضا العبيدي .41
 سعاد العوني .42

 عبد الكريم الزمزمي .43

 ناجية الفرشيشي .44

 رضا النايلي .45

 عادل بن احمد .46

 عادل زمالي .47
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 المنصف الشاوش .48

 المولدي سعيدي .49

 رفيقة بن تيته .50

 هندة الطرودي .51

 سارة باكير .52

 سامية بلقايد .53

 محمد االمجد الساحلي .54

 تيزهير الوسال .55

 رياض موه .56

 مختار العبيدي .57

 عبد الجليل الهمامي .58

 برهان القروي .59

 العبيدي السلطاني .60

 مصباح زعراوي .61

 طارق بلعزي .62

 محمد الماجري .63

 زياد بلغيث .64

  عزوز المثلوثي .65

  محمد كرام قرافي .66

  نبيل بنفرح .67

  وسام يعقوبي .68

  محمد السبعي .69

 لطفي بالدشيش .70

 محمد علي عبدلي .71

 مراد رحيمي .72

 البشير قرين .73

 رضا غابه .74

       

  ة الداخليةوزار
 الصنف الفضي المذهب

  نائله ناجي .75

  ريم بن الحاج علي .76

  هالة الزنايدي االخضر .77

  لطفي بن محمد بنعيسى .78

  حسين بن الهادي المهذبي .79
 المنذر بن محمد الطاهر القيزاني  .80
 نبيل بن جمعة بركية  .81
 المنصف بن أحمد بالناصر .82
 عادل بن عمر دخيل .83

 الصنف الفضي

 منير بن المختار الورتاني .84
 بن الحبيب المهذبي يوسف  .85
 محرز بن رشيد الدرويش .86
 محسن بن محمد القاطري .87
 عبد الرزاق بن علي لجنف .88
 محمد العربي بن االصفر .89
 محمد علي بن الكيالني ساسي .90
 سيف الدين بن محمد الهمامي  .91
 ساعي بن عبد الله المناعي .92
 أحمد بن محمد السالمي  .93
 رشيد بن حمودة همامي .94
 محمد الناصر بن ابراهيم خالدي .95
 امي بن الطيب العربيس .96
 رفيقة الهمامي بنحمادي  .97
 بسمة بنت بلقاسم االسود .98
 لطفي بن عبد الرحمان بوعفيف  .99

 كريم بن الحبيب سويد  .100
 حاتم بن سالم النوايلي .101
 سالم بن محمد الطاهر الدريدي .102
 حميدة المسيكني زقية .103
 محمد بن حسن خميس .104
 بن علي الميلي محسن المعز .105
 عثمان بن الهادي حسون .106
  نورالدين الجزيريامال بنت .107
 العربي بن محمد الغول .108
 المهدي بن حسين الثابت .109

 

 الصنف البرنزي

 توفيق بن التهامي رفيق .110
 جلول بن عبد العزيز الحسني .111
 خديجة العايش الصالحي  .112
 سماح بنت مختار السلطاني  .113
 صالح الدين علبوشي .114
 اسماعيل بن محمد ماجدي  .115
 خالد بن عياشي حيوني .116
 مكرم بن محمد النوري .117
  بن الحسين الغريبي سمير .118
 فؤاد بن محمد بن صالح  .119
 مصطفى بن يوسف النفاتي .120
 سامي بن توفيق التركي .121
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 محمد بن عمر ذويب .122
 جمال بن الهادي معالي .123
 سعيدة العربي الخميري .124
 نجلة العوني عاشور  .125
 صابر بن محمد الفاضل الزين .126
 سنية بنت محمد الصالح نهدي .127
 روضة بنت نصر الدريدي .128
 ي وسام بن الناصر مرايد .129
 عبد النور بن حسونه رزقي .130
 وفاء الربيع الوحيشي  .131
 العروسي بن الطاهر المدوري  .132
 لطفي بن حمده بن عبد المؤمن .133
 راضية بنت عبد السالم الحمروني .134
 وليد بن إسماعيل الصكوحي .135
 ضحى بن هالل الرزقي .136
 بلحسن بن فاروق باش حانبه .137
  ايمان بنت عزوز التستوري .138
 سامي بن محمد عبد الجواد .139
  جميع الذوادينايلة بن .140
 نبيل بن محمد بنصالح .141
 الشريف بن مراح جوادي .142
 شكري بن عبد السالم رحومه .143
 منية فراوس الشريف .144
 صلوحة حناشي كشبوره .145
 يمينة بن الفاهم القبطني .146
 ابتسام بنت عبد العزيز هبيلة .147
 الناصر بن محمد كرعون .148
 الوليد بن معاوية بن سعود .149
 أيمن بن محمد الحمزاوي .150
 جالصيفتحي بن نورالدين ال .151
 سليم بن صالح السنوسي .152
  هيثم بن أحمد مصباح .153
 محمد بن عبد الله المرزوقي .154
 األخضر بن محمد مواعدي .155
 جمال بن عبد العزيز بن عمار .156
 عصام بن بلقاسم الماجري .157
 صابر بن حسين عزيزي .158
  أنيس بن محرز التونسي .159
 وقيرعبد القادر بن محمد كمال ز .160
 محمد بن الحسين الجبالي .161
 يفيصل بن صالح الصالح .162
 شكري بن الفرجاني الطرابلسي .163

 علي بن محمد سويسي .164

 فؤاد بن بلقاسم الوافي .165
 هاجر بنت مصطفى الجالصي .166
 عماد الدين بن عمر زيان .167
 أنيس بن عزالدين بالشاذلي .168
 أيوب بن خليفة الصغير .169
 عبد القادر بن الطاهر بلغيث .170

 عبد الستار بن أحمد البكوش .171

 حاتم بن عبد القادر الذائع  .172

 السماتيزبير بن المنجي  .173

 لمياء بنت محمد بيشو  .174

 نزيهة الشريف الرديسي .175

 نادرة بنت عبد الله العياري .176

 محمد بن حمادي القصوري .177

 شوقي بن حمدة الطرابلسي .178

 محمد بن الطاهر الشريف .179

 خليفة بن خميس هروم  .180

 حاتم بن الزبير جريدي .181

 رضا بن المانع الوسالتي .182

 شكري بن خليفة النمري .183

 صالح بن محسن الصخري .184

  علي أوريدجالل بن .185

 حاتم بن الطاهر العمري .186

 محمد الحبيب بوريقة  .187

 محمد بن البشير بن زايد .188

 السحبي بن الطاهر المشرقي .189

 شفيع بن أحمد الورتاني .190

 التيجاني بن صالح التليلي .191

 فتحي بن علي سلمان .192

 عبد الستار بن الهادي الفارسي .193

 بوبكر الربيع جغام .194

 عبد الوهاب بن حسين سكيمه .195

 بسليم بن مصطفى كرا .196

 مراد بن محمد الصالح  سعيدان .197

 سنية حمادة بن عثمان .198

 جالل بن البشير شويكة  .199

 محمد رضا بن عبد الله السعيداني .200

 فتحي بن علي بن ذياب .201

 زهير بن عبد اللطيف المرساني .202

 كريم بن محمد ورغي .203
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 البشير بن صالح سويسي .204

 نزار بن بوبكر الجبابلي .205

 رمزي بن الهادف راجحي .206

 سليم بن محمد العبيدي .207

  حمد بن المولدي بنغزيم .208

 محمد كمال بن الهادي وسيع .209

 حمادي بن محمد الجريبي .210

 عبد العزيز بن صالح ونيسي .211

 رؤوف بن حمدة البوعلي .212

 حاتم بن البشير الدريدي .213

 اسكندر بن محمد الهزبري .214

 المنصف بن ابراهيم الركروكي .215

 لطفي بن الطاهر جاللي .216

 عبد القادر القربصي .217

 الفرجاني بن علي الريابي .218

 بن أحمد الحكيميشكري  .219

 فيصل بن الحسني الجربي .220

 حسني بن الهادي خليفه .221

 توفيق بن مجيد تواتي .222

 طارق بن محمد بن عمر .223

 محمد علي الراشدي .224

 خالد بن عبد الله الكبير .225

 طارق بن العياشي عياري .226

 علي بن محمد التوزري .227

 رشيد بن عبد العزيز شارني .228

 صابر بن يوسف الورتاني .229

 شكري بن الطاهر عياشي .230

 ن أحمد الجباليصالح ب .231

 سامي بن البشير الجليلي .232

 حاتم بن خميس المحفوظي .233

 صالح بن خميس حمامه .234

 صالح الدين الهذلي العميري .235

 فؤاد بن عبد السالم الحمروني .236

 سامي بن محمد رحماني .237

 فتحي بن بلقاسم تواتي .238

 مراد بن سالم رحموني .239

 نسيمة الحالوي عويشة  .240

 كمال بن محمد الفرشيشي .241

 حكيم بن صالح سلطاني .242

  اإلدارة العامة للحرس الوطني

 الصنف الفضي

  لطفي بن محمد السهيلي .243
 لطفي بن محمد المتهني .244
 هشام بن التيجاني الخماري .245
 إلياس بن محمد بن نور .246
 سمير بن فرج بن فرج .247
 عصام بن أحمد الجواني .248
 فؤاد بن عيساوي كريط  .249

 الشاذلي بن عمار العماري .250

 الشريف بن الشاذلي السنوسي .251

 ي مرزوقالحبيب بن المازر .252

 

 الصنف البرنزي

 عبد العزيز بن بلقاسم الضريفي .253
 عبد الله بن محمد الطبيبي .254
 سامي بن الشافعي البريكي .255
 جوهر بن عبد الرزاق القلعي .256
 حسين بن أحمد الغربي .257
 المنذر بن رشيد سعداوي .258
  أكرم بن محمد المكي .259
  مروان بن محمد جبابلي .260
  صالح الدين بن التومي التركي .261
  رينوفل بن مصطفى السيا .262

 

  الديوان الوطني للحماية المدنية
 الصنف الفضي

 المعز بن توفيق الدشراوي .263

  

  الصنف البرنزي

 عبد الناصر أوفنسو .264
 محسن بن حسن ابراهيم .265
 محمد الفوزي بن بلقاسم عوني .266
  سامي بن التوفيق المصمودي .267
 لطفي بن علي بن علية  .268
 مراد بن عبد العزيز بن مراد .269
  محمد بن عبد العزيز شرفي .270
  عثمان عرفهسمير بن  .271
  وداد الوسالتي الشابي .272
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  والية منوبة

 الصنف البرنزي

  حمادي حمام .273
 محمد الصالح عويدات .274
 نادية الحنفي .275

 

  والية أريانة

 الصنف الفضي

 سنية الغميقي .276

 

 الصنف البرنزي

 محمد يعيش .277
 أحالم بن حميدة  .278
 هاجر الحامي  .279
  أمال بن فرج .280
 السيدة وهابي .281
  عواطف طالب .282
  ساسية سلطاني  .283

 

  سوالية بنعرو

  الصنف الفضي المذهب 
  طارق الساحلي .284

  

  الصنف الفضي
  روضة الكوكي .285

  

  الصنف البرنزي
 محمد بولجفان .286
 زهرة الشواشي .287
 آمنة بوزيان  .288
 نادية الطويل .289

  والية بنزرت

  الصنف البرنزي
 نجوى الحجري .290
 سميرة بن حميدة .291
 هدى العوني .292

  توفيق الماجري .293

  جالل الجربي .294

 خالد حسين .295

  دليلة العربي .296

  رشيد السالمي .297

  ي الشتيويشكر .298

  سامية السوري .299

  

  والية زغوان

  الصنف البرنزي

 يامنة بن جفاله .300

 راضية بنعماره .301

 

  والية باجة

  الصنف البرنزي

 اسماعيل اليحمدي  .302

 عفيفة بوعزيز  .303

 مفيدة سماعلي .304

 

  والية جندوبة
 الصنف البرنزي

 فوزي يحياوي  .305
 كمال اليتيمي  .306

  

  والية سليانة
 الصنف البرنزي

 شكري بالضياف .307
 يسي حمادي العوا .308
 عبد الرزاق طريفي .309
 عبد الجليل بوعزيز .310
 فاطمة الرزقي .311
 توفيق الظاهري  .312
 فريدة القرواشي .313

 صفية شرود .314

 التوفيق الخريصي .315

 سميرة الفرجاوي .316



  71عـــدد   2020 جويلية 22 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   1794صفحــة 

  والية المنستير

 الصنف البرنزي

 علي عمر  .317
 حميدة بن عافية .318
 حسنة ضفولي .319
 سعاد بشير .320
 سميرة شطورو .321
 نجاة زدام .322
 زهية الزيدي .323
 نايلة صالح .324
 ليلى الصكلي .325
 اتن الماجريف .326

 

  والية المهدية

  الصنف البرنزي

 خالد البديري  .327
 حسن سنان .328
 سامية بن خليفة .329

 هشام كمون .330

 ياسمينة زن .331

 حمادي صدقة  .332

 حياة برغل .333

 منجية عمامو .334

 

  والية مدنين

 الصنف الفضي

 نبيل صويد .335

 الصنف البرنزي

 كارم العمراني .336
 سامي الحوات .337
 حوسين بلحاج .338
 نجاة كسيكسي .339

 

  معتمدية دوار هيشر
  ف البرنزيالصن

 منية الغانمي .340

  معتمدية وادي الليل

 الصنف الفضي

 روضة جبران .341

 

 الصنف البرنزي

 لمياء العياري .342
 قيس الجبري .343

  
  معتمدية بنعروس

  الصنف البرنزي
 حمادي المهناوي .344

 

 

  معتمدية المدينة الجديدة
  الصنف البرنزي

 علي المنصوري .345

 

  معتمدية المروج
  الصنف البرنزي

 الفاضل شلواطي .346

 

  الزريبةمعتمدية 
 الصنف البرنزي

 محمد علي رقاز  .347
 عزوز بوكيل .348

 حميدة الساسي .349

 علجية العير .350

 عادل بنمنصور .351

  معتمدية الفحص

  الصنف البرنزي

 محمد الهادي عبد الله .352
  خالد دعبوب .353

      

  معتمدية صواف

  الصنف البرنزي
 محمد الغبغوبي .354
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  معتمدية جندوبة الشمالية

 الصنف الفضي المذهب

 حموده هوامليه .355

  

 برنزيالصنف ال

 طارق دبوسي .356

  

  معتمدية وادي مليز
 الصنف الفضي

 عبد الرحمان الخزري .357
  السيدة الورغي .358

  

  الصنف البرنزي

 لمياء علوشي .359

  

  معتمدية طبرقة

  الصنف البرنزي
 فوزي سالمي .360
  حنان حواتمية .361

 

  معتمدية ملولش
  الصنف البرنزي

 مراد بن صالح .362

 

  معتمدية قصور الساف

  الصنف البرنزي

 وسام الوسالتي .363

  

  دية تمغزةمعتم

  الوسام البرنزي

 علي بنعبد الحفيظ .364

  

  معتمدية بنقردان

 الصنف البرنزي

 صالح السالمي .365

  بلدية برج العامري

  الصنف البرنزي
 المنصف رياحي .366

 

  وزارة الشؤون االجتماعية
 الوسام الفضي المذهب

  محمد األخضر بوكثير .367

  
  الوسام الفضي

 عبد العزيز عميري .368
 رجاء بحرون .369

  
  الوسام البرنزي

 ي الهماميفتح .370
 كريم شرفادي .371
 مريم الفرجاني .372
 هندة بالعربي .373
 أميرة الذوادي .374
 حنان الجالصي .375
  جميلة ابننصر .376
 سناء الزواري .377
 سمية عبد الله .378
 بسمة المؤدب .379
 نبيل العبيدي .380
 حميده حناشي .381
 عصام مقدم .382
 فوزي الشارني .383
 عبد العيادي .384
 عربية العويني .385
 محبوبة عشي .386
 عادل الشاوش .387
 شاكر السالمي .388
 رابح قربع .389
 اكشيقمر المر .390
 أسماء بنسالم .391
 محمد الجالصي .392
 أسماء بوسريح .393
 منى الطاوس .394
 عادل الواعر .395
 فتحي فريجة .396
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 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29وعلى القانون األساسي عدد 

المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول  2018ماي 

  ، منه383 و167 و159 و155

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15د  عدوعلى القانون األساسي

   للميزانية، المتعلق بالقانون األساسي2019فيفري 

القانون عدد مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى وعلى 
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة 56النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018
 ،2019لسنة 

حلية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى مجلة الجباية الم

 وعلى جميع 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لسنة 11

 لسنة 54النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 

لمتعلق بقانون المالية  ا2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013

 ،2014لسنة 

 23 المؤرخ في 2020 لسنة 52 عدد الحكوميوعلى األمر 

بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية  المتعلق 2020 جانفي

  ،البلديات

 27 المؤرخ في 2020 لسنة 19وعلى األمر الرئاسي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2020 فيفري

  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية

 :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

الحكومي يتم تعديل النموذج الملحق باألمر ـ الفصل األول 

المتعلق  2020 جانفي 23المؤرخ في  2020 لسنة 52عدد 

بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات على مستوى 

" نفقات تسديد أصل الدين"نفقات الجزء الرابع من العنوان الثاني 

  .الحكومي وفقا لبيانات الجدول التعديلي الملحق بهذا األمر

رؤساء وزير المالية و ووزير الشؤون المحلية ـ 2الفصل 

 الذي ر الحكوميمكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا األم البلديات

  .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 جويلية 14تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية
                     محمد نزار يعيش

  وزير الشؤون المحلية 

 لطفي زيتون

  رئيس الحكومة
  إلياس الفخفاخ

 




