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 2021 جوان 1 مؤرخ في 2021 لسنة 49   عدد أمر رئاسي

وسام « االستثنائيةمن الدرجة   الشغلوسام يتعّلق بإسناد
  .»ذهبي

 إن رئيس الجمهورية،

   منه،77 على الدستور وخاصة الفصل االطالعبعد 

 لسنة 80وعلى مجلة األوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 

1997خ في أوتنقيحها1997ل ديسمبر  المؤر وإتمامها   كما تم

 المتعلق 2017 مارس 7 المؤرخ في 2017 لسنة 9بالقانون عدد 

بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة األوسمة وإحداث وسام الوفاء 

  والتضحية،

  :يصدر األمر الرئاسي اآلتي

 االستثنائية يسند وسام الشغل من الدرجة األول ـالفصل 

ال الفائزين بجائزة العامل المثالي بعنوان سنة للعم» وسام ذهبي«

 والمذكورة أسماؤهم بالقائمتين 2020سنة بعنوان  و2019

  .الملحقتين بهذا األمر الرئاسي

 وزير الشؤون االجتماعية مكلف بتنفيذ هذا األمر  ـ2الفصل 
  . الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2021 جوان 1 تونس في
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  
قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل من الدرجة 

  2019بعنوان سنة " وسام ذهبي"االستثنائية 
  رئاسة الجمهورية،: بوبكر عميدي -

  مجلس نواب الشعب،: كمال أندلسي -

  رئاسة الحكومة،: فاطمة مقعدي -

  وزارة الدفاع الوطني،: لطفي جبالية -

  وزارة الداخلية،: الحباشيسفيان  -

اإلدارة الجهوية - وزارة الشؤون االجتماعية: روضة الزمزاري -
  للشؤون االجتماعية بتونس،

  وزارة النقل واللوجستيك،: خالد المانسي -

  وزارة التجارة وتنمية الصادرات،: محمد رياض المنزلي -

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد : كمال قصراني -

  المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقابس،- ريالبح

مركز -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: رياض بنمرزوق -

  البيوتكنولوجيا بصفاقس

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة : محمد علي الطويهري -

  )والية تونس(اإلجتماعية 

  )والية زغوان( شركة اسمنت جبل الوسط :حموده ميالد -

والية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز : مزة ريم ح -

  )المهدية

  )والية القيروان ( مصنع التبغ بالقيروان :علي مرزوق -

 معمل –المجمع الكيميائي التونسي : الخموسي السراي -

  )والية قابس(الداب 

معمل الحامض –المجمع الكيمائي التونسي : المنذر نصر -

  )والية قابس(الفسفوري 

  )والية توزر(الديوان الوطني للتطهير :   رابحهالحبيب -

اإلتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري : بوبكر شرفان -

  )والية تطاوين(

  )والية تطاوين(الديوان الوطني للبريد : محمد بوخشم -

  

  قائمة العمال المحرزين على

بعنوان " وسام ذهبي"وسام الشغل من الدرجة االستثنائية 
  2020سنة 

  رئاسة الجمهورية،: ضا الدالجير -

  مجلس نواب الشعب،: عادل شامخ -

  رئاسة الحكومة،: لطفي بن حمودة -

  وزارة الدفاع الوطني،: كمال الدبابي -

المعهد الوطني –وزارة الشؤون االجتماعية : يمينة العياري -

  لرعاية الطفولة،

  وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار،: رؤوف الغملولي -

  وزارة تكنولوجيات االتصال،: زينب البش حرم الشبوح -
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وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد : فرحات بنعبد الله -
  المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنابل، –البحري 

  وزارة التربية،: كمال الكريمي -

  وزارة الشؤون الدينية،: أكرم الورتتاني -

  )والية تونس" (ا مغربهيمودي"شركة : سامي رشيد -

  )والية تونس(تحاد العام التونسي للشغل اال: الفاضل بلحاج -

  )والية بن عروس" (سانوفي تونس"شركة : رياض الفتوحي -

المندوبية الجهوية : حسنة بن عيسى حرم المثلوثي -

  )والية منوبة(للصناعات التقليدية بمنوبة 

  )ية جندوبةوال( المركب الفالحي بدرونة :حمد عرفاوي أ-

شركة المعامل الميكروميكانيكية : هبة المرابط حرم البدوي -

  )والية المنستير(

والية "  (فيتالي"مركزية ألبان المهدية : فاروق السفاري -

  )المهدية

المركب الفالحي –ديوان األراضي الدولية : النوي البرهومي -

  )والية القصرين(الخضراء 

 بمنزل بوزيان IIالحي االعتزاز المركب الف: العربي الطويل -

  )والية سيدي بوزيد(

" سوتيفاب"الشركة التونسية لصناعة الدهن : قيس الخوفي -

  )والية صفاقس(

المركب السياحي والعقاري جربة الهناء : المحسن الكوني -

  .)والية مدنين(

  

  

 

  

    2021 جوان 8  مؤرخ في2021  لسنة423أمر حكومي عدد 
 المؤرخ 2009 لسنة 1482ق بتنقيح وإتمام األمر عدد يتعل
  المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط 2009 ماي 18في 

الوظيفية واإلعفاء منها بالمطبعة الرسمية للجمهورية 
  .التونسية

  إن رئـيـس الحكومــة،

  طالع على الدستور،  بعد اال

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1965 لسنة 46وعلى القانون عدد 
 26 وخاصة الفصل 1966 المتعلق بقانون المالية لسنة 1965

  منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين، 1985

 الشركات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية و

التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 

 1999 لسنة 28بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 

  2003 لسنة 21 والقانون عدد 1999 أفريل 3المؤرخ في 

  2006 لسنة 58 والقانون عدد 2003 مارس 17المؤرخ في 

  2007 لسنة 69 عدد  والقانون2006 جويلية 28المؤرخ في 

 المتعلق بحفز المبادرة 2007 ديسمبر 27المؤرخ  في 

  ،االقتصادية

 المؤرخ في أول فيفري 1989 لسنة 9وعلى القانون عدد 

  المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989

 المؤرخ في أول 1994 لسنة 102كما نقح و تمم بالقانون عدد 

 29 المؤرخ في 1996 لسنة 74دد   والقانون ع1994أوت 

 ماي 3 المؤرخ في 1999 لسنة 38 والقانون عدد 1996جويلية 

 مارس 29 المؤرخ في 2001 لسنة 33 والقانون عدد 1999

 جوان 12 المؤرخ في 2006 لسنة 36 والقانون عدد 2001

   مكرر منه،10 وخاصة على الفصل 2006

نوفمبر  7 المؤرخ في 1969 لسنة 400وعلى األمر عدد 

   المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير األول، 1969

 جوان 20 المؤرخ في 1994 لسنة 1397وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير 1994

  شهادات ومؤهالت التكوين المهني األساسي والمستمر،

 ديسمبر 25 المؤرخ في 1995 لسنة 2602وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 1995

التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس كما تم تنقيحه وإتمامه 

  ،2009 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 643باألمر عدد 

 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1685وعلى األمر عدد 

 وأساليب تسيير  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي2000

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما نقح وتمم باألمر عدد 

  ،2006 نوفمبر 20 المؤرخ في 2006 لسنة 3050

 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002 لسنة 2197وعلى األمر عدد 

 المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية 2002

وتمثيل المساهمين وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها 

العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات 

 510الموضوعة على كاهلها كما نقح وتمم باألمر الحكومي عدد 

  ،2016 أفريل 13 المؤرخ في 2016لسنة 




