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      .  2017 ديسمبر 29تونس في   .2017 نوفمبر 25التونسية ويجري العمل به ابتداء من  ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .نطاق مشموالت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيةتوسطة كل الوثائق الداخلة في الصناعة والمؤسسات الصغرى والمعام، مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير المشار إليه أعاله، أسند تفويض إلى السيد فتحي بنور، متصرف  ،1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد الفصل األول ـ طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل األول من   :ا يلي قرر م
 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، . يتعلق بتفويض حق اإلمضاء2017 ديسمبر 29مؤرخ في قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة                        سليم الفرياني  ةالصغرى والمتوسطوالمؤسسات وزير الصناعة 
 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384وعلى األمر عدد   وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983
 ماي 22 المؤرخ في 1995 لسنة 916وعلى األمر عدد   ،اإلمضاء المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق 1975
 ديسمبر 13 المؤرخ في 2010 لسنة 3215وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط مشموالت وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه 1995
 جانفي 18 المؤرخ في 2000 لسنة 134وعلى األمر عدد   ،2010
يحه وإتمامه  المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنق2000  أوت 7 المؤرخ في 2014 لسنة 2947وعلى األمر عدد   ،2010 أفريل 5 المؤرخ في 2010 لسنة 617باألمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   سمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعلق بت2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   عام، بوظائف مدير السالمة، المتعلق بتكليف السيد محمد العبيدي العبيدي، مهندس 2014

قرة الثانية من الفصل األول من الفصل األول ـ طبقا ألحكام الف  :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد  محمد العبيدي المشار إليه أعاله، أسند تفويض إلى السيد  ،1975 جوان 17 المؤرخ في 1975 لسنة 384األمر عدد        .  2017 ديسمبر 29تونس في   .2017 نوفمبر 25 من التونسية ويجري العمل به ابتداء ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل   .ت أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبيةنطاق مشموالالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كل الوثائق الداخلة في ، ليمضي بالنيابة عن وزير مدير السالمة عام، هندسم، العبيدي
 

                         سليم الفرياني  الصغرى والمتوسطةوالمؤسسات وزير الصناعة 
 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 69وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير التجارة،  .المطاعم والوجبات السريعةفي قطاع  "Hard Rock Café"لعالمة التجارية األجنبية استغالل ا قصد  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36 من القانون عدد 5الفصل إعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية من أحكام ب يتعلق 2017 ديسمبر 29قرار من وزير التجارة مؤرخ في    

 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد   المتعلق بتجارة التوزيع، 2009
 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 1501وعلى األمر عدد   منه، 6 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار خاصة الفصل 2015
 المؤرخ في 2016 لسنة 1204وعلى األمر الحكومي عدد   بالوثيقة المصاحبة للعقد،االستغالل تحت التسمية األصلية والمعطيات الدنيا المضمنة  المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد 2010

 المؤرخ في 2015 لسنة 36ومدته تطبيقا ألحكام القانون عدد  المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء 2016أكتوبر  18
   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015 سبتمبر 15



  4603صفحـة   2017 ديسمبر 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   104عــدد 

ل تحت التسمية  المتعلق بمنح عقود االستغال2010جويلية  28وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في  ل تحت  المتعلق بإعفاء عقد االستغال2015 ديسمبر 29بتاريخ  "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" وعلى طلب شركة التمويل للنزل المرادي   المتعلق بالمنافسة واألسعار،1991 جويلية 29المؤرخ في  64 من القانون عدد 6األصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل  األجنبية  تنظيم المنافسة واألسعار الستغالل العالمة التجارية المتعلق بإعادة 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015لسنة  36 من القانون عدد 5التسمية األصلية من تطبيق أحكام الفصل  "Hard Rock Café"  الشركة التونسية التمويل للنزل المراديصلية المبرم بين وعلى عقد االستغالل تحت التسمية األ  المطاعم والوجبات السريعة،في قطاع  "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi  " وعلى العقد التكميلي لعقد االستغالل تحت التسمية األصلية المبرم    ، "Hard Rock Café" العالمة التجارية قصد استغالل "Hard Rock Limited"والشركة األمريكية  التمويل للنزل المرادي التونسية  بين الشركة 2016 نوفمبر 17ريخ بتا "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " قصد استغالل العالمة " Hard Rock Limited"والشركة األمريكية  م وعلى العقد التكميلي لعقد االستغالل تحت التسمية األصلية المبر   ، "Hard Rock Café" التجارية التمويل للنزل المرادي التونسية  بين الشركة 2017 مارس 24بتاريخ  "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi " قصد استغالل العالمة " Hard Rock Limited" والشركة األمريكية ركة التونسية التمويل للنزل  بين الش2017 مارس 24بتاريخ  المبرم Contrat de promotionوعلى العقد التكميلي لعقد التطوير    ، "Hard Rock Café" العالمة التجارية قصد استغالل "Hard Rock Limited"والشركة األمريكية  " Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"  التونسية التمويل للنزل المراديبين الشركة المبرم Contrat de développementوعلى عقد التطوير   ،"Hard Rock Café"التجارية  "  Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"المرادي    ، "Hard Rock Café" التجارية قصد استغالل العالمة "Hard Rock Limited"والشركة األمريكية 

نافسة واألسعار المشار  بإعادة تنظيم المالمتعلق 2015سبتمبر  15 المؤرخ في 2015 لسنة 36واعتبارا أن القانون عدد   العدد واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت  في قطاع تجهيز المطاعم،الوطنية خاصة منها الفالحية إضافة إلى تنشيط الشركات المختصة جودة الخدمات ونوعية المنتوج المعروض وتثمين المدخالت وترسيخ صنف من المطاعم في السوق التونسية وفي تحسين في إدخال واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم   قسطا عادال من فوائدها،لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية  االتفاقات 5 إعفاء من أحكام الفصل 6إليه أعاله يجيز في الفصل 
ستغالل العالمة اقصد ر المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعا 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36من القانون عدد  6إعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية على معنى الفصل "  Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"   بمنح شركة التمويل للنزل المرادي   المتعلق2016 أكتوبر 13ريخ  والصادر بتا162599 المطاعم والوجبات في قطاع  "Hard Rock Café"األجنبية  الفصل األول ـ يمنح لشركة التمويل للنزل المرادي   :قرر ما يلي   .السريعة "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi  " ستغالل العالمة قصد االمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار  2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36ون عدد من القان 6إعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية على معنى الفصل شركة التمويل للنزل المرادي : ـ االسم االجتماعي   :بها بوثائق مطلب اإلعفاء وحسب البيانات التالية وذلك حسب المعطيات المصرح  "Hard Rock Café"األجنبية  "Société D’investissement Hôteliers El Mouradi".   نزل المرادي الطريق السياحية : ـ عنوان المقر االجتماعي   .سامي المهيري: ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة مبين   وفق ما هو%100تونسية :  ـ هيكلة رأس المال  . ـ حمام سوسة ـ سوسة48القنطاوي ص ب  بصفة مباشرة " Hard Rock Café"نقاط بيع تحت العالمة األجنبية  5فتح "  Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" ـ يخول بمقتضى هذا اإلعفاء لشركة التمويل للنزل المرادي 2الفصل   .B17101997: ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري   .السياحة: ـ النشاط   .بالطلب   .بالملف لمخطط االستثمار المرفق  بواليات تونس وسوسة ونابل ومدنين وفقا
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"  Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"  للتجديد ويتعين على شركة التمويل للنزل المرادي  تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل  ـ هذا اإلعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من 3الفصل  ـ  بقطع النظر عن هذا اإلعفاء يتعين على شركة التمويل للنزل 4الفصل   .الرابعة للنشاط مع موافاة اإلدارة بتقارير سنوية حول النشاطل تحت التسمية األصلية خالل السنة تقييم العمل بعقد االستغال "  Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"المرادي  قة بتنظيم ممارسة نشاط المطاعم  الشروط القانونية والترتيبية المتعلاستيفاء تم على أساسها منح اإلعفاء لممارسة النشاط، في أجل ال يتجاوز إعالم الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي " Société D’investissement Hôteliers El Mouradi" ـ يتعين على شركة التمويل للنزل المرادي 7الفصل   .ومراعاة الطابع العمراني ألماكن انتصاب محالت ممارسة النشاطالعمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية  ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به 6الفصل   ."Hard Rock Café"  ها بنقاط البيع الحاملة للعالمة األجنبيةيعالمنتوجات التي توزبتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخالت الوطنية في "  Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"   ـ تلتزم شركة التمويل للنزل المرادي5الفصل   .والوجبات السريعة
" Société D’investissement Hôteliers El Mouradi"المنافسة واألسعار في صورة مخالفة شركة التمويل للنزل المرادي  المتعلق بإعادة تنظيم 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015لسنة  36 من القانون عدد 5 ـ يسحب اإلعفاء من أحكام الفصل 8الفصل   .ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط  .ـ عنوان محالت ممارسة النشاط  .أس مال الشركةوخاصة فيما يتعلق بهيكلة رـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب اإلعفاء أو بهذا القرار   : يوما من تاريخ حدوثه، خاصة 15     .2017 ديسمبر 29تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 9الفصل   .لشروط منحه

 
 عمر الباهي  التجارةوزير 

 ديسمبر 13 مؤرخ في 2017 لسنة 1374أمر حكومي عدد   
 المؤرخ في 1985 لسنة 1176بإتمام األمر عدد  يتعلق 2017

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  ن المحلية والبيئة،باقتراح من وزير الشؤو  إن رئيس الحكومة،  .والحيطة االجتماعيةوالشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية  المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات 1985 سبتمبر 24
 لسنة 48النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع  المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   تقاعد الوالة،الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد  المتعلق بتنقيح القوانين 2011 جوان 4لمؤرخ في  ا2011
 أوت 29 المؤرخ في 1985 لسنة 1025وعلى األمر عدد   بادرة االقتصادية،بحفز الم المتعلق 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69عدد وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  العام ألعوان الدواوين  المتعلق بضبط النظام األساسي1985
خاصة األمر الحكومي عدد النصوص التي نقحته أو تممته وبالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية وعلى جميع الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون  المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة 1985
 سبتمبر 24 المؤرخ في 1985 لسنة 1176وعلى األمر عدد   ،2015 نوفمبر 10 المؤرخ في 2015 لسنة 1767
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر الحكومي عدد اعد والحيطة االجتماعية وعلى المنخرطين بالصندوق الوطني للتقالعمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية  المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات 1985
  ،2017 أفريل 11 المؤرخ في 2017 لسنة 459


