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  .2019 ديسمبر 13قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 

كلف السيد رياض بوعشير، متفقد رئيس للمصالح المالية، 
بمهام مفوض من الدرجة الثانية لإلشراف على فريق العمل المكلف 

ة المؤسسات الكبرى بالمصالح بالشؤون اإلدارية والمالية بإدار
  .الخارجية لإلدارة العامة لألداءات بوزارة المالية

من األمر الحكومي عدد ) جديد (5عمال بأحكام الفصل 
، ينتفع المعني 2017 أكتوبر 27 المؤرخ في 2017 لسنة 1156

  .باألمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

  
  .2019 ديسمبر 13رخ في قرار من وزير المالية مؤبمقتضى 

كلف السيد زهير بلقاسم، متفقد مركزي للمصالح المالية، 
بمهام متفقد محقق بخلية المتفقدين بقسم محاسبة للتفقد بإدارة 
محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بأريانة 

  .بوزارة المالية

 2013 لسنة 1219 من األمر عدد 31عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بمنح 2013 جانفي 22المؤرخ في 

  .وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

 

  .2020 جانفي 17قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 

سمي اإلطارات اآلتي ذكرهم في رتبة متفقد عام للمصالح 
  :المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

  ـ سلمى التريكي،

  . طوم حرم الحطابـ سامية ف

 

  .2020 جانفي 17قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 

سمي السيد توفيق سبوعي في رتبة مهندس عام بالسلك 
المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ 

  .والوقيد

  

  .2020 جانفي 17قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 
لعربي في رتبة متصرف رئيس سمي السيد جمال الدين ا

بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ 
  .والوقيد

  

  .2020 جانفي 17قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 
سمي السيد محمد بوليلة في رتبة مهندس رئيس بالسلك 
المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ 

  .الوقيدو

  .2020 جانفي 17قرار من وزير المالية مؤرخ في بمقتضى 

سمي اإلطارات اآلتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمصالح 
  :المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

  ـ سنية الشربطي حرم الفقي،

  ـ محمود الهمامي،

  .ـ كمال بن صالح

  

  

 

  

 2020 جانفي 8مؤرخ في  2020لسنة  26ر حكومي عدد أم
يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية 
والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام 

  .في الثروات البحرية وتربية األحياء المائية

  إن رئيس الحكومة،

  ن الدولي بالنيابة،باقتراح من وزير التنمية واالستثمار والتعاو

   منه،92بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصل 

 أفريل 5 المؤرخ في 2016 لسنة 29 عدد وعلى القانون
 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 2016

   منه،4

وعلى اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا األمر الحكومي والممضاة 
ين الوكالة الفرنسية للتنمية  ب2019 أوت 6بقليبية بتاريخ 

والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم التصرف المستدام في 
  الثروات البحرية وتربية األحياء المائية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

 المؤرخ في 2019 لسنة 1034وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف 2019 نوفمبر 14

  .تعاون الدولي بالنيابةوزير التنمية واالستثمار وال

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 ـ تم إبرام اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا األمر الفصل األول
 بين الوكالة 2019 أوت 6الحكومي والممضاة بقليبية بتاريخ 

الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره خمسة ماليين 
أورو لتمويل برنامج دعم ) 5610 000(الف آوستمائة وعشرة 

  . المائيةاألحياءالتصرف المستدام في الثروات البحرية وتربية 
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 ـ ينشر هذا األمر الحكومي بالرائد الرسمي 2الفصل 
  .للجمهورية التونسية

  .2020 جانفي 8تونس في 
  

  

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

 

 

  

   2020جانفي  17قرار من وزير التجارة مؤرخ في 
  يتعلق بإعفاء عقد االستغالل تحت التسمية األصلية 

   2015 لسنة 36 من القانون عدد 5لفصل من أحكام ا
   المتعلق بإعادة 2015 سبتمبر 15المؤرخ في 

تنظيم المنافسة واألسعار الستغالل العالمة التجارية األجنبية 
"Mortimer English Club " في مجال تعليم اللغة

  .االنقليزية الموجهة للطفل
  إن وزير التجارة،

  بعد االطالع على الدستور، 

 أوت 12 المؤرخ في 2009 لسنة 69قانون عدد وعلى ال
   المتعلق بتجارة التوزيع، 2009

 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36وعلى القانون عدد 
   منه،6المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار خاصة الفصل 

 جوان 21 المؤرخ في 2010 لسنة 1501وعلى األمر عدد 
لدنيا الواجب توفرها في عقد  المتعلق بضبط الشروط ا2010

االستغالل تحت التسمية األصلية والمعطيات الدنيا المضمنة 
  بالوثيقة المصاحبة للعقد،

 المؤرخ في 2016 لسنة 1204وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب اإلعفاء 2016 أكتوبر 18

المؤرخ في  2015 لسنة 36ومدته تطبيقا ألحكام القانون عدد 
   المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار،2015 سبتمبر 15

 28وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 
 المتعلق بمنح عقود االستغالل تحت التسمية 2010جويلية 

  64 من القانون عدد 6األصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 
  متعلق بالمنافسة واألسعار، ال1991 جويلية 29المؤرخ في 

 18بتاريخ " آمنة طبقه حرم القلعي"دة يطلب السوعلى 
 المتعلق بإعفاء عقد االستغالل تحت التسمية 2018أكتوبر 

 لسنة 36 من القانون عدد 5األصلية من تطبيق أحكام الفصل 
 المتعلق بإعادة تنظيم 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015
الل العالمة التجارية األجنبية ة واألسعار الستغسالمناف

"Mortimer English Club " في مجال تعليم اللغة االنقليزية
  الموجهة للطفل بتونس،

وعلى عقد االستغالل تحت التسمية األصلية المبرم بين 
 Mortimer"والشركة األلمانية " آمنة طبقه حرن القلعي"السيدة 

Franchise GmbH " غالل  الست2019 سبتمبر 17بتاريخ
  ،"Mortimer English Club"العالمة التجارية األجنبية 

 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36 أن القانون عدد اواعتبار
 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار المشار 2015سبتمبر 

إليه أعاله يجيز في الفصل السادس اإلعفاء من تطبيق أحكام 
ن العقود التي يثبت  االتفاقات والممارسات وأصناف م5الفصل 

أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر 
   قسطا عادال من فوائدها، المستعملينعلى

ساهم في تطوير كفاءات يواعتبارا أن هذا النوع من العقود 
األطفال في مجال تعلم اللغة االنقليزية، وأن هذه األنشطة الموجهة 

تحدثة التي أصبحت عديد المجتمعات لألطفال من األنواع المس
   اللغة االنقليزية بطريقة مبسطة،المتقدمة تعتمدها قصد تعليم

 182688واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 
آمنة "  المتعلق بمنح السيدة2019 جانفي 17والصادر بتاريخ 
 إعفاء لعقد الستغالل تحت التسمية األصلية "طبقه حرم القلعي

 المؤرخ في 2015 لسنة 36 من القانون عدد 6معنى الفصل على 
 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار 2015 سبتمبر 15

 English Club" قصد استغالل العالمة التجارية األجنبية
Mortimer"،في مجال تعليم اللغة االنقليزية الموجهة للطفل   

 2019 أوت 26وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 
 Mortimer English" األجنبيةالستغالل العالمة التجارية 

Club"في مجال تعليم اللغة االنقليزية الموجهة للطفل .  

  :قرر ما يلي

 إعفاء "آمنة طبقه حرم القلعي"الفصل األول ـ يمنح للسيدة 
 من 6األصلية على معنى الفصل لعقد االستغالل تحت التسمية 

 2015 سبتمبر 15 المؤرخ في 2015 لسنة 36القانون عدد 
المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة واألسعار الستغالل العالمة 

 وذلك حسب "Mortimer English Club"التجارية األجنبية 
المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب اإلعفاء ووفقا للبيانات 

  :التالية

  آمنة طبقه حرم القلعي،: ـ االسم واللقب

  ،تونسية: ـ الجنسية

  تعليم اللغة االنقليزية الموجهة للطفل،: ـ النشاط

   ـ تونس1053إقامة نور البحيرة ـ ضفاف البحيرة : ـ العنوان

  .1650407V: ـ المعرف الوحيد

 بمقتضى هذا اإلعفاء للمعنية باألمر فتح  ـ يخول2الفصل 
لتعليم اللغة االنقليزية الموجهة للطفل تحت العالمة ) 2(ناديين 

بصفة مباشرة " Mortimer English Club"األجنبية التجارية 
  .بتونس، وفقا لمخطط االستثمار المرفق بالملف




