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  التجارة وزارة

  

 11 مؤرخ في 2016 لسنة 183بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2016 جانفي

أنهي إبقاء السيد أحمد الوحيشي، رئيس مخبر رئيس، المتفقد 
 أكتوبر 1العام للتجارة، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي ابتداء من 

2015.  

  

  

 ظة على الرتاث واملحاف الثقافةوزارة

  

 11 مؤرخ فيوالمحافظة على التراث  الثقافة ةمن وزيرقرار 
إحداث  يتعلق بالمصادقة على كراس شروط 2016جانفي 

  .ستغالل مركز ثقافي خاصاو

  ، والمحافظة على التراث الثقافةةإن وزير

    على الدستور،بعد االطالع

المؤرخ على مجلة االلتزامات والعقود الصادرة بمقتضى األمر و
 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو 1906 ديسمبر 15في 

 26 المؤرخ في 2010 لسنة 39تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2010جويلية 

 129وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص 1959 أكتوبر 5 المؤرخ في 1959لسنة 

 2010 لسنة 39نون عدد التي نقحتها أو تممتها وخاصة القا
  ،2010جويلية  26المؤرخ في 

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 88وعلى القانون عدد 
  ،1981لسنة  المتعلق بقانون المالية 1980

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالمنافسة واألسعار وعلى جميع النصوص التي 1991
 المؤرخ في 2005 لسنة 60خاصة القانون عدد تممته و نقحته أو

  ،2005 جويلية 18

 لسنة 24وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 
 وعلى جميع النصوص التي 1992 مارس 9 المؤرخ في 1992

 المؤرخ 2014 لسنة 47نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ، 2014جويلية  24في 

 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992نة  لس117وعلى القانون عدد 

   المتعلق بحماية المستهلك،1992

وعلى مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة بمقتضى القانون 

 وعلى 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993 لسنة 120عدد 

 5جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

  ،2009 جانفي 26 المؤرخ في 2009لسنة 

 فيفري 24 المؤرخ في 1994 لسنة 36ن عدد وعلى القانو

 المتعلق بالملكية األدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه 1994

  ،2009 جوان 23 المؤرخ في 2009 لسنة 33بالقانون عدد 

 ماي 2 المؤرخ في 1995 لسنة 44وعلى القانون عدد 

 المتعلق بالسجل التجاري وعلى جميع النصوص التي 1995

 المؤرخ في 2010 لسنة 15ته وخاصة القانون عدد نقحته أو تمم

  ،2010 أفريل 10

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 وعلى جميع 2000 نوفمبر 3 المؤرخ في 2000 لسنة 93

سنة  ل16النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 

  ،2009 مارس 16 المؤرخ في 2009

 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 12 عدد وعلى القانون

 المتعلق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتراخيص 2001

  ة،المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافي

 ماي 15 المؤرخ في 2006 لسنة 27وعلى القانون عدد 

ية  المتعلق بتبسيط اإلجراءات في مجال التراخيص اإلدار2006

  الخاصة بالقطاع الثقافي،

 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وعلى القانون عدد 

  قتصادية، المتعلق بحفز المبادرة اال2007

 مارس 2 المؤرخ في 2009 لسنة 11وعلى القانون عدد 

الوقاية من أخطار الحريق  المتعلق بإصدار مجلة السالمة و2009

  ،نفجار والفزع بالبناياتو اال

 نوفمبر 24 المؤرخ في 1981 لسنة 1595  عددألمروعلى ا

 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها 1981

 1980 لسنة 88 من القانون عدد 32 ـ 31 ـ 29بالفصول 

 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 ديسمبر 31المؤرخ في 

1981،  
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 سبتمبر 7 المؤرخ في 1988  لسنة 1609وعلى األمر عدد 

 المتعلق بمنح التمتع بالتخفيض إلى النسبة الدنيا القانونية 1988

في استخالص المعاليم الديوانية وبتوقف استخالص اآلداء على 

ستهالك عند توريد المواد االالقيمة المضافة والمعلوم على 

  واألفصال الثقافية،

 مارس 24 المؤرخ في 1989 لسنة 457وعلى األمر عدد 

 بعض سلطات أعضاء الحكومة للوالة  المتعلق بتفويض1989

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ،2008 أوت 23 المؤرخ في 2008 لسنة 2954

 ماي 3 المؤرخ في 1993 لسنة 982وعلى األمر عدد 

دارة والمتعاملين اإلطار العام للعالقة بين اإل المتعلق بضبط 1993

 المؤرخ في 2007 لسنة 1259ر عدد معها، كما تم تنقيحه باألم

 11 المؤرخ في 2008 لسنة 344 وباألمر عدد 2007 ماي 21

 26 المؤرخ في 2010 لسنة 1882 وباألمر عدد 2008فيفري 

  ،2010لية يجو

 فيفري 28 المؤرخ في 1994 لسنة 490وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات الالزمة لمؤسسات اإلنتاج 1994

نتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص ناعات الثقافية المؤهلة لالوالص

ستثمارات وبتحديد شروط  من مجلة تشجيع اال49عليها بالفصل 

  منح هذه الحوافز،

 فيفري 28 المؤرخ في 1994 لسنة 492وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط قائمة األنشطة داخل القطاعات المنصوص 1994

ستثمارات  من مجلة تشجيع اال27 و3 و2 و1عليها بالفصول 

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر عدد 

  ،2009 سبتمبر 28 المؤرخ في 2009 لسنة 2751

 أكتوبر 7 المؤرخ في 1996 لسنة 1875وعلى األمر عدد 

، كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة1996

 2003 أوت 25رخ في  المؤ2003 لسنة 1819باألمر عدد 

  ،2012 سبتمبر 11 المؤرخ في 2012 لسنة 1885وباألمر عدد 

 أكتوبر 31 المؤرخ في 2000 لسنة 2475وعلى األمر عدد 
 المتعلق باإلجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وعلى 2000

 733وتممته، وخاصة األمر عدد  جميع النصوص التي نقحته
  ،2008 مارس 24 المؤرخ في 2008لسنة 

وت  أ11 المؤرخ في 2004 لسنة 1876وعلى األمر عدد 
  شهادة الوقاية، المتعلق بصلوحية المحل و2004

 جوان 6 المؤرخ في 2005 لسنة 1707عدد  وعلى األمر
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة الثقافة والمحافظة على 2005
  التراث،

فري  في3 المؤرخ في 2006 لسنة 370وعلى األمر عدد 
ستشارة الوجوبية االصيغ  المتعلق بضبط إجراءات و2006

  لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35الرئاسي عدد وعلى األمر 
   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 المتعلق 2000فمبر  نو2وعلى قرار الوزير األول المؤرخ في 
  تصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية،البضبط أنموذج 

  .وعلى رأي مجلس المنافسة

  : ما يلي تررــــــق

ط إحداث  تمت المصادقة على كراس شرو ـالفصل األول
  .، الملحق بهذا القرارستغالل مركز ثقافي خاصاو

ستغالل مركز اإحداث و يتعين على كل من يرغب في  ـ2الفصل 

مصادق عليه بهذا القرار روط ال إمضاء كراس الشثقافي خاص

  .ستجابة إلى كل شروطه قبل الشروع في ممارسة نشاطهاالو

 التي تم فتحها المراكز الثقافية الخاصةكما يتعين على أصحاب 
 من ةــ وفي أجل ال يتجاوز سندخول هذا القرار حيز التنفيذقبل 

بإمضاء هذا الكراس  مـــ تسوية وضعياتهالتاريخ المذكور،
إلى كل شروطه وتسليمه إلى المندوبية الجهوية التابعة ستجابة واال

  .للوزارة المكلفة بالثقافة، المختصة ترابيا

ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به   ـ3الفصل 

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2016 جانفي 11تونس في 

  الثقافة والمحافظة على التراث ةوزير

  لطيفة غول األخضر

   عليهاطلع

  رئيس الحكومة

دالحبيب الصي
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  كراس شروط

  إحداث واستغالل مركز ثقافي خاص

  الباب األول

  أحكام عامة

الفصل األول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط إحداث 
  ".مركز ثقافي خاص"واستغالل 

 ـ المركز الثقافي الخاص هو فضاء ثقافي متعدد 2الفصل 
لمذكورة بالفصل الثالث من االختصاصات يؤمن األنشطة الثقافية ا

  .هذا الكراس

 ـ يمكن للمركز الثقافي الخاص أن يؤمن األنشطة 3الفصل 
  :التالية 

  ة،يـ عرض أفالم سينمائ
  ـ تنظيم عروض موسيقية وكوريغرافية،

  ـ تنظيم عروض مسرحية،
   أعمال فنية تشكيلية،ضرعـ 

  ـ تنظيم معارض للكتب وإعداد فضاء للمطالعة،
  . الثقافية والفنيةتت وورشات في المجاالـ تنظيم ندوا

يجب أن ال يقل عدد األنشطة الثقافية التي يؤمنها المركز 
من ضمن األنشطة المشار إليها ) 3(الثقافي الخاص عن ثالثة 

  .بالفقرة األولى من هذا الفصل
 ـ يمكن للمركز الثقافي الخاص أن يحتضن نوادي تتعلق 4الفصل 

ارسة فيه تنشط بصفة منتظمة أو عرضية باألنشطة الثقافية المم
  . ويؤطرها مختصون

 ـ يخضع نشاط المركز إلى التشريع والتراتيب الجاري 5الفصل 
  :بها العمل والمتعلقة باألنشطة التي يقدمها وخاصة منها 

 جويلية 27 المؤرخ في 1960 لسنة 19ـ القانون عدد 
نقيحه وإتمامه  المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية كما تم ت1960

  .بالنصوص الالحقة ونصوصه التطبيقية

 1986 فيفري 15 المؤرخ في 1986 لسنة 15ـ القانون عدد 
  .المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية

 1988 جويلية 2 المؤرخ في 1988 لسنة 76ـ القانون عدد 
  .المتعلق بتنظيم قطاع الفيديو

 1994يفري  ف24 المؤرخ في 1994 لسنة 36ـ القانون عدد 
المتعلق بالملكية األدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 

  .2009 جوان 23 المؤرخ في 2009 لسنة 33عدد 

 1989 جوان 10 المؤرخ في 1989 لسنة 732ـ األمر عدد 
المتعلق بإحداث وتركيب وضبط مشموالت وطرق عمل لجنة شراء 

 كما تم تنقيحه باألمر عدد األعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة
  .1995ماي  8 المؤرخ في 1995 لسنة 890

 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 2197ـ األمر عدد 
 المتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي 2009

ها وطرق عملها تينشطها أجانب وضبط مشموالتها وتركيب
  .واإلجراءات المتبعة لديها

شخص طبيعي أو معنوي في وضع  ـ يمكن لكل 6الفصل 
مطابق للقانون التونسي بعث المشروع المشار إليه بالفصل األول 
أعاله حسب نظام كراس الشروط، شريطة احترام التشريع 
والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها قواعد السالمة 

 2009 لسنة 11والقواعد الفنية وذلك وفقا ألحكام القانون عدد 
 المتعلق بإصدار مجلة السالمة 2009مارس  2المؤرخ في 

والوقاية من أخطار الحريق واالنفجار والفزع بالبنايات وقرار وزير 
 المتعلق بضبط الوثائق 2013 سبتمبر 16الداخلية المؤرخ في 

المكونة لملف الحصول على شهادة الوقاية أو تجديدها وأنموذج 
 2004لسنة  1876الشهادة والدفتر المخصص لها واألمر عدد 

 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة 2004 أوت 11المؤرخ في 
جلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة مالوقاية إضافة إلى أحكام 

 نوفمبر 28 المؤرخ في 1994 لسنة 122بمقتضى القانون عدد 
1994.  

 ـ يتولى الشخص الراغب في بعث المشروع المشار إليه 7الفصل 
ه سحب هذا الكراس من المندوبية الجهوية التابعة بالفصل األول أعال

موقع وزارة لمختصة ترابيا أو من لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث ا
 أو استخراجه »tn.culture.www «الثقافة والمحافظة على التراث

  .مباشرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوم الباعث بتأشير كل صفحات هذا الكراس وإمضاءه مع ي
 ينتعمير بطاقة اإلرشادات وااللتزام الموجودوالتعريف باإلمضاء 

ا مع التعريف باإلمضاء، وبالنسبة للمشاريع م بدقة، وإمضائههبآخر
التي يكون فيها الباعث شخصا معنويا فإن التأشير واإلمضاء يقوم 

  .ني أو ممثله القانوهبهما وكيل

 ـ يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل 8الفصل 
وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على 

 سيتم فيها بعث المركز أو عن طريق البريد  التيالتراث بالوالية
مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ نسختين من هذا الكراس 

ات ووثيقة االلتزام وبطاقة ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفح
ة بالفقرة الثانية من هذا ينإرشادات باإلضافة إلى الوثائق المب

  .الفصل

  : ـ الوثائق المتعلقة بالباعث 1

يجب عليه توفير الوثائق : أ ـ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا 
  :التالية 

  ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

علمية في االختصاصات ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة ال
  الثقافية،
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ـ ملف يتضمن الوثائق والمؤيدات المثبتة لخبرة الباعث في 
عية امالمجال الثقافي بالنسبة للباعثين من غير حاملي الشهائد الج

  في االختصاصات الثقافية،

  علىلم تمض سنة) 3بطاقة عدد (ـ بطاقة السوابق العدلية 
  تاريخ تسليمها،

تأهل الباعث بدنيا وعقليا لممارسة النشاط ـ شهادة طبية تثبت 
  الخاص بالمركز،

 التسيير يتم من طرف  كانـ نسخة مجردة من عقد الوكالة إذا
  .وكيل غير الباعث للمشروع

يجب عليه توفير نسخة : ب ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا 
من العقد التأسيسي للشركة كما يجب على وكيله أو ممثله 

  .أعاله" أ" جملة الوثائق المشار إليها بالنقطة  أن يوفريالقانون

  : ـ الوثائق المتعلقة بالفضاء 2

  ـ شهادة ملكية أو عقد تسويغ للفضاءات التي سيتم استغاللها،

  ة للمركز الثقافي،يـ األمثلة الفنية أو الهندس

  ـ قائمة أولية في التجهيزات التي سيتم استعمالها،

  صالح الحماية المدنية،ـ شهادة الوقاية التي تسلمها م

ـ ما يفيد احترام كراس الشروط المتعلقة بضبط الشروط العامة 
  .لصلوحية المحالت

 ـ يتعين على باعث المركز إشعار المندوبية الجهوية 9الفصل 

للثقافة والمحافظة على التراث ذات مرجع النظر الترابي بدخول 

رسة مشروعه طور االستغالل قبل أسبوع من شروعه في مما

نشاطه وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول مع اإلعالم 

  :بالبلوغ ويكون اإلشعار مرفقا بالوثائق التالية 

   من السجل التجاري للمركز،نظيرـ 

  ـ المعرف الجبائي للمركز،

   إيداع تصريح باالستثمار،وصلشهادة التصريح باالستثمار أو ـ 

  .ـ نسخ من عقود التأمين

عالم بدخول المشروع طور االستغالل يجب أن يحتوي اإل
المدينة (معلومات ضافية ومدققة لتحديد موقع انتصاب الهيكل 

 أو القرية، النهج أو الشارع، العمارة، الطابق، العدد أو البلدة
  .ن تعذر ذلك يتعين تقديم رسم للموقعإو) ...ورقم الهاتف

ة تتولى المندوبية الجهوية إعالم المصالح المركزية بوزار
الثقافة والمحافظة على التراث والوالي المختص ترابيا بانتصاب 

  .كل مشروع في هذا المجال

  الباب الثاني

  شروط االستغالل

  القسم األول

  الشروط المتعلقة بالمسؤول عن المركز

 ـ يجب أن يكون المسؤول عن المركز متمتعا بكامل 10الفصل 
لشهادة جامعية في حقوقه المدنية ومتفرغا كليا لتسييره وحامال 

مجاالت ثقافية على غرار التنشيط الثقافي والفنون الركحية 
  .والسمعية البصرية والفنون الجميلة وفنون الموسيقى والرقص

وفي صورة عدم توفر شرط الشهادة الجامعية في المجاالت 
الثقافية يجب أن تكون للمسؤول عن المركز خبرة ال تقل عن 

قافي يتم إثباتها عبر ملف مدعم بكل خمس سنوات في المجال الث
  .الوثائق والمؤيدات الضرورية

 ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا تنطبق على 11الفصل 
المسؤول عن المركز أحكام المجلة التجارية وإذا كان الباعث 
شخصا طبيعيا يتعين أن يشرف على تسيير المركز صاحبه رأسا 

سطة كتب معرف  الشخصية وبواتهأو أن يكلف تحت مسؤولي
بإمضائه من توكل إليه مهمة تسيير المركز نيابة عنه على أن تتوفر 

 من هذا 10في هذا الوكيل الشروط المنصوص عليها بالفصل 
  .الكراس

  الثانيالقسم 

 المركز والتجهيزات يأويالشروط المتعلقة بالفضاء الذي 
  الدنيا المستوجبة

  : المركز أوييجب أن يكون الفضاء الذي ي ـ 12الفصل 

ــ ــصا لممارســـة        ــ ــستقل ومعـــدا خصيـ ــه مـــدخل مـ مـــستقال أو لـ
ــى      ــورة تـــوفره علـ ــا المركـــز وفـــي صـ ــث مـــن أجلهـ األنـــشطة التـــي بعـ

 %20مــشرب، يجــب أن ال تتجــاوز المــساحة المخصــصة لــه نــسبة    
  .من المساحة الجملية للمركز

ـ في وضع يضمن سالمة العاملين به وسالمة رواده وتتوفر فيـه    

لضرورية وشروط النظافة وحفظ الصحة وذلك وفقـا  جميع المرافق ا  

  .لكراس الشروط المتعلق بصلوحية المحالت

ـ تتوفر به كـل متطلبـات العمـل مـن حيـث الـصحة والتهوئـة واإلنـارة             
وكتم الصخب وكل المواصفات الفنية المبينة بمجلة السالمة والوقاية من 

  .أخطار الحريق والفزع بالبنايات

ستعماله من قبل الرواد من ذوي االحتياجات ـ يستجيب لمتطلبات ا 
  .الخصوصية
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ــشروط       ــوفر فــي الفــضاء المخــصص للمركــز ال كمــا ينبغــي أن تت

  :حسن وجه أالتالية لممارسة كل أنشطته على 

حتضان المركز ألنشطة متعلقة بالعروض والمعـارض  اأ ـ في صورة  

  :الفنية يجب أن 

رض متعــددة ـــ تقــدم العــروض التــي يوفرهــا المركــز فــي قاعــة عــ 

االختــصاصات تمكـــن مـــن تنظــيم العـــروض الـــسينمائية والمـــسرحية    

  والموسيقية والكوريغرافية،

 بنوعيـة خاصـة مـن    ـ تكون أرضـية وجـدران قاعـة العـرض مغلقـة       

  شتعال،مات غير قابلة لالاالخ

ـ تحتـوي قاعـة العـرض علـى ركـح يـستجيب للمواصـفات التقنيـة           

  ،المعمول بها في مجال العروض الفرجوية

ــوي قاعــة العــرض علــى مكــان لمعالجــة الــصوت واإلنــارة وللبــث          ــ تحت ـ

السينمائي، وفي صورة وجـود نـشاط يتعلـق بعـروض مـسرحية أو موسـيقية          

  يجب أن تتوفر حجرات خاصة بالفنانين ومرافق صحية،

جيب قاعـة  تـ عند عـرض األعمـال الفنيـة التـشكيلية يجـب أن تـس       

كورة مـن حيـث اإلضـاءة    مـال المـذ   عالعرض إلى متطلبات العـرض لأل     

ــع      ــروض مـ ــة العـ ــة بأروقـ ــفات الخاصـ ــات بالكاشـ ــة للوحـ ــوفير الكافيـ تـ

  .مال التشكيلية بطريقة عصريةالوسائل الكفيلة بتقديم األع

يجـب أن تتـوفر بـالنوادي    : ب ـ في صورة احتضان المركز لنوادي  

التــي يمكــن أن يحتــضنها المركــز التجهيــزات الالزمــة لممارســة األنــشطة   

  .بهاالخاصة 

 أو عـروض موجهـة لألشـخاص    أنـشطة حتواء المركز علـى   اعند  

ــز     ــسؤول عـــن المركـ ــب علـــى المـ ذوي االحتياجـــات الخـــصوصية يجـ

  .توفير األعوان المختصين ووسائل النشاط المالئمة

 تخضع البنية األساسية والتجهيزات الخاصـة باألنـشطة    ـ 13الفصل 

نية المعتمدة بالنـسبة إلـى    يؤمنها المركز إلى التراتيب والمقاييس الف  التي

  .األنشطة المعنية

 ـ يجـب علــى المـسؤول عـن المركـز أن يبـرم عقــود          14الفـصل  

التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته المدنية     

ــرار       ــة األضــ ــة كافــ ــز ولتغطيــ ــشاط المركــ ــن نــ ــرة عــ ــة المنجــ والمهنيــ

  .والخسائر

وضــع لوحــة    يتعــين علــى المــسؤول عــن المركــز      ـــ  15الفــصل  

سم المركز باللغـة العربيـة   اتعريفية على الباب الرئيسي تحتوي على     

  .جنبيةاألوجوبا ويمكن عالوة على ذلك، استعمال إحدى اللغات 

  الباب الثالث

  التسيير والمتابعة

  القسم األول 

  التسيير

 ـ يتعين على المـسؤول عـن المركـز مراعـاة القواعـد       16الفصل 
  :األساسية التالية 

طته مـسبقا بواسـطة رزنامـة شـهرية وإعـالم      حديد بـرامج أنـش  ـ ت 

الجمهــور بكامــل محتويــات البرنــامج بواســطة معلقــة علــى أن تكــون     
ــار فــي مــدخل           ــى مــرأى مــن الجمهــور وفــي متناولــه فــي مكــان ق عل

  .المركز أو واجهته أو بجانب نافذة التذاكر

ى ـ توجيه نسخة من برنامج نشاط المركز بالنسبة لكل ثالثية إلـ  
مصالح المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختـصة      

  .ترابيا

ــ  ــا مــن المــصالح ذات      ـ الحــصول علــى المــصادقة المــسبقة كتابي

  .النظر بمناسبة القيام بعروض فنية أجنبية

ــ إعــالم المــصالح ا  منيــة المختــصة بجــدول وتوقيــت العــروض    ألـ
  .المبرمجة بالمركز

ــزم المــسؤو        17الفــصل  ــة  زل عــن المركــ  ـ يلت ــإعالم المندوبي  ب
الجهوية للثقافة والمحافظة على التـراث المختـصة ترابيـا والمـصالح         

ــة  جعــــة المعنيــــة فــــي مجــــاالت أنــــشطته والرا  بــــالنظر لــــوزارة الثقافــ
والمحافظــــة علــــى التــــراث فــــي صــــورة حــــدوث تغييــــر يطــــرأ علــــى   

يته ممواصفات المركـز أو علـى طبيعـة أنـشطته أو علـى مقـره أو تـس          
تماعيـة وكـذلك فـي صـورة إغالقـه بـصفة وقتيـة أو نهائيـة وذلــك         االج

يوما من تاريخ حدوث ذلـك  ) 15(في أجل ال يتجاوز خمسة عشر       
  .غالق الوقتي أو النهائياإلالتغيير أو من تاريخ 

ــي     18الفـــصل  ــداء الخـــدمات التـ ــسن إسـ ــ لـــضمان حـ ــدمها ــ يقـ
لتقنـي  تعين على المسؤول عنه انتـداب اإلطـار التنـشيطي وا      يالمركز  

  :من ذوي االختصاص بالعدد الكافي لضمان الوظائف التالية 

  ـ تنشيط العروض والنوادي،

  .ـ التنظيم المادي واللوجستيي للعروض والمعارض

كمــا يتعــين علــى المــسؤول عــن المركــز انتــداب عــدد كــاف مــن    

ــام    ــع التــذاكر واالســتقبال والتوضــيب     بأأعــوان التنفيــذ للقي عمــال بي
  .التقني والتنظيف

أثنـــاء العمـــل يرتـــدي األعـــوان العـــاملون بـــالمركز والـــذين لهـــم   
تـــصال بـــالرواد بدلـــة متميـــزة ويحملـــون بطاقـــات تحمـــل صـــورهم   ا

  .وأسماؤهم وألقابهم
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  القسم الثاني 
  المتابعة والعقوبات

 ـ تكلـف لجنـة خاصـة بمتابعـة نـشاط المركـز للتثبـت          19الفـصل  
اللجنـة خاصــة  مـن مـدى اسـتجابته إلـى أحكــام هـذا الكـراس، تتركـب        

مـــن ممثلـــين عـــن اإلدارات الفنيـــة بـــوزارة الثقافـــة والمحافظـــة علـــى   
التراث وذات الصلة باألنشطة الممارسة داخل المركز وممثلـين عـن    

  .المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا

يـتم ضــبط تركيبـة اللجنــة المــشار إليهـا بــالفقرة األولـى مــن هــذا      
ــا بقـــر الفـــصل و ــرق عملهـ ــى   ارطـ ــة علـ ــر الثقافـــة والمحافظـ ــن وزيـ  مـ

  .التراث

ــين      ــدابير الالزمـــة لتمكـ ــضاء اتخـــاذ التـ ــى صـــاحب الفـ يتعـــين علـ
اللجنة من التفسيرات والتوضـيحات التـي تطلبهـا وكـل الوثـائق التـي         

 المعمول بهـا فـي مجـال تدخلـه     حكاملألتثبت مطابقة أنشطة المركز  
 مـن  9 بالفقرة الثانية مـن الفـصل   وخاصة منها الوثائق المشار إليها    

  :هذا الكراس باإلضافة إلى الوثائق التالية 

ــ الوصـل المثبـت إليـداع كــراس الـشروط مـن قبـل الباعـث لــدى         
  المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا،

  ـ الرزنامة الشهرية لنشاط المركز،

رسـة بعـض األنـشطة     مـن التـراخيص التـي تـستوجبها مما    ـ نـسخ  
  .على غرار العروض الفنية وعروض األفالم السينمائية

المنجرة عن مخالفـة التـشريع     ـ عالوة على العقوبات 20الفصل 
والتراتيب الجاري بها العمل فإن اإلخالل بأحد الشروط المنصوص   

  :عليها بهذا الكراس من ذلك خاصة 

  ـ ممارسة المركز لنشاط غير الذي بعث من أجله،

له ـز أو وكيـ ـركـ ـرف صاحب المـائية من ط  ــرطة سينم ــرض أش ــ ع 
أحد العاملين به بـدون تأشـيرة اسـتغالل أو متنافيـة مـع الـشروط          أو

  التي تتوقف عليها التأشيرة،
ـ تنظيم عرض فني أجنبي دون الحصول على ترخيص وزير 

  الثقافة والمحافظة على التراث،
  .ت خاصة بمقابلـ استغالل قاعة العروض لتنظيم حفال
  :دارية التالية ينجر عنه اتخاذ إحدى العقوبات اإل

   ـ اإلنذار،1
   ـ التوبيخ،2
   ـ إيقاف نشاط المركز لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر،3
  . ـ اإليقاف النهائي لنشاط المركز4

تتخــذ العقوبــات المــشار إليهــا بــالفقرة الــسابقة بقــرار مــن وزيــر   
 علـى تقريـر كتـابي تعـده اللجنـة      ااث بناءالثقافة والمحافظة على التر  

ــا بالفــصل    ــي     19المــشار إليه  مــن هــذا الكــراس وبعــد إشــعار المعن
ــةبـــاألمر كتابيـــا بالمخالفـــة الم   وبالعقوبـــات التـــي ســـتنجر عنهـــا  رتكبـ

ــى ملفــه ثــم اال    ــة   وتمكينــه مــن االطــالع عل ســتماع إليــه وإعطائــه مهل
لإلنــــذار تــــدوم هــــذه المهلــــة أســــبوعا بالنــــسبة  . لتــــسوية وضــــعيته

ــشاط       ــائي لنــ ــت أو النهــ ــاف المؤقــ ــسبة لإليقــ ــهرا بالنــ ــوبيخ وشــ والتــ
  .المؤسسة

  الباب الرابع

االمتيازات المخولة للمستثمرين في مجال إحداث 

  واستغالل المراكز الثقافية الخاصة

ة فـي مجـال المراكـز    ز ـ ينتفع بـاعثو المـشاريع المنجـ    21الفصل 
ذه المــشاريع والمنــصوص  الثقافيــة الخاصــة باالمتيــازات المخولــة لهــ  

ــة     عليهــــا بمجلــــة تــــشجيع االســــتثمارات وجميــــع النــــصوص المنقحــ
  .والمتممة لها
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