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 يتعلق بالمصادقة علـى     2001 جويلية   10من وزير الثقافة و الشباب و الترفيه مؤرخ في          
  .كراس شروط إحداث ورشة خاصة للفنون التشكيلية

  إن وزير الثقافة،
 المؤرخ 1959 لسنة 129جلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد بعد اإلطالع على الم 

   ، و على جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،1959 أكتوبر 5في 
 المتعلـق بالنظـام     1991 جويليـة    22 المؤرخ فـي     1991 لسنة   65و على القانون عدد     

  التربوي، 
 المؤرخ  1993 لسنة   120د  و على مجلة تشجيع اإلستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عد        

   و على جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،1993 ديسمبر 27في 
 المؤرخ  2000  لسنة    93و على مجلة الشركات التجارية الصاد رة بمقتضى القانون عدد           

    و خاصة الفصل الثاني منها،2000 نوفمبر 3في 
 المتعلـق بـضبط     1975 أكتـوبر    30 المؤرخ فـي     1975 لسنة   773و على األمر عدد     

  مشموالت وزارة الشؤون الثقافية،
، المتعلـق بـالمواد     1991 ديسمبر   23 المؤرخ في    1991 لسنة   1996و على األمر عدد     

والمنتوجات و الخدمات المستثناة من نظام حرية األسعار و طرق تأطيرها و على جميع النصوص               
  التي نقحته أو تممته،

 الخـاص بالعالقـة بـين       1993 ماي   3ؤرخ في    الم 1993 لسنة   982و على األمر عدد     
  اإلدارة و المتعاملين معها،

 المتعلق بضبط قائمات    1994 فيفري   28 المؤرخ في    1994 لسنة   492و على األمر عدد     
 مـن مجلـة تـشجيع       27 و   3 و   2 و   1األنشطة داخل القطاعات المنصوص عليهـا بالفـصول         

  مته،اإلستثمارات و على جميع النصوص التي نقحته و تم
 المتعلق بتنظيم وزارة    1996 أكتوبر   7 المؤرخ في    1996 لسنة   1875و على األمر عدد     

  الثقافة،
 المتعلـق بـاإلجراء     2000 أكتوبر   31 المؤرخ في    2000 لسنة   2475و على األمر عدد     

  الموحد لبعث المشاريع الفردية،
موذج  التصريح    المتعلق بضبط أن   2000 نوفمبر   2و على قرار الوزير األول المؤرخ في        

  الموحد لبعث المشاريع الفردية،
  
  
  
  



  :قرر ما يلي 
تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث ورشة خاصة للفنـون           : الفصل األول   

  . التشكيلية الملحق بهذا القرار
 يتعين على كل من يرغب في إحداث ورشة خاصة للفنون التشكيلية أن يقـوم               -2الفصل  

لمصادق عليه بهذا القرار و اإلستجابة إلى كل شروطه قبل الشروع في ممارسـة              بإمضاء الكراس ا  
  .نشاطه

  
كما يتعين على أصحاب الورشات التي شرعت في ممارسة نشاطها قبل صدور هذا القرار              
أن يقوموا بتسوية وضعيتهم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار و جعل مـشروعهم               

لكراس المذكور و ذلك في أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ صـدور هـذا               يستجيب إلى كل شروط ا    
  .القرار

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية-3الفصل 
  

  ...................تونس في 
             وزير الثقافة                                                                                  

   إطلع عليه
  الوزير األول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمهورية التونسية
  وزارة الثقافة 

  إدارة الفنون التشكيلية
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  : منيتكون هذا الكراس
  

  . صفحات تحتوي على ستة أبواب و ثمانية عشر فصالخمس -          
 . إلتزام باحترام شروط بعث المشروع-          
  . تصريح باإلستثمار-          



א א
א

א   מ:א
  

א  كل كل المشاريع المتعلقة ببعـث ورشـة خاصـة للفنـون             ينطبق هذا الكراس على    : א
التشكيلية، إلنجاز األنشطة المتعلقة بالتلقين و التدريب بهدف تطوير المهارات و القـدرات الفنيـة               

  :للمستفيدين منها و يمكن أن يتم بعث هذه المشاريع في أحد اإلختصاصات التالية 
لى الحرير، فن الحفر، فن الخزف، البلور المنفـوخ،         فن القوالب و الميداليات، فن النسيج، الرسم ع       

 ) .Design( فن التصوير الفوتوغرافي، فن النحت، فنون التصميم 
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي في وضع مطابق للقانون التونسي، فتح ورشة خاصة       : 2א

  : شريطة،للفنون التشكيلية حسب نظام كراس الشروط
  رشة المزمع إحداثها عن خمسة آالف دينار،أن ال يقل رأس مال الو -
  أن يقوم بسحب كراس الشروط من المندوبية الجهوية للثقافة و المصادقة كتابيا عل          -

 ،        مضمونه
 .بتاريخ إنطالق ممارسة النشاطالمندوبية الجهوية للثقافة أن يعلم كتابيا  -

أحكام النـصوص التـشريعية و الترتيبيـة        يتعين على صاحب المشروع اإلستجابة إلى        : 3א
 صفحات و ستة أبواب وثمانية      أربعالجاري بها العمل و كذلك إلى شروط هذا الكراس المكون من            

  .عشر فصال
א א:א א מ א

 للثقافة يودع الراغب في إحداث ورشة خاصة للفنون التشكيلية، لدى المندوبية الجهوية          : 4א
بالجهة التي سيتم فيها بعث المشروع إما مباشرة أو عن طريق البريـد مـضمون الوصـول،                 
نسختين من هذا الكراس مؤشرتين في جميع الصفحات و ممضاتين من قبله مع تعمير اإللتـزام                

  .الموجود بالصفحة األخيرة من هذا الكراس
صاحب المـشروع إعـالم     ، يتعين على    ور اإلستغالل و قبل شهر من دخول الورشة ط      

عن طريق البريـد المـضمون       المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة التي بعث فيها المشروع بذلك،        
  .الوصول مع اإلعالم بالتسلم

و يتعين أن يحتوي اإلعالم بتاريخ دخول المـشروع طـور اإلسـتغالل الموجـه إلـى                 
المدينة أو البلدة أو القرية،     ( روع  المندوبية، معلومات ضافية و مدققة لتحديد موقع إنتصاب المش        

و إن تعذر ذلـك يتعـين       ...) النهج أو الشارع، العمارة أو الطابق، الشقة، العدد و رقم الهاتف            
  .تقديم رسم للموقع الجغرافي

في نطاق اإلشراف على األنشطة المتعلقة بالقطاع الثقافي، تقوم مصالح وزارة الثقافة             : 5א
ة المشار إليها أعاله للوقوف على مدى إستجابة مواصفاتها إلى أحكام كراس            بمتابعة نشاط الورش  

.الشروط الذي أمضاه الباعث
يتعين على صاحب الورشة إتخاذ التدابير الالزمة ليجد المكلفون بالمتابعة من يقدم لهم             : 6א

ت الورشـة   التفسيرات و التوضيحات التي يطلبونها و كل الوثائق التي تثبت مطابقـة مواصـفا             
  :لألحكام المعمول بها في مجال تدخلها و خاصة منها



א) أ :א
إذا ( أو نظامها الداخلي    ) إذا كان الباعث شخصية معنوية      ( القانون األساسي للورشة     )1

 ).كان الباعث شخصا طبيعيا 
 .قائمة تجهيزات الورشة )2
شراء تثبت أن القيمة الجملية لكافـة الوسـائل         شهادة من مؤسسة مالية، و وصوالت        )3

 دينار كرأس مال    5000الموضوعة تحت ذمة الورشة مع رصيدها البنكي يبلغان الـ          
 .محرر موضوع تحت ذمة الورشة قبل شروعها في ممارسة نشاطها،

 التصريح باإلستثمار طبقا للمثال الملحق بهذا الكراس أو نسخة من التصريح الموحد             )4
صل في تسلمه بالنسبة للمشاريع الفردية و يمكن في هذه الحالة اإلستغناء            مصحوبة بو 

 ،9 و 8 و 5عن الوثائق عدد 
 المعرف الجبائي، )5
وثيقة تثبت أن الفضاء المخصص للورشة موضوع تحت ذمتها، مـصحوبة برسـم              )6

 .هندسي مختوم
 .وصول التأمين )7

א) ب   :א
  ة التعريف الوطنية لمدير الورشة،نسخة من بطاق) 8       
  نسخة مطابقة لألصل من أعلى شهادة علمية يحملها المدير في مجال إختصاص ) 9       

              الورشة،
  شهادة طبية تثبت تأهله بدنيا و عقليا لممارسة المهنة،) 10       
  ند دخول الورشة طور  ، للمدير لم تمض سنة على تاريخ تسليمها ع3البطاقة عدد) 11       

  .            اإلستغالل
قائمة المنشطين الذين سيعملون بالورشة و السيرة الذاتية لكل واحد منهم مـصحوبة             ) 12       

  .بنسخ من الشهادات المتحصلين عليها
يتعين على الباعث الذي يرغب في أن تسلمه وزارة الثقافة شهادة ما تتعلـق بـبعض                : 7א

وعه، أن يقدم نسخا من الوثائق الضرورية للحصول على هـذه الـشهادة إلـى               مواصفات مشر 
  .المندوبية الجهوية للثقافة

  
א א:א א א

  
  : يجب أن يكون مدير الورشة : 8א

  . في وضع مطابق للقانون-                       
 .ا لتسيير الورشة متفرغا كلي-                       
   و يستحسن أن يكون متحصال على اإلجازة أو ما يعادلها في مجال -                       

.                          اختصاص الورشة
وإذا ما  . إذا ما كان الباعث شخصا معنويا تنطبق على مدير الورشة أحكام المجلة التجارية            : 9א

ا، فإنه يتعين أن يشرف على تسيير الورشة، صـاحب المـشروع رأسـا    كان الباعث شخصا طبيعي   
ويمكن أن يكلف تحت مسؤوليته الشخصية و بواسطة كتب معرف بإمضائه من يدير الورشة نيابـة                
عنه على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا الكـراس، و فـي هـذه                   

صاحب الورشة و يظل هـذا األخيـر المـسؤول عـن            الصورة يعمل المدير المنوب تحت أوامر       



تصرفات المدير المنوب الذي تبقى أعماله خاضعة لجميع القواعد المعمول بها في مجال إختصاص              
  .الورشة و تجري علية نفس اإللتزامات الجارية على صاحب الورشة كما يتحمل نفس المسؤوليات

 
א א א:א א א

א  א
  

  :يجب أن تكون الورشة : 10א
   مستقلة أو لها مدخل مستقل و معدة خصيصا لألنشطة التي بعثت من أجلها،-
   ذات طابع معماري يتطابق مع خصوصياتها،-
   في وضع يضمن سالمة العاملين به و سالمة روادها،-

  :سيأوي الورشة إلى المواصفات التالية يجب أن يستجيب المبنى الذي : 11א
  .  توفر المرافق الضرورية من ماء و كهرباء و كل شروط النظافة و حفظ الصحة- 
  أن تكون الفضاءات التي ستمارس فيها األنشطة تستجيب إلى كل متطلبات العمل بالورشة  -

  الالزمة لممارسة كل      من حيث اإلتساع و التهوئة و اإلنارة مع توفر المقاعد و التجهيزات 
  .    أنشطة الورشة على أحسن وجه

يحتوي، عالوة على الفضاءات الالزمة لممارسة أنشطة الورشة على األقل، على األجنحـة              -
  :التالية 

  .جناح مخصص إلدارة الورشة                      * 
  .جناح صحي به دورات مياه                      * 

و يجب أن تكون أرضية الجناح الصحي مغطاة ببالط قابل للغسيل و تكـون الحيطـان                
  .مطلية بمادة قابلة لتكرار الغسل بالماء و المواد المنظفة

يتعين على صاحب الورشة، طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل، وضع لوحة تعريفية            : 12א
ة العربية وجوبا و يمكن عالوة علـى ذلـك          على بابها الرئيسي تحتوي على إسم الورشة  باللغ        

  .إستعمال إحدى اللغات األجنبية
يجب على صاحب الورشة أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق            : 13א

و نتائج مسؤوليته المدنية و المهنية المنجرة عن نشاط الورشة و األضرار و الخسائر التي قـد                 
  .رشة أو بالغيرتلحق بالوافدين على الو

يلتزم الباعث بإعالم إدارة الفنون التشكيلية و المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة التي : 14א
توجد بها الورشة، بكل تغيير يطرأ على طبيعة أنشطتها أو على مواصفاتها أو على تسميتها أو 

  .على مقرها
  
  

א א:א א
  

  : على صاحب الورشة مراعاة القواعد األساسية التالية يتعين: 15א
 تحديد برامج أنشطته مسبقا بواسطة رزنامة سنوية و جدول أوقات مؤشرين من قبل المندوب               -

  .الجهوي للثقافة و تعلق نسخة من كليهما في واجهة الورشة و في مدخلها
لنظر بمناسبة إقامة عروض أو      الحصول على المصادقة المسبقة كتابيا من قبل المصالح ذات ا          -

  .ملتقيات ذات مشاركة أجنبية



         عالوة على الدفاتر و الوثائق التي تستوجبها قوانين المهنة، يتعين على صاحب الهيكل             
أن يمسك تحت مسؤوليته دفترا تسجل به تباعا كل األنشطة المنجزة و هو دفترمرقم و مؤشـر                 

.جهوي للثقافة و يجب إتباع ترتيب صفحاتهعلى كل صفحة منه من قبل المندوب ال
لضمان حسن سير الورشة يتعين على صاحبها انتداب اإلطار الفني و التقنـي مـن               : 16א

ذوي اإلختصاص بالعدد الكافي و يستحسن أن يكون المنشطون متحصلين على اإلجـازة فـي               
  .الفنون التشكيلية أو ما يعادلها

   .امل بالورشة على اختالف أصنافه بدلة متميزةأثناء العمل يرتدي اإلطار الع
بصرف النظر عن األحكام المنصوص عليها عند مخالفة التشريع و التراتيب الجاري          : 17א

بها العمل فإن مخالفة مقتضيات هذا الكراس أو ممارسة الورشة لنشاط غير الذي بعثت من أجله                
ارتكاب صاحب الورشة أو مديرها خطأ مهنيـا أو         دون إعالم المندوبية الجهوية للثقافة بذلك أو        

أخالقيا يمس من شرف المهنة، كل واحدة من هذه المخالفات تؤدي إلى إحدى العقوبات اإلدارية               
  :التالية 

  . اإلنذار-1                             
 . التوبيخ-2                             
 . المؤقت للورشة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر الغلق-3                             
  . غلق الورشة نهائيا-4                             

  
و تؤخذ هذه العقوبات، بقرار من وزير الثقافة، بناء على تقرير كتابي و بعد اإلسـتماع                

ي سـتنجر   إلى المعني باألمر و إشعاره كتابيا، عند اإلقتضاء بالمخالفة المرتكبة و بالعقوبات الت            
و تدوم هذه المهلة أسبوعا بالنسبة لإلنذار و التـوبيخ أو           . عنها ثم إعطائه مهلة لتسوية وضعيته     

  .شهرا بالنسبة للغلق المؤقت أو النهائي للورشة 
  

א מ:א

ن ـمتعفى من الشرط المتعلق برأس المال و من تقديم الشهادة المتعلقة به و كذلك : 18א
تقديم الشهادة العلمية التي يحملها المدير، ورشات الفنون التشكيلية التي مارست أنشطتها بصفة 

تـها ب في أي إشكالـيات و أثـبتـت نجاعمستمرة لمدة ال تقل عن الخمس سنوات دون التسب
.و صرحت بمداخيلها بصفة منتظمة و قامت بدفع الضرائب المتخلدة بذمتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م باحترام شروط إحداث ورشة خاصة للفنون التشكيليةإلتزا
     

  ................صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد........................   إني الممضي أسفله 
  .................................................................................صاحب ورشة

...............................................................................................  
أصرح بأني اطلعت على كراس الشروط المتعلق بإحداث ورشة خاصـة للفنـون التـشكيلية ،                

 صفحات و ستة أبواب و ثمانية عشر فصال، و ألتزم باإلسـتجابة إلـى كـل                 خمسالمكون من   
 بتحمل تبعات عدم إحترامي للتراتيب الجاري بها العمل فـي       شروطه على أحسن وجه كما ألتزم     

  : مجاالت إختصاص الورشة المذكورة التي سيكون مقرها بالعنوان التالي 
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................  

  
  ..................في ..................                                               حرر بـ

  )إمضاء صاحب الورشة                                               (             
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دينارا تقريبا: ...............مبلغ اإلستثمار
 .تقريبا) : ............أو ما يعادلها ( عدد مواطن الشغل 

 
 



  

  الجمهــورية التونسيــةالجمهــورية التونسيــة
  ..………………     وزارة      وزارة 

  ………………....دارةدارة    إ    إ
  

  
  
  

II  ..אא::    

  ......……………………………………..  ::اسم القرين اسم القرين   ………………………………………………  ::اللقب اللقب   ........……………………………………::االسم االسم 
  …………………………………………....……  ::مكانها مكانها     ::تاريخ الوالدة تاريخ الوالدة 

      

     السنة   السنة  الشهرالشهر                            اليوم                          اليوم
  ……………………....::ن اصدارها ن اصدارها تاريخ و مكاتاريخ و مكا    ::رقم بطاقة التعريف الوطنية رقم بطاقة التعريف الوطنية 

  
  

    

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ::  العنوان الشخصــي العنوان الشخصــي 
  ......………………..  ::  ……………………………………الشهادة المتحصل عليهاالشهادة المتحصل عليها          ....………………………………..  ::  المستـوى التعليمي   المستـوى التعليمي   

  ....………………………………………………………………....………………......::المشغل المشغل         ........………………………………  ::  األقدمية في المهنة األقدمية في المهنة 
    …………........…………  ::المسلمة بتاريخ المسلمة بتاريخ   ……………………………………..ها ها رقمرقم    …………………………:   :   حامل للبطاقة المهنية   حامل للبطاقة المهنية   

IIII..אא::
  ………………………………....……  ::االسم التجاري االسم التجاري   ………………………………....……   ) : ) :**((المجال المجال     …………………………  ::القطاع  القطاع  

      

  ) : ) : ****( ( طبيعة المشروع طبيعة المشروع 
  

  
  

  …………:: لالستغالل و العرض  لالستغالل و العرض ……………………لإلدارة و االتجارلإلدارة و االتجار…………………………::لإلنتاج لإلنتاج ) : ) : **** ( (  المساحة المستعملةالمساحة المستعملة
  

  ) :                                                           ) :                                                           ****( ( صيغة االستغالل صيغة االستغالل 
  

  ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……::عنوان المقر اإلجتماعي  عنوان المقر اإلجتماعي  

  ……………………………………………………..……البلــديةالبلــدية……………………………………::المعتمدية المعتمدية ……………………………………………………::الوالية الوالية 

  ) :) :****( ( األنشطة المتداولة بالمحل األنشطة المتداولة بالمحل 

  ) : ) : ****( (   يل بالسجل التجارييل بالسجل التجاريخاضعة للتسجخاضعة للتسج
  

  )  :  )  :  ****( ( نوعّية النظام الجبائينوعّية النظام الجبائي
  

  :                               :                               والمالّية والمالّية ) :                                      ) :                                      ****( ( طلب االنتفاع باالمتيازات الجبائية طلب االنتفاع باالمتيازات الجبائية 
    

  

  ………………………………من أي بنك ؟ من أي بنك ؟ .   .   من قيمة المشروعمن قيمة المشروع    %%....…………::بنسبة بنسبة :                              :                              طلب قرض طلب قرض 
  

IIIIII..  אאאאאא::
  

  ..…………………………::رقم اإلنخراط رقم اإلنخراط         ) :                                 ) :                                 ****( ( منخرط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي 
  
  

  
  

  ..…………رقص، الفنون الشعبّية، التنشيط الثقافي، المتاحف و التراث، الفنون التشكيلية، الحرف الفنّية،رقص، الفنون الشعبّية، التنشيط الثقافي، المتاحف و التراث، الفنون التشكيلية، الحرف الفنّية،السمعي البصري، الفنون الرآحية، الكتاب، الموسيقى، الالسمعي البصري، الفنون الرآحية، الكتاب، الموسيقى، ال*) *) 
  ..المناسبالمناسب  في المربع في المربع   xx  وضع عالمة وضع عالمة **) **) 

  

  رقــم اإليــداعرقــم اإليــداع

  تاريخ اإليـداعتاريخ اإليـداع

  

  خـــــاص باإلدارة

     :   :  عدد مواطن الشغلعدد مواطن الشغل  راءراءــشش                  توسيعتوسيعإحداث          إحداث           

  جزئيا       مصدر       مصدر آليـا      مصدر آليـا

         ملـــك       ملـــك       آــراء       آــراء

موسمية                        ةةــــوقتيوقتي     دائمــة          

  الال          نعــمنعــم         

           تـقديريحقيقـــيحقيقـــي         

 ال    مـنع 

  نعـم    

  نعـم نعـم               ال 

  نعـم            ال

      الال    



  

IIVV  ..אאאא
  

: : اإلنتاج أو الخدمات المتوقعة سنويا اإلنتاج أو الخدمات المتوقعة سنويا 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  بلغبلغالمالم  التمويلالتمويل  المبلغالمبلغ  االستثماراالستثمار
 ..………  أموال ذاتية ..………  األرض
..………  قروض طويلة المدى..………  البناءات
..………  قروض متوسطة المدى..………  التهيئة

..………  قروض صغيرة المدى..………  التجهيزات
..………  اعتمادات..………  المعدات 

..………  منح..………  وسائل النقل
..………  موارد أخرى..………  مصاريف مختلفة

  
  ال المتداولالم

  
………..

 

    
………..

  

VV..אא::
  

إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا التصريح آما أصّرح على الشرف أّني لم إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا التصريح آما أصّرح على الشرف أّني لم   
  ..أتعرض إلى أي عقاب جزائي أو إداري من شأنه أن يحجر على إدارة وتسيير مؤسسة أو أي نشاط تجاريأتعرض إلى أي عقاب جزائي أو إداري من شأنه أن يحجر على إدارة وتسيير مؤسسة أو أي نشاط تجاري

  

  ……………………، في ، في ..…………………………                    
  

  اإلمضــاءاإلمضــاء                                    
  ))غير معرف به غير معرف به ( (                           
  

VVII..א אא ::אאא
11--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
22--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
33--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
44--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
55--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
66--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
77--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
88--  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
  

  

  ::خاص باإلدارة خاص باإلدارة 
  ....…………………………………………......:: المعرف الديواني  المعرف الديواني ………………………………………………………………::المعرف الجبائي المعرف الجبائي 

  ………………………………………………………………::آمؤجر آمؤجر : : رقم االنخراط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي رقم االنخراط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي 
  ....…………………………………………::                                                                   آعامل غير أجير                                                                    آعامل غير أجير 


