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 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث       2001 جويلية   10من وزير الثقافة مؤرخ في      
  .رواق خاص لعرض أعمال فنية تشكيلية و بيعها

  إن وزير الثقافة،
 جوان  30 و العقود الصادرة بمقتضى األمر المؤرخ في         بعد اإلطالع على مجلة اإللتزامات    

   و على جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،1907
 5 المـؤرخ فـي      1959 لسنة   129و على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد         

   و على جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،1959أكتوبر 
 28 المـؤرخ فـي      1975 لسنة   32لقانون عدد   و على مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى ا      

   و على جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،1975أفريل 
 المتعلـق بالممتلكـات     1988 مـاي    19 المؤرخ في    1988 لسنة   44و على القانون عدد     

   منه،17 و1الثقافية وخاصة الفصلين 
ـ  1992 ديـسمبر    7 المؤرخ في    1992 لسنة   117و على القانون عدد      ق بحمايـة    المتعل

  المستهلك،
 المؤرخ  1993 لسنة   120و على مجلة تشجيع اإلستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد          

   و على جميع النصوص التي نقحتها و تممتها،1993 ديسمبر 27في 
 المتعلق بالملكية األدبية    1994 فيفري   24 المؤرخ في    1994 لسنة   36و على القانون عدد     

  و الفنية،
 المؤرخ  2000  لسنة    93لشركات التجارية الصاد رة بمقتضى القانون عدد        و على مجلة ا   

    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،
 المتعلق بإحـداث   1989 جوان   10 في    المـؤرخ 1989 لسنة   732         و على األمر عــدد     

  و تركيب و ضبط مشموالت و طرق عمل لجنة شراء األعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة،
 المتعلـق بـالمواد     1991 ديسمبر   23 المؤرخ في    1991 لسنة   1996و على األمر عدد     

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

 الخـاص بالعالقـة بـين       1993 ماي   3 المؤرخ في    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         
  اإلستثمارات و على جميع النصوص التي نقحته و تممته،

  
  



 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     
  لفردية،الموحد لبعث المشاريع ا

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

  :قرر ما يلي 
تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث رواق خاص لعـرض           : الفصل األول   

   .أعمال فنية تشكيلية و بيعها الملحق بهذا القرار
رواق خاص لعرض أعمال فنية تشكيلية       يتعين على كل من يرغب في إحداث         -2الفصل  

 أن يقوم بإمضاء الكراس المصادق عليه بهذا القرار و اإلستجابة إلى كـل شـروطه قبـل                  و بيعها 
  .الشروع في ممارسة نشاطه

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

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

  . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية-3الفصل 
  

  2001 جويلية 10تونس في 
   وزير الثقافة                                                                           

                                                                             
   إطلع عليه

  الوزير األول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمهورية التونسية
  وزارة الثقافة والشباب والترفيه

  فنون التشكيليةإدارة ال
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א מ:א
א  خاص لعرض أعمـال     ةقأرواث  ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع المتعلقة بإحد        : א

تخطيطـي والتـصوير    ألعمال بمجاالت الرسـم والتـصوير ال      وتتصل هذه ا  . فنية تشكيلية و بيعها   
الفوتوغرافي و األعمال الفنية الغرافيكية و الفسيفساء و األعمال الفنية في النسيج و النحت و الحفر                

رية الداخلية و بصفة عامة كل إبـداع        والسجاد والخزف والهندسة المعمارية العامة والهندسة المعما      
فني لألشكال في شتى الخامات مما يعتمد في إنجـازه طرافة التنفيذ والرؤية الفنية الـذاتية ويتميز               

  . بذلك عن المنتوجات الحرفية والمصنوعات المعملية
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي في وضع مطابق للقـانون التونـسي، بعـث رواق                 : 2א

  :لعرض أعمال فنية تشكيلية و بيعها حسب نظام كراس الشروط، شريطةخاص 
 .أن ال يقل رأس مال الرواق المزمع إحداثه عن ثالثة آالف دينار -
أن يقوم بسحب كراس الشروط من المندوبية الجهوية للثقافـة و المـصادقة كتابيـا علـى                  -

  .مضمونه
 . الرواق للعمومالمندوبية الجهوية للثقافة بتاريخ فتحأن يعلم كتابيا  -

يتعين على صاحب المشروع اإلستجابة إلى كل شروط هذا الكراس المكون من أربعـة               : 3א
و تخضع ممارسة األنشطة باألروقة المشار إليها أعاله        . صفحات و ستة أبواب و سبعة عشر فصال       

  :إلى النصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و خاصة أحكام 
 المتعلق بالممتلكات الثقافية وخاصة     1988 ماي   19 المؤرخ في    1988 لسنة   44عدد  القانون   -

   منه وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته،17 و1الفصلين 
 المتعلق بإحـداث وتركيب    1989 جوان   10 المـؤرخ في    1989 لسنة   732األمر عــدد    -

  ية لفائدة الدولة،وضبط مشموالت و طرق عمل لجنة شراء األعمال الفنية التشكيل

א א:א א מ א

يودع الراغب في إحداث رواق خاص لعرض أعمال فنية تشكيلية و بيعها لدى المندوبية               : 4א
الجهوية للثقافة بالجهة التي سيتم فيها بعث المشروع، إما مباشرة أو عن طريق البريـد مـضمون                 

ا الكراس مؤشرتين في جميع الصفحات و ممضاتين من قبله مـع تعميـر   الوصول، نسختين من هذ  
  . اإللتزام الموجود بالصفحة األخيرة من هذا الكراس

، يتعين على صاحب المشروع إعالم المندوبية الجهويـة للثقافـة        شهرمن فتح الرواق  قبل  و
  . إلعالم بالتسلم عن طريق البريد المضمون الوصول مع ا،بالجهة التي بعث فيها المشروع بذلك

 معلومـات ضـافية     بتاريخ فتح الرواق الموجه إلى المندوبية،     يتعين أن يحـتوي اإلعالم     و
المدينة أو البلدة أو القرية، النهج أو الـشارع، العمـارة،            ( الرواقومدققة لتحـديد موقع إنتصاب     

  .للموقع الجغرافيو إن تعذر ذلك يتعين تقديم رسم ...) الطابق، الشقة، العدد و رقم الهاتف 
بالنسبة إلى األروقة التي تأمل في أن تقوم الدولة باقتناء البعض من معروضاتها فإنه يتعين                : 

 أيام على األقل    10 ،عليها إعالم إدارة الفنون التشكيلية التابعة لوزارة الثقافة بتاريخ إفتتاح المعرض          
احب الـرواق، تقـديم قائمـة فـي األعمـال           في هذه الحالة يتعين على ص     . قبل حلول هذا الموعد   

  .المعروضة مصحوبة بالسيرة الذاتية للعارضين غير المعروفين على الساحة الفنية



 الفنية  منع أن يكون العارض المعني موجودا بالرواق عند زيارة لجنة شراء األعمال           كما أنه ي  
  .التشكيلية لفائدة الدولة، للرواق المذكور

شراف على األنشطة المتعلقة بالقطاع الثقافي، تقوم مـصالح وزارة الثقافـة            في نطاق اإل   : 5א
بمتابعة نشاط الرواق المشار إليها أعاله للوقوف على مدى إستجابة مواصفاته إلى أحكـام كـراس                

.الشروط الذي أمضاه الباعث
 من يقـدم لهـم      يتعين على صاحب الرواق إتخاذ التدابير الالزمة ليجد المكلفون بالمتابعة         : 6א

 لألحكام  الرواقالتفسيرات و التوضيحات التي يطلبونها و كل الوثائق التي تثبت مطابقة مواصفات             
  :المعمول بها في مجال تدخله و خاصة منها

א) أ :א
إذا ( أو نظامه الداخلي    ) إذا كان الباعث شخصية معنوية      ( القانون األساسي للرواق     )1

 ).كان الباعث شخصا طبيعيا 
 .قائمة التجهيزات المستعملة بالرواق )2
 دينار كرأس مال محرر موضـوع       3000شهادة من مؤسسة مالية، تثبت إيداع مبلغ         )3

 .تحت ذمة الرواق قبل الشروع في ممارسة نشاطه
 التصريح باإلستثمار طبقا للمثال الملحق بهذا الكراس أو نسخة من التصريح الموحد             )4

حوبة بوصل في تسلمه بالنسبة إلى المشاريع الفردية و يمكن فـي هـذه الحالـة                مص
 .11 ،6، 5اإلستغناء عن الوثائق عدد 

 .المعرف الجبائي )5
 :عقد ملكية أو عقد كراء المحل الذي يجب أن يكون مطابقا للمواصفات التالية  )6

  .على األقل بالنسبة لمساحة المحلم  م 50* 
  .ة لطول الجدار المخصص للعرضعلى األقل بالنسب  م20* 

  .الرسم الهندسي للمحل الذي يجب أن يكون مختوما )7
 .وصول التأمين )8

א  ) :א
 . لمدير الرواقنسخة من بطاقة التعريف الوطنية )9

  . لمدير الرواقالسيرة الذاتية) 10
في مجـال إختـصاص     يحملها المدير نسخة مطابقة لألصل من أعلى شهادة علمية        ) 11       
  .الرواق
لم تمض سنة على تاريخ تسليمها عند دخـول الـرواق           لمير الرواق،    3البطاقة عدد ) 12       

  .طور اإلستغالل
يتعين على الباعث الذي يرغب في أن تسلمه وزارة الثقافة شـهادة مـا تتعلـق بـبعض                  : 7א

ول على هذه الشهادة إلى المندوبية      مواصفات مشروعه ، أن يقدم نسخا من الوثائق الضرورية للحص         
.الجهوية للثقافة

 
 
 
 
  



א א:א א א א

  : و يجب أن يكون مدير الرواق : 8א
  . في وضع مطابق للقانون-                       
  . متفرغا كليا إلدارة الرواق-                       

 وإذا كان   .ير الرواق أحكام المجلة التجارية    لباعث شخصا معنويا تنطبق على مد     إذا كان ا  : 9א
ويمكـن  . يتعين أن يشرف على تسيير الرواق، صاحب المشروع رأسا        فإنه  الباعث شخصا طبيعيا،    

 على  إمضائه من يدير الرواق نيابة عنه     أن يكلف تحت مسؤوليته الشخصية و بواسطة كتب معرف ب         
 في هذه الـصورة يعمـل       يها بالفصل الثامن من هذا الكراس،     ط المنصوص عل  أن تتوفر فيه الشرو   

المدير المنوب تحت أوامر صاحب الرواق و يظل هذا األخير المسؤول عـن تـصرفات المـدير                 
المعمول بها في مجال اختصاص الرواق و تجري        المنوب الذي تبقى أعماله خاضعة لجميع القواعد        

  .عليه نفس اإللتزامات الجارية على صاحب الرواق كما يتحمل نفس المسؤوليات

א א א:א א א א א א

  :يجب أن يكون مكتب الرواق : 10א
  ألنشطة التي بعث من أجلها الرواق،دا خصيصا لممارسة ا مستقال أوله مدخل مستقبل ومع-
  ،ابع معماري يتماشى مع خصوصية الرواق ذا ط-
. في وضع يضمن سالمة العاملين به و سالمة رواده-

  :يجب أن يستجيب المبنى الذي سيأوي الرواق إلى المواصفات التالية : 11א
  .ل شروط النظافة و حفظ الصحةالمرافق الضرورية من ماء و كهرباء و ك  توفر-
إلى كل متطلبات العمل مـن حيــث اإلتـساع   تستجيب   الفضاءات التابعة للرواق     تكونأن   -

والتهوئة واإلنارة واإلضاءة الكافية للوحات بالكاشفات الخاصة بأروقة العروض مع تـوفير            
  .الوسائل الكفيلة بتقديم األعمال التشكيلية بطريقة عصرية

 من أجلها الرواق    لالزمة لممارسة األنشطة التي بعث    ة على الفضاءات ا    يحتوي، عالو   -
  :على األقل، على األجنحة التالية 

  .جناح مخصص إلدارة الرواق                      * 
  .جناح يحتوي على رفوف مخصصة لحفظ األعمال                      * 
  .جناح صحي به دورات مياه                      * 

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

في صورة وجود مشرب أو مطعم تابع للرواق يجب أن ال تتجاوز مـساحة المـشرب أو                 و
 للرواق ويجـب أن يكـون نـشاط          من المساحة الجملية المغطاة    %20المطعم أو كليهما معا نسبة      

  .مرتبطا من حيث التوقيت و الرواد بأنشطة الرواقأوالمطعم المشرب 

ا العمل، وضع لوحـة تعريفيـة       يتعين على صاحب الرواق، طبقا لإلجراءات الجاري به       : 12א
عمال  الرئيسي تحتوي على إسم الرواق  باللغة العربية وجوبا و يمكن عالوة على ذلك إست               هبابعلى  

  .إحدى اللغات األجنبية



يجب على صاحب الرواق أن يبرم عقود التأمين الضرورية لتغطية مخـاطر الحرائـق              : 13א
التي قد تلحـق    و الخسائر ونتائج مسؤوليته المدنية و المهنية المنجرة عن نشاط الرواق و األضرار            

  .بالوافدين على الرواق أو بالغير

א א:א א

يتعين على صاحب الرواق تحديد برامج أنشطته مسبقا بواسـطة رزنامة سنوية وجدول            : 14א
  .أوقات

يلتزم صاحب الرواق بإعالم إدارة الفنون التشكيلية و المندوبية الجهوية للثقافة بالجهـة             : 15א
اصفاته أو على تـسميته أو      التي يوجد بها الرواق، بكل تغيير يطرأ على طبيعة أنشطته أو على مو            

.على مقره
 األحكام المنصوص عليها عند مخالفة التشريع و التراتيب الجاري بها           بصرف النظر عن  : 16א

دون   أو ممارسة الرواق لنشاط غير الذي بعث من أجلـه          العمل فإن مخالفة مقتضيات هذا الكراس     
 خطأ مهنيا أوأخالقيا يمس     مديره أو   رواق ال أو ارتكاب صاحب  إعالم المندوبية الجهوية للثقافة بذلك      

  :  العقوبات اإلدارية التاليةكل واحد من المخالفات تؤدي إلى إحدى ،من شرف المهنة
  . اإلنذار-1                      
  . التوبيخ-2                      

 .ر لمدة ال تتجاوز ثالثة أشه الغلق المؤقت للرواق-3                      
  . غلق المؤسسة نهائيا-4                      

 اإلسـتماع إلـى   وزير الثقافة بناء على تقرير كتابي و بعد         وتتخذ هذه العقوبات، بقرار من      
ثـم   بالمخالفة المرتكبة وبالعقوبات التي ستنجر عنها        ، عند اإلقتضاء  كتابياو إشعاره   المعني باألمر   

وشـهرا بالنـسبة    و التوبيخ   ذه المهلة اسبوعا بالنسبة لإلنذار      تدوم ه .  مهلة لتسوية وضعيته   إعطائه
  .للرواق أوالنهائي المؤقت للغلق

  

א מ:א
  
تعفى من الشرط المتعلق برأس المال و من تقديم الشهادة المتعلقة به و كذلك من تقـديم                 : 17א

ون التشكيلية التي مارست أنشطتها بـصفة مـستمرة         الشهادة العلمية التي يحملها المدير، أروقة الفن      
لمـدة ال تقل عن الخمس سنوات دون التسـبب في أي إشكالـيات و أثبتت نجاعتهـا و صـرحت               

  .بمداخيلها بصفة منتظمة و قامت بدفع الضرائب المتخلدة بذمتها
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  



 عهاإلتزام باحترام شروط إحداث رواق خاص لعرض أعمال فنية تشكيلية و بي
     

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