
 الجمهورية التونسية   
 والصناعات التقليدية السياحة وزارة 

          

 الديوان الوطني التونسي للسياحة

 

 المؤسسة : الديوان الوطني التونسي للسياحة

 كازينو -ألعاب المالهي  جال الخدمة :م

 كازينو -الستغالل ألعاب مالهي   الحصول على ترخيص نهائيموضوع الخدمة : 

 شروط االنتفاع بالخدمة

 الحصول على الموافقة المبدئية *

 الوثائق المطلوبة

 تحتوي على : الملفّات الّشخصيّة للمدير المسؤول وأعضاء لجنة اإلدارة والتي 
 

 سيرة ذاتيّة  -

 ثالث صور شمسيّة حديثة العهد -

 مضمون من السجّل العدلي ال يتعدّى تاريخ تسليمه الّسنة -
  سططة تطويرها خالل الثالث تقرير تقديري ألنشطططة التّرويو والتّنشططيت التي تعتلم المؤسططّ

  سنوات األولى
 ياحة )إدارة النهوض  ملّف فنّي موافق عليه من طرف الدّيوان الوطني التّونسططططططي للسططططططّ

 باالستثمارات(.
 ياحيكّراس شططططططروط يضططططططبت برنامجا ألنشطططططططة التّرويو والتّن                       وغيرها  شططططططيت السططططططّ

 من األعمال ذات المصلحة المحليّة أو الجهويّة التي سينجلها الملهى.

 بيان لنوع األلعاب ولعدد الّطاوالت التي سيقع استعمالها. 
 .قائمة في العاملين بالكازينو المصادق عليهم من قبل وزارة الداخلية 

 

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 إيداع الملف 
  عرض الملف على أنظار

 لجنة ألعاب المالهي
 إجابة المعني 

  اإلدارة العامة بالديوان
 الوطني التونسي للسياحة

  الداخليةوزارة 
 وزارة المالية 
 السياحة  وزارة

 والصناعات التقليدية
 البنك المركزي التونسي 
 

يحدد األجل حسب اجتماعات 
 لجنة ألعاب المالهي

 مكان إيداع الملف

 للديوان الوطني التونسي للسياحةالمصلحة : مكتب الضبت المركلي * 

 تونس 1002 -، شارع محمد الخامس 1العنوان : 

 الحصول على الخدمةمكان 

 للديوان الوطني التونسي للسياحةالمصلحة : مكتب الضبت المركلي * 

 تونس 1002 -، شارع محمد الخامس 1العنوان : 



 أجل الحصول على الخدمة

 حدد األجل حسب اجتماعات لجنة ألعاب المالهيي
 

 المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

  يتعلق بألعاب المالهي. 1974أكتوبر  24مؤرخ في  1974لسنة  21مرسوم عدد 
  يتعلق بإصدار القائمة الحصرية  2018ماي  11مؤرخ في  2018لسنة  417أمر حكومي عدد

الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام  االقتصاديةلألنشطة 
 ذات الصلة وتبسيطها

 

  



................الملحق عدد :   

 نظام االتصال واالرشاد اإلداري

 سيكـــــــــــــــــــاد

 دليــــل المواطـــــــــن

 قسيمة مخصصة للمكتب المركلي للعالقات مع المواطن

 المؤرخ في..........................المرجع : قرار وزير.................................

 خ في المؤركما تم تنقيحه بالقرار 

  عدد ........بتاريخ ...... الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 المؤسسة : الديوان الوطني التونسي للسياحة

 كازينو -مجال الخدمة : ألعاب المالهي 

 كازينو -الستغالل ألعاب مالهي الحصول على ترخيص موضوع الخدمة : 

 شروط االنتفاع بالخدمة

 المبدئية الستغالل كازينوالحصول على الموافقة 
 

 الوثائق المطلوبة
 .السجل التجاري للشركة 
 .عقد كراء أو شراء المحل مسّجل 
 : ملفّات المدير المسؤول وأعضاء الهيأة المديرة تحتوي على 

 سيرة ذاتيّة . -
 ثالث صور شمسيّة حديثة العهد. -
 مضمون من السجّل العدلي ال يتعدّى تاريخ تسليمه الّسنة. -
 من بطاقة التعريف الوطنية أو من كامل جواز الّسفر بالنّسبة لألجانب.نسخة  -

 .قائمة في العاملين بالكازينو 
 .)بيان لنوع األلعاب ولعدد الّطاوالت التي سيقع استعمالها )يجب أن تكون معدات األلعاب جديدة 
 المصلحة  ألعمال ذاتتقرير تقديري يضبت برنامجا ألنشطة التّرويو والتّنشيت الّسياحي وغيرها من ا

 المحليّة أو الجهويّة التي سينجلها الكازينو خالل الثالث سنوات األولى لالستغالل.
  يبرز بكّل دقّة قاعات األلعاب وكذلك أبواب دخول وخروج  50/1مثال مفّصل للمؤّسسة على قياس

 الحرفاء واألعوان وكّل اإليضاحات األخرى الخاّصة بالمرور داخل المؤّسسة.
 ال ترتيب وتلويق المحالّت وكذلك نموذج إعدادي أو منظر عام للمشروع.مث 
 ملف فني مصادق عليه من المصالح المعنية بالديوان الوطني التونسي للسياحة 

 

 اآلجال األطراف المتدخلة مراحل الخدمة

 إيداع الملف 
  عرض الملف على أنظار

 لجنة ألعاب المالهي
  القيام بزيارة معاينة إلى

 المحل
  إعداد قرار ترخيص في

استغالل كازينو وعرضه 
على إمضاء الوزير المكلف 

 بالسياحة ووزير الداخلية

  اإلدارة العامة بالديوان
 الوطني التونسي للسياحة

 وزارة الداخلية 
 وزارة المالية 
  وزارة السياحة

 والصناعات التقليدية
 البنك المركزي التونسي 
 

حدد األجل حسب اجتماعات ي
 ألعاب المالهيلجنة 

 



 مكان إيداع الملف

 للديوان الوطني التونسي للسياحةالمصلحة : مكتب الضبت المركلي * 

 تونس 1002 -، شارع محمد الخامس 1العنوان : 

 

 مكان الحصول على الخدمة

 المصلحة : مكتب الضبت المركلي * 

 تونس 1002 -، شارع محمد الخامس 1العنوان : 

 

 الخدمةأجل الحصول على 

 يحدد األجل حسب اجتماعات لجنة ألعاب المالهي
 

 

 المراجع التشريعية و/أو الترتيبية

  يتعلق بألعاب المالهي. 1974أكتوبر  24مؤرخ في  1974لسنة  21مرسوم عدد 
  يتعلق بإصدار القائمة الحصرية  2018ماي  11مؤرخ في  2018لسنة  417أمر حكومي عدد

الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكام  لألنشطة اإلقتصادية
 ذات الصلة وتبسيطها

 

 


