
 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية
 والية ..............................

 

  

 

 

 كراس شروط

 يتعلق بممارسة مهنة كــــاتب عمومـــــي  

 

 

 

 

 

 

  2021مارس  31مؤرخ في  االقتصاد واملالية ودعم االستثمار قرار من وزير الداخلية ووزير 

 (2021أفريل  2 بتاريخ 30الرسمي للجمهورية التونسية عدد  )الرائد

 



2 
 

 

 : أحكام عامةاألول الباب 
  

 هذا الكّراس إلى ضبط الشروط املتعلقة بممارسة مهنة كاتب عمومي. يهدفاألول: الفصل 

ته ومعرف مهارته الكتابيةيقصد بكاتب عمومي على معنى هذا الكّراس كّل شخص يضع  :2الفصل 

 أفكارهم مقابل أجر.اللغوية على ذّمة الغير للتعبير كتابيا عن 
 

يمكن سحب هذا الكّراس وأنموذج التصريح على الشرف من مقّر الوالية أو عن طريق  :3الفصل 

 شبكة األنترنات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 

 الوثائق التالية:وُيرفق بالوالية كراس الشروط لدى  ُيودع :4الفصل 

 تسليمها أكثر من ثالثة أشهر.لم يمض على  3بطاقة عدد  -

 .تثبت املستوى التعليميالتي أو العلمية درسية املشهادة نسخة من ال -

 نسخة من شهادة امللكية أو من عقد تسويغ املحّل املعّد ملمارسة املهنة. -

على العقارات املبنية، إذا كان املحل املعّد ملمارسة نشاط كاتب لوم شهادة تثبت دفع املع -

 .ملك نفس الشخص املزاول لهعمومي على 

ثالثة نظائر من كراس الشروط مع تأشير املعني باألمر بكّل الصفحات مرفوقة بالتصريح  -

 على الشرف.

 بل مصالح الحماية املدنية.قشهادة الوقاية للمحل مسلمة من  -
 

عت د العلمية كلمااملدرسية أو ويمكن لإلدارة مطالبة املعني باألمر باالستظهار بأصل الشهادة 

 الحاجة إلى ذلك.

م املعني باألمر نظيرا من كّراس الشروط مؤشرا عليه من قبل اإلدارة ويتضّمن وجوبا تاريخ 
ّ
ويتسل

 اإليداع. 
 

 : شروط ممارسة مهنة كاتب عموميالثاني الباب
 

 أن يكون الكاتب العمومي: يتعّين: 5ل ـالفص

 .حامال للجنسية التونسية  -

 السنة الرابعة ثانوي )نظام جديد(.سابعة ثانوي )نظام قديم( أو السنة العلى األقّل قد أتم   -

 يكون متمتعا بحقوقه املدنية وأ أن   -
ّ
يكون محل حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة  ال

 .بالشرف واألمانة
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 بالدائرة الترابية للبلدية أو املعتمدية الكائن بها  :6الفصل 
ّ
ال يمكن ممارسة مهنة كاتب عمومي إال

 .اإلدارةمحل ممارسة النشاط املصرح به لدى 
 

حصريا  ومخصصايجب أن يكون مكتب الكاتب العمومي مستقال أو له مدخل مستقل  :7الفصل 

 .مكتب قبول طالبي الخدمةتكون منفصلة عن  انتظار قاعة  وأن يتضمن املهنةملمارسة 

 كاتب عمومي  مهنةملمارسة  املخصصيتعين أن تتوفر في املحل  
ّ
معدات الوقاية و  ب صحيمرك

به الصحي مننظافة وال شروط حفظ الصحة. كما يتعّين توفير واالسعافات األولية
ّ
 باملحّل ومرك

 .بالدهن والتبييض وتعهد وصيانة ر تنظيف وتطهي

 

 عموميالكاتب ال االلتزامات املحمولة على: الثالثالباب 
 

اسمه وعنوانه وختمه في الرسائل والعرائض  ضععلى الكاتب العمومي أن ي يجب: 8الفصل 

 واملذكرات والشكايات وفي جميع الوثائق التي يحّررها.
 

املصالح املعنية  قبلمن  مؤشر عليه: يتعّين على كّل كاتب عمومي مسك دفتر مرقم و 9الفصل 

 يسّجل به: بالوالية املختصة ترابيا،

 والوالية مسقط رأسه ومقّر سكناه ومهنته. طالب الخدمةهوية  -أ

 تاريخ املطلب وموضوعه. -ب

 املرسل إليه وعنوانه. -ت

 الكاتب العمومي. بدائرتها مكتبتسليمه إلى الوالية التي يوجد تم كّل دفتر ي امتالءوعند 
 

عبارات من شأنها أن تلحق الضرر باألشخاص استعمال يمنع على الكاتب العمومي  :10لفصل ا

 .عند التعبير كتابيا عن أفكارهم لخدمةطالبي ا
 

  لعنوان مكتبه. الوالية بكّل تغيير إعالم الكاتب العمومي تعين على ي: 11الفصل 
 

 الباب الرابع: املراقبة واملخالفات والعقوبات
 

 الوالية املختصة ترابيا وبالتنسيق مع مختلف الهياكلاملصالح اإلدارية املعنية بتتعهد  :12الفصل 

مراقبة مدى احترام الكاتب العمومي ملقتضيات هذا الكراس والقيام بزيارات ميدانية باملعنية، 

 ملعاينة املخالفات.
 

: يمكن إيقاف الكاتب العمومي عن ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة ملّدة ال تتجاوز ثالثة 13الفصل 

 من هذا الكراس. 11و 10و 9و 8و 7و 6 أحكام الفصول مخالفة صورة أشهر في 

 ويتّم اإليقاف عن ممارسة النشاط بصفة نهائية في الحاالت التالية:
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 .في ظرف سنتين بعد إيقافين وقتيين متتاليين -

 .ملدة تفوق السنة بصفة مسترسلة بعد التوقف عن ممارسة النشاط -

الرشوة ارتكاب إحدى جرائم مع النفاذ من أجل بالسجن ضّده يقض ي حكم بات عند صدور  -

 ل أو إفشاء السر املنهي.أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيّ 

 جسيم.خطأ ارتكاب  -

ى الوالية استدعاء املعني باألمر بأي وسيلة تترك أثرا كتا
ّ
ي بيا لسماعه وتحرير محضر فتتول

  الغرض.

ارتكابه للمخالفة يتّم التنبيه عليه برفعها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفي صورة ثبوت 

من تاريخ التنبيه الذي يوجه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وفي صورة عدم اإلدالء بما يفيد رفع 

ال في اإليقاف الوقتي أو النهائي 
ّ
املخالفة موضوع التنبيه في األجل املحّدد، يّتخذ الوالي قرارا معل

 مارسة النشاط حسب الحالة.مل

 

ي 
ّ
 على جميع الشروط اطلعتإني املمض ي أسفله أقّر بأن

 بمقتضاها والعمل باحترامهاواألحكام الواردة بهذا الكّراس وألتزم 

 

 ...................في......................

 املصّرح: ..................................

 اإلمضاء
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 الجمهورية التونسية
 وزارة الداخلية

 

 تصريح على الشرف

 يتعلق بممارسة مهنة كــــاتب عمومـــــي

 إني املمض ي أسفله:

  باملعني بممارسة املهنةمعطيات خاصة : 

 .........................................................................................................................................اإلسم:  -

 .........................................................................................................................................اللقب:  -

 ....................................................................................................................................الجنسية:  -

 ..............................اإلصدار:ومكان تاريخ  ...........: (األرقام الثالثة األخيرة) الوطنية بطاقة التعريف -

 ...................................................................................................................العنوان الشخص ي:  -

 ......................................................................................................................... الترقيم البريدي: -

 .............................................................................................................................الهاتف القار:  -

 ........................................................................................................................الهاتف الجوال:  -

 ...................................................................................................... العنوان اإللكتروني: -
 

 أباشر مهامي بمكتبي وفق البيانات التالية :

  باملكتبمعطيات خاصة : 

 ........................................................................................................................... املكتب:عنوان  -

 ......................................................................................................................... الترقيم البريدي: -

 ................................................... الفاكس:............................................. :القار الهاتف -
 

 مطابقتها للواقع.و  أعالهأصّرح على الشرف بصّحة البيانات املدلى بها و 

لعت عليه       
ّ
 ..........في..............................                                                                                                                 اط

 اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلمض                                            ختم اإلدارة                                                     

 

 
 

 


