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ة  ٌّ ة الّتونس ٌّ  الجمهور

وزارة الصّحة  

 اإلدارة الفرعٌة للتراتٌب ومراقبة المهن الصّحٌة

 71 561 032الهاتف 

 

 

 

 كـــّراس الشـــروط المتعّلق

 بالممارسة الحّرة لمهنة أخّصائً فً تقوٌم الّنطق

 والّصوت والكالم

 

 

 

 

 ٌتعلق بالوصادقت على كراس 2001 هاي 15قرار هن وزٌر الصّحت العوىهٍت هؤرخ فً 

كما تم  الشروط الوتعلق بالووارست الحرة لوهنت أخصائً فً تقىٌن النطق والصـىث والكالم

 .2015 دٌسوبر 31بالقرار الوؤرخ فً  وإتمامهتنقٌحه 

 

  2001 ماي 29 بتارٌخ 43الـّرائــد الّرسمً عدد 

 2016 جانفً 26 بتارٌخ 08الـّرائــد الّرسمً عدد 

 

 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001A/043/TA20015194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2001/2001A/043/TA20015194.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/008/Ta201518124.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/008/Ta201518124.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/008/Ta201518124.pdf
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 كـــــــراس شــــروط ٌتعلـــق بشــــــروط

 الممارســـــة الحـــــرة لمهنة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم

 أحكام عـــــــــامــــة: البــــــــاب األول 

 

تخضع الممارسة الحّرة لمهنة أخّصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم :(جدٌد)الفصـــــل األول

 المتعلّق بشروط الممارسة 1992 أوت 3 المؤّرخ فً 1992 لسنة 74لمقتضٌات القانون عدد 

ٌّة إضافة إلى أحكام هذا الكّراس ٌّة ونصوصه التطبٌق  .الحّرة للمهن شبه الطب

 

( 9)فصال وتسع   (32)أبواب وأثنٌن وثالثٌن  (6) ٌحتوي هذا الكراس على ستة  :2الفصـــــل 

 .صفحات

 . تبقى الرخصالمسلّمة قبل صدور هذا الكراس سارٌة المفعول  :3الفصــــل 

ٌجب على كل من ٌرغب فً الممارسة الحرة لمهنة أخصائً فً تقوٌم النطق :(جدٌد)4الفصــــل 

والصوت والكالم أو الوكٌل القانونً لشركة األشخاص فً صورة االستغالل المشترك أن ٌسحب 

نسخة من هذا الكراس من اإلدارة الجهوٌة للصحة المختصة ترابٌا أو من الموقع اإللكترونً 

لوزارة الصحة أو للرائد الرسمً للجمهورٌة التونسٌة أو مباشرة من الرائد الرسمً للجمهورٌة 

 .التونسٌة

 ـ ٌجب على كل من ٌرغب فً الممارسة الحرة لمهنة أخصائً فً تقوٌم النطق (مكرر) 4الفصل 

والصوت والكالم أو الوكٌل القانونً لشركة األشخاص فً صورة االستغالل المشترك، أن ٌودع 

مباشرة لدى اإلدارة الجهوٌة للصحة المختصة ترابٌا تصرٌحا بممارسة المهنة معرفا باإلمضاء 

 المرفق بهذا الكراس أو أن ٌرسل ذلك التصرٌح بواسطة 2علٌه وفقا لألنموذج المبٌن بالملحق عدد 

 ٌوما من تارٌخ بداٌة 15رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وذلك فً أجل ال ٌتجاوز 

 .النشاط

ٌجب إعالم اإلدارة الجهوٌة للصحة المختصة ترابٌا فً أجل ال ٌتجاوز خمسة  :(جدٌد)5الفصــــل 

ٌوما عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، بكل بداٌة نشاط مؤسسة  (15)عشر 

معدة لممارسة مهنة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم وكذلك الشأن فً صورة تغٌٌر مقر 
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 .العمل أو اإلحالة أو الغلق الوقتً أو النهائً

ٌجب على أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم أن ٌضع على ذمة مصالح المراقبة بوزارة 

 : الصحة الوثائق التالٌة

 : الوثائق المتعلقة باألشخاص: أوال 

 ـ نسخة من الشهادة العلمٌة أو من شهادة المعادلة،

 ـ نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة،

 ـ شهادة طبٌة تثبت أن األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم مؤهل بدنٌا لممارسة المهنة،

 ـ مضمون من دفتر السوابق العدلٌة لم تمض سنة على تارٌخ تسلمه،

 .ـ نسخة من النظام األساسً للشركة

ٌجب على كل شرٌك، فً صورة االستغالل المشترك، أن ٌضع الوثائق المنصوص علٌها بالمطات 

 .األولى والثانٌة والثالثة والرابعة من هذه الفقرة على ذمة المراقبة اإلدارٌة

 : الوثائق المتعلقة بالمحل: ثانٌا 

 ـ عقد تأمٌن ضد األخطار الناجمة عن المحل والتجهٌزات،

 ـ عقد تأمٌن لتغطٌة مسؤولٌة صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنٌة وأخطاء أعوانه،

 .ـ شهادة الوقاٌة مسلمة من قبل مصالح الحماٌة المدنٌة التً ٌوجد المحل بدائرتها الترابٌة

 أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم  ٌجب  على األشخاص الممارسٌن لمهنة  :6الفصـــل 

لك حسب ذمسك دفتر ٌومً مرقم ومؤشر علٌه لدى كتابة المحكمة االبتدائٌة المختصة ترابٌا و

 .ج المحدد بالملحق المصاحب لهذا الكـّراسذاألنمو

كل إخالل بمقتضٌات هذا الكراس ٌعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علٌها : (جدٌد) 7الفصـــل 

 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن 1992 أوت 3 المؤرخ فً 1992 لسنة 74بالقانون عدد 

 .شبه الطبٌة

 الشـــروط العامـــــة للممارســـــة وطــــرق االستغالل: البــــــــاب الثـــــــــانً 

 االستغالل الفــــردي: القسم األول 

 

أخصائً فً تقوٌم النطق ٌمكن لكل شخص تتوفر فٌه الشروط التالٌة ممارسة مهنة  :8الفصـــل 

  :والصوت والكالم 
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 تونسً الجنسٌة -

 مسلمة من مؤسسة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم متحصل على شهادة  -

وطنٌة للتكوٌن مؤهلة لذلك الغرض أو لشهادة مسلمة من مؤسسة أجنبٌة تمت معادلتها 

 .طبقا للتراتٌب الجاري بها العمل

 .مؤهل بدنٌا لممارسة المهنة التً ٌرغب فً تعاطٌها -

 . متمتع بحقوقه المدنٌة -

له محل مجهز بالمعدات الالزمة لممارسة المهنة وٌستجٌب للمقاٌٌس المحددة بالباب  -

 .الثالث من هذا الكراس

لك لعقد ذمبرم لعقد تأمٌن المرضى ضد األخطار الناجمة عن المحل والتجهٌزات وك -

 .تأمٌن لتغطٌة مسؤولٌته الناتجة عن أخطائه المهنٌة وأخطاء أعوانه

 

أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت ٌقع استغالل المؤسسة المعدة لممارسة مهنة  :9الفصـــل 

 من قـبل من تتوفر فٌه الشروط القانونٌة المطلوبة وذلك بصفة شخصٌة مقصورة على والكالم 

 .الشخص ذاته وال ٌمكن أن ٌباشر تحت اسم مستعار

 

ي صبغة تجارٌة منعا باتا فٌما عدى األحكام المخالفة المنصوص ذٌمنع كل إشهار  :10الفصـــل 

 .علٌها بشروط الممارسة والخاصة بهذه المهنة

 :وال ٌعتبر من قبٌل اإلشهار 

اإلشارات التً تضبط كٌفٌتها بقرار من وزٌر الصحة العمومٌة والتً تسمح بالتعرف  -

 .على مكان المؤسسة

 .اإلعالن عن طرٌق الصحافة مرتٌن على التوالً على فتح المؤسسة أو نقلها أو إغالقها -

 

ٌمكن  لألخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم أن ٌتغٌب مدة ال تتجاوز الشهر  :11الفصـــل 

 . ٌوما على أن ٌعلم مصالح وزارة الصحة العمومٌة بكل الغٌابات وأسبابها365خالل 

 . أما الغٌابات التً تتجاوز الشهر فٌجب أن تكون مبررة
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ي ٌبقى محله فً ذٌجب على المستغل فً الحاالت المشار إلٌها بالفصل السابق وال :12الفصـــل 

حالة نشاط أن ٌعٌن شخصا لتعوٌضه تتوفر فٌه شروط الممارسة المشار إلٌها بالفصل الثامن  

 .لكذأعاله وٌتم إعالم وزارة الصحة العمومٌة ب

 

فً صورة إحالة المؤسسة ٌجب أن تتوفر فً المحال له جمٌع شروط الممارسة  :13الفصـــل 

 .ا الكراسذالمنصوص علٌها به

 

ال ٌؤدي األخصائٌون فً تقوٌم النطق والصوت والكالم خدماتهم المهنٌة إال بناءا  :14الفصـــل 

على وصفة طبٌة مع التحفظ فٌما ٌتعلق باألعمال المرخص لهم  القٌام بها مباشرة طبقا للشروط 

 .ا الكراسذالخاصة المنصوص علٌها بالباب الثالث من ه

 . وٌمكن لهم أٌضا منح الخدمات التً هً من اختصاصهم بمقر سكنى حرفائهم

 

 االستغالل المشتـــــــرك: القسم الثانـــــً 

 

أخصائً فً تقوٌم ال ٌمكن االستغالل المشترك لمؤسسة معدة للممارسة الحرة لمهنة  :15الفصـــل 

 إال فً شكل شركة أشخاص تتكون من شخصٌن فأكثر ٌنتمون إلى نفس النطق والصوت والكالم 

 .االختصاص

 

ٌجب أن تتوفر فً كل شرٌك بصفة شخصٌة الشروط المنصوص علٌها بهذا  :16الفصـــل 

 .الكراس

 

ٌحجر على شركة االستغالل أن تملك أكثر من مؤسسة واحدة مهما كان عدد  :17الفصـــل 

 .الشركاء فٌها

 وال ٌجوز للشخص الواحد أن ٌنتمً ألكثر من شركة شبه طبٌة واحدة وال أن ٌكون مساهما 

 .فً شركة ومستغال لمؤسسة شبه طبٌة بصفة فردٌة فً نفس الوقت
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أخصائً فً تقوٌم النطق ٌتم االستغالل المشترك لمؤسسة معدة لممارسة مهنة  :18الفصـــل 

 . حسب نفس الشروط المقررة لالستغالل الفرديوالصوت والكالم 

 

 الشـــروط الخاصـــــة: البــــــــاب الثـــــــــالث 

 

 ٌمكن لألخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم قصد إنجاز العالج الذي : 19الفصـــــل 

 .وصفه الطبٌب إجـراء تشاخٌص تقوٌمٌة للنطق  والصوت والكالم 

 

 

 عالوة على الدفتر الٌومً المنصوص علٌه بالملحق من هذا الكراس، ٌتعٌن على : 20الفصل

األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم أن ٌمسك تحت مسؤولٌته، بطاقة فردٌة لمتابعة 

 .الخدمات المسداة  لكل واحد من المرضى

 المتعلق 1988 أوت 2 المؤرخ فً 1988 لسنة 95ٌجب حفظ بطاقات العالج طبقا للقانون عدد 

  .باألرشٌف ونصوصه التطبٌقٌة

 

ٌجب أن ٌكون محل األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم مستقال أو له :21الفصـــــل 

مدخل مستقل ومعدا حصرا لممارسة المهنة ومتحصال على شهادة الوقاٌة والسالمة مسلمة من قبل 

 .مصالح الحماٌة المدنٌة التً ٌوجد المحل بدائرتها الترابٌة

 

وٌجب أن تتوفر فٌه التهوٌة الكافٌة و أن ٌكون مسخنا ومزودا بالماء والكهرباء وأن ٌحـتوي 

 :على 

 قاعة  انتظار -

 قاعة للعالج وللتقوٌم -

 .جناح صحً به مرحاض ومغسلة -
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وٌجب أن تكون األرضٌة مغطاة ببالط قابل للغسل وتكون الحٌطان مطلٌة بمادة تقاوم تكرر 

 .الغسل بالماء والمواد المنظفة

 

 ٌجب لغاٌة اإلشارة لمحل األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم ذي :22الفصــــل 

 .الممارسة الحرة،  وضع لوحة على بابه وفً مدخل العمارة التً ٌوجد بها المحل عند االقتضاء

 

 

وٌجب أن تحتوي هذه اللوحة فقط على اسم األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم 

 .ولقبه والشهائـد  المتحصل علٌها  ورقم الهاتف وأوقات العمل

 

سنتمترا  وعرضها خمسة   (30)وٌجب أن ال ٌتجاوز طول هذه اللوحــة ثالثـــٌن 

 .سنتمترا (25)وعشرٌــــن 

 

 ٌجب أن ٌحتوي محل األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم على :23الفصـــــل 

 :التجهٌزات الضرورٌة التالٌة 

 مجموعة روائز الكالم -

 أدوات تعلٌمٌة -

 علبة بها موجهات للسان -

 مضخم للتقوٌم -

 مجموعة آالت للنقر والنفخ -

 منضدة لالستراحة -

 .جهاز لتسجٌل الصوت -

ٌمكن لألخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم أن ٌعوض بمحله تجهٌزات قدٌمة بأخرى 

 .جدٌدة أو ٌضٌف تجهٌزات ٌفرزها التطور التقنً

 



7 

 

 ٌجب على األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم أن ٌرتدي مندٌال أبٌضا :24الفصـــــل 

وأن ٌحمل بطاقة علٌها صورته وتتضمن اسمه ولقبه وٌجب علٌه المحافظة الدائمة على نظافة 

 .المحل

 الواجبـــــــات: البــــــــاب الـــــرابع 

 

ٌجب على األشخاصالممارسٌن بصفة حرة لمهنة أخصائً فً تقوٌم النطق : 25الفصـــــل

 .والصوت والكالم  احترام أخالقٌات المهنة والقٌام بأعمالهم حسب القواعد الفنٌة 

 

 األخصائٌٌن فً تقوٌم النطق والصوت والكالم القٌام بأعمال أو التفوه ٌمنع على: 26الفصـــــل

 .بعبارات من شأنها أن تلحق الضرر باألشخاص الذٌن ٌباشرونهم مهنٌا

  

 .وهم مطالبون بالحفاظ على السر المهنً حسب الشروط المنصوص علٌها بالقانون الجنائً

 

ٌحجر على األخصائٌٌن فً تقوٌم النطق والصوت والكالم أن ٌمنحوا بأي صورة :27الفصـــــل 

كما ٌحجر علٌهم أن ٌقبلوا بمقتضى اتفاق . كانت للغٌر عائدات أو امتٌازات مقابل أعمال ٌؤدونها

كلٌا أو نسبة من أجور األتعاب أو المرابٌح  المتأتٌة من النشاطات المهنٌة لسلك األطباء والصٌادلة 

 .وأطباء األسنان وشبه الطبٌٌن أو من مداخٌل المؤسسات الصحٌة الخاصة

 

ٌمنع منعا باتا القٌام بالفحوص واإلسعافات الطبٌة وكذلك كل األعمال الطبٌة أو :28الفصل

الصٌدلٌة أو شبه الطبٌة غٌر الداخلة منها فً االختصاص داخل محالت مؤسسة الممارسة الحرة 

لمهنة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم  أو داخل محالت مالصقة تفتح علٌها مباشرة 

 .فٌما عدا حاالت اإلسعافات المستعجلة التً تقدم لجرٌح أو لمساعدة شخص بحالة خطر

تخضع المؤسسات المعدة لممارسة مهنة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت : 29الفصـــــل 

والكالم  للمراقبة الفنٌة المستمرة من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومٌة التً ٌمكن 

 .لها القٌام بزٌارات تفقدٌة على عٌن المكان
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 وٌمكن للمصالح المشار إلٌها أعاله إجراء كل بحث تراه ضرورٌا والمطالبة باإلدالء بكل 

 .الوثائق والمستندات الالزمة مع إمكانٌة أخذ نسخ منها

 ٌجب على المستغلٌن السماح لمتفقدي الصحة العمومٌة بالدخول للمحالت بحرٌة وتسهٌل 

 .وتحرر تقارٌر تفقد فً المراقبات المجراة تنهى لوزٌر الصحة العمومٌة. قٌامهم بمهامهم

  

ٌتولى متفقدو الصحة تحرٌر محاضر فً شأن المخالفات التً ٌعاٌنونها وٌمكن أن تترتب عن هذه 

 أوت 3 المؤرخ فً 1992 لسنة 74المخالفات تطبٌق العقوبات المنصوص علٌها بالقانون عدد 

 .، المشار إلٌه أعاله1992

 

 

 الممارســــة غٌــر الشرعٌـــة: البــــــــاب الــخـــامس 

 

 بصورة غٌر أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم ٌعتبر ممارسا لمهنة : 30الفصـــــل

 :شرعٌة كل شخص 

 دون أن أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم ٌساهم عادة فً مباشرة أعمال  -

 .تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها بهذا الكراس

ٌستعمل صفة أو ٌلجأ إلى ممارسات من شأنها أن توقع الغٌر فً الخطأ بشأن صفاته  -

 .ومؤهالته

 .ٌقوم بأعمال ال تدخل فً اختصاصه -

ٌباشر فً نفس الوقت اختصاصا آخر مع اختصاصه حتى وإن كان متحصال على شهادة  -

 .لكذفً 

 ٌستمر فً ممارسة المهنة بعد غلق المحل من طرف السلط المعنٌة  -
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 أحكــــــــام مختلفـــــــة: البــــــــاب الـســــادس 

ٌنجر عن وفاة من ٌستغل مؤسسة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم  :31لفصــــل ا

 .إغالق عدد المحل

غٌر أنه ٌمكن لورثة  الهالك اإلبقاء على نشاط المؤسسة لمدة ال تفوق أربعة سنوات وذلك إذا كان 

 . أحد الورثة ٌواصل دراسته قصد اإلحراز على شهادة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم 

وفً هذه الصورة ٌجب أن ٌسٌر المؤسسة شخص تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها بهذا 

 .الكراس
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 1الملحق عدد 

 أنموذج  الدفتـــــــر الٌومــــــً

 

 الرقم

 

 التارٌخ

 

 الساعة

 مدة

 العالج

 اسم

 ولقب

 المرٌض

 

 السن

 عنوان

 المرٌض

 طبٌعة

 العمل

 األدوٌة

 أو المواد

 الموصوفة

 اسم

 و صفة مقدم

 الوصفة

 تارٌخ

 الشهادة

 الطبٌة

 

 مالحظات

 خاصة
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 الجمهورٌة التونسٌة
 
 ............... وزارة
 
 ...............الهٌكل

 
 
 2ملحق عدد 
 

 تصرٌح بالممارسة الحّرة لمهنة أخّصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم
 

 

شخص معنوي  شخص طبٌعً  

 
 

 
 أسفله، (ة)إّنً الممضً

 
 .......................................................................................................................:االسم واللقب -

 
 صاحب النشاطالوكٌل القانونً : الصفـــــة

 
 .........................................................................................................بطاقة التعرٌف الوطنٌة (ة)صاحب

 
فً صورة االستغالل )االسم االجتماعً :.............................................................................................رقم

 ........................................................:المعرف الوحٌد:..........................................................(المشترك
 

  :عنوان محل ممارسة المهنة
 
 
 

 .................................................:العنوان اإللكترونً:..........................الفاكس:............................ الهاتف
 

 : أصّرح بأنً
 

 اطلعت على جمٌع األحكام الواردة بكّراس الشروط الخاّص بالممارسة الحّرة لمهنة أخّصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم، -
 

 أستجٌب للشروط المحّددة للممارسة الحّرة لمهنة أخّصائً فً تقوٌم البصر، -
 

 ........................................................................................................... : باشرت نشاطً بتارٌخ -
 

 : وألتزم بما ٌلً
 

 ٌوما عن طرٌق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بكل 15ـ إعالم اإلدارة الجهوٌة للصحة المعنٌة ترابٌا فً أجل ال ٌتجاوز 
 بداٌة نشاط أو تغٌٌر لمحل ممارسة المهنة أو اإلحالة أو الغلق الوقتً أو النهائً للمحل،

 
 ـ احترام قواعد حفظ الصحة،

 
 ـ احترام الموانع المتعلقة بطرق الممارسة الحرة لمهنة أخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم،

 
 ـ التقٌد بأخالقٌات المهنة وواجباتها،

 
 ـ السماح لمتفقدي الصحة بالدخول للمحالت بحرٌة وتسهٌل قٌامهم بمهامهم،

 
 المصاحب 1ـ مسك دفتر ٌومً مرقم ومؤشر علٌه من قبل قاضً الناحٌة المختص ترابٌا وذلك حسب األنموذج المحدد بالملحق عدد 

 لكراس الشروط،
 

 ـ مسك بطاقة عالج فردٌة لكل مرٌض،
 

 : ـ أن أضع على ذمة المراقبة اإلدارٌة، الوثائق التالٌة
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 : (*) الوثائق المتعلّقة باألشخاص

 
 ـ نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمٌة أو من شهادة المعادلة، 1

 
 ـ نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة، 2

 
 ـ شهادة طبٌة تثبت أن األخصائً فً تقوٌم النطق والصوت والكالم مؤهل بدنٌا لممارسة المهنة، 3

 
 ـ مضمون من دفتر السوابق العدلٌة لم تمض سنة على تارٌخ تسلمه، 4

 
 .(فً حالة االستغالل المشترك)ـ نسخة من النظام األساسً للشركة  5

 
 : الوثائق المتعلّقة بالمحل

 
 ـ عقد تأمٌن ضد األخطار الناجمة عن المحل والتجهٌزات، 1

 
 ـ عقد تأمٌن لتغطٌة مسؤولٌة صاحب المحل الناتجة عن أخطائه المهنٌة وأخطاء أعوانه، 2

 
ٌّة، 3  ـ شهادة الوقاٌة مسلمة من قبل مصالح الحماٌة المدنٌة التً ٌوجد المحل بدائرتها التراب

 
 .(...كراء ـ ملكٌة ـ هبة)ـ عقد ٌبٌن صفة االستغالل  4

 
 
 
 

 ....................... فً..................
 

 اإلمضاء معّرف بـه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


