
            الجمهورية التونسية 
       وزارة الشؤون المحلية والبيئة                                                  

                      بلدية قفصة

 

 76224136: الفاكس 76220866—76226919 : الهاتف http://www.commune-gafsa.gov.tn  :  بلدية قفصة موقع واب

 الصفحة الرسمٌة لبلدٌة قفصة : الفيسبوك    commune.gafsa1@gmail.com:  االبريد االلكتروني
 

 

 

République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 
 

 

 خدمات الحالة المدنية
 ابرام عقد زواج 

 

        : شطٚط االٔرفاع تاٌرسِـح 
 

 ذٛفط وافح اٌشطٚط اٌما١ٔٛٔح ٌسٜ اٌطجً ٚاٌّطأج إلِىا١ٔح اٌعٚاج

 تٍٛؽ اٌسٓ اٌمأٟٛٔ أٚ ذطذ١ض ِٓ اٌّحىّح 
 ٓضضا اٌعٚج١ 
 ذٍّٛ٘ا ِٓ اٌّٛأغ اٌشطػ١ح 
 ٓشٙازج شا٘س٠ 
 ذس١ّح ِٙط ٌٍعٚجح 

 
 اٌٛثـائك اٌّطٍٛتـح

 ِٓضّْٛ ٚالزج ٌىً ِٓ اٌعٚج١ 
 اٌشٙازج اٌطث١ح إلذّاَ اٌعٚاج 
 ٓجٛاظ سفط ساضٞ اٌّفؼٛي ٔسرح ِٓ تطالح اٌرؼط٠ف أٚ أٞ ٚث١مح ضس١ّح أذطٜ ذثثد ٠ٛ٘ح اٌعٚج١ 
 ٟٔٛٔإشْ ِٓ اٌّحىّح ٌّٓ ُ٘ زْٚ اٌسٓ اٌما 
  ِٛافمح ورات١ح ٌٌٍٟٛ تحجح ػازٌح إشا واْ اٌعٚج ِرغ١ثا ػٓ ػ١ٍّح إتطاَ ػمس اٌعٚاج ٚوصٌه تإٌسثح

 ٌٍطجً ٚاٌّطأج إشا ذؼٍك األِط تعٚاج لاطط
 ًِِضّْٛ ٚفاج اٌعٚج أٚ اٌعٚجح تإٌسثح ٌألضا 
 ِضّْٛ ٚالزج ِٕظٛص تٗ ػٍٝ اٌطالق 
  ًأػٛاْ األسالن إٌش١طح )ذطذ١ض ِٓ اإلزاضج تإٌسثح ٌٍراضؼ١ٓ ٌرطذ١ض ِسثك ٌؼمس اٌعٚاج ِث –

 (... اٌج١ش اٌٛطٕٟ– اٌمّاضق 
 ت١ٕح ِٓ اٌمٕظ١ٍح أٚ اٌثؼثح اٌستٍِٛاس١ح ذشٙس تئِىا١ٔح ػمس اٌعٚاج تإٌسثح األجأة 
 شٙازج فٟ اػرٕاق اٌس٠ٓ اإلسالِٟ ٌغ١ط اٌّس١ٍّٓ اٌطاغث١ٓ فٟ اٌرعٚج ترٛٔس١ح ِسٍّح. 
   ٓ(ِغ ٚجٛب ذٛفط اٌشطٚط اٌما١ٔٛٔح ٌىال اٌشا٘س٠ٓ)االسرظٙاض تثطالح اٌرؼط٠ف تإٌسثح ٌٍشا٘س٠. 

 
 ِطاحـً اٌرسِـح

  
  ضاتظ اٌحاٌح – اٌشا٘ساْ – اٌّؼ١ْٕٛ تاألِط )إػساز ػمس اٌعٚاج ٚإِضاؤٖ ِٓ ططف األططاف اٌّؼ١ٕح

 (اٌّس١ٔح
  ٍٝذمس٠ُ طٍة ِٓ ططف اٌّؼ١١ٕٓ تاألِط ٌسٜ ضاتظ اٌحاٌح اٌّس١ٔح ِغ ذمس٠ُ اٌٛثائك اٌّطٍٛتح ٚػ

 اٌعٚجاْ أٚ ِٓ ٚوالٖ تّمرضٝ ذٛو١ً ضسّٟ)ضٛء شٌه ضثظ ِٛػس ػمس ظٚاج اٌّؼ١١ٕٓ تاألِط
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  األطـطاف اٌّرسذٍـح
    ضاتظ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌسائطج اٌثٍس٠ح

    : ا٢جــاي
  ِٓ ١ِٛ٠ٓ إٌٝ أسثٛع

 ِىـاْ اٌحظٛي ػٍٝ اٌرسِـح
 لظط اٌثٍس٠ح ٚ اٌسٚائط اٌثٍس٠ح  
    أجـً اٌحظٛي ػٍٝ اٌرسِـح  

 .ِٓ ١ِٛ٠ٓ إٌٝ أسثٛع
 

     أٚ اٌرطذ١ث١ح/ اٌّطاجغ اٌرشط٠ؼ١ح ٚ  

  ٚاٌّرؼٍك 1957 اٌّؤضخ فٟ غطج أٚخ 1957 ٌسٕح 3 ِٓ اٌمأْٛ ػسز 39 إٌٝ 32 ِٚٓ 15اٌفظٛي 

 ترٕظ١ُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح
  ٟاٌّرؼٍك تئطساض ِجٍح األحٛاي اٌشرظ١ح ٚإٌظٛص إٌّمحح 1956ٌٗ أٚخ 13األِط اٌّؤضخ ف  
  األسالن إٌش١طح ٚأػٛاْ اٌمّاضق ٚاٌج١ش اٌٛطٕٟ ٚاألػٛاْ : اٌمٛا١ٔٓ األساس١ح اٌراطح تـ

 اٌستٍِٛاس١١ٓ

        :اٌٛثائك اٌّطٍٛتح إلتطاَ ػمس ظٚاج أجٕث١١ٓ ترٛٔس 
 

 اٌٛثـائك اٌّطٍٛتـح

 ِضّْٛ حس٠ث اٌؼٙس ٌىً ِٓ اٌعٚج١ٓ 

 ٓطٛضج ِٓ جٛاظ سفط ٌىً ِٓ اٌعٚج١ 
 ٓشٙازج طث١ح ٌغا٠ح اٌعٚاج ٌىً ِٓ اٌعٚج١ 
 ذطذ١ض فٟ اٌعٚاج ٌىً ِٓ اٌعٚج١ٓ ِسٍُ ِٓ لثً اٌسفاضج أٚ اٌمٕظ١ٍح اٌطاجغ إ١ٌٙا تإٌظط والّ٘ا 
 شٙازج ػعٚت١ح ٌىً ِٓ اٌعٚج١ٓ فٟ طٛضج ػسَ ظٚاجّٙا 
 حىُ تاٌطالق تاخ ٚٔٙائٟ إشا واْ أحس اٌعٚج١ٓ ِطٍك 
 ًِِضّْٛ ٚفاج اٌمط٠ٓ إشا واْ احس اٌعٚج١ٓ أض 
  سٕح واٍِح ٌٍطجً ٚاٌّطأج ٚلثً ٘صا اٌسٓ ٚجٛب ذمس٠ُ 18تإٌسثح ٌٍسٓ اٌمأٟٛٔ ٌؼمس اٌعٚاج ترٛٔس 

  إشْ لضائٟ
 ذطجّح اٌٛثائك اٌّطٍٛتح تإٌسثح ٌٍعٚجح 

    :ِالحظح 

  إ٠ساع اٌٛثائك اٌّطٍٛتح لثً اسثٛع ػٍٝ األلً ِٓ ذاض٠د ػمس اٌعٚاج ٌسٜ إحسٜ زٚائط تٍس٠ح ذٛٔس ٚال

 ٠رجاٚظ ذاض٠د طٍٛح١ح اٌٛثائك ػشط٠ٓ ٠ِٛا لثً ذاض٠د اٌؼمس
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 مضمون زواج

 .تقدٌم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنٌة أو عن طرٌق البرٌد       

نقدٌا أو عن طرق حوالة برٌدٌة باسم ضابط  )خالص المعلوم الموظف على الخدمة        -
الحالة المدنٌة مرفوقة بظرف متنبر ٌحمل عنوان الطالب فً حالة تقدٌم الطلب كتابٌا عن 

 (طرٌق البرٌد

 شروط االنتفاع بالخدمة

أو أي وثٌقة  (الزواج ، عدد الرسم مكان التارٌخ)الخاصة بالزواج  باإلرشادات دالءاإل   .1

 أخرى للحالة المدنٌة مع التنصٌص إن كانت الوثٌقة أصلٌة أو حكم

 .تحدٌد ما إذا أبرم الزواج بالبلدٌة أو لدى عدل إشهاد        -

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فٛضا
 الخدمة

 .المدنٌة الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 المتعلق بتبسٌط 1989 فٌفري 14 فً المؤرخ 15 عدد الوزٌر األول منشور        -
 .اإلجراءات فً خصوص وثائق الحالة المدنٌة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسرالَ ٚث١مح اٌحاٌح اٌّس١ٔح       -

 إػساز أٚ طثاػح ٔظ١ط ِٓ ِضّْٛ اٌعٚاج       -

 ذالص اٌّؼٍَٛ اٌّٛظف ػٍٝ اٌرسِح ِٓ ططف اٌّٛاطٓ       -

 ذس١ٍُ ِضّْٛ اٌعٚاج       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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 ترسيم والدة

 .أٌام التً تلً الوضع (10)ٌقع اإلعالم بالوالدة خالل العشرة        

إذا لم ٌقع اإلعالم بالوالدة فً األجل القانونً فإنه الٌمكن لضابط الحالة المدنٌة تضمٌنها        -
بدفاتره إال بمقتضً إذن صادر عن رئٌس المحكمة االبتدائٌة بالجهة التً ولد بها 

 .المولود
ٌقع اإلعالم بالوالدة من طرف األب أو الطبٌب أو القابلة أو غٌرهم من األشخاص الذٌن        -

 .شهدوا الوضع

 شروط االنتفاع بالخدمة

و  (اسم المولود ، تارٌخ الوالدة ، مكانها)الخاصة بالوالدة  المطلوبة باإلرشادات اإلدالء
 :المولود و من بٌنها  وأم أب هوٌة ملف ٌحتوي على الوثائق التً تثبتتقدٌم

 .شهادة طبٌة        -
العائلً  للمصرح أو الدفتر تعرٌف الوطنٌةال بطاقة        -

صادر عن  مضمون والدة  أو أومضمون زواج األب والدة مضمون أو
 (حدود الوطن خارج بالنسبةللمولودٌن)األجنبً المدنٌة الحالة ضابط

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فٛضا
 الخدمة

 .المدنٌة الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 المتعلق بتبسٌط 1989 فٌفري 14 فً المؤرخ 15 عدد الوزٌر األول منشور        -
 .اإلجراءات فً خصوص وثائق الحالة المدنٌة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسرمثاي اٌّٛاطٓ       -

 ذسج١ً اٌٌّٛٛز اٌجس٠س       -

 . ِماتً اسرالَ ٚطً ذالص اٌّؼا١ٌُ اٌّسرٛجثحذس١ٍُ ِضّْٛ ٚالزج ٌٍّظطح       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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 مضمون والدة 

 

 .أو عن طرٌق البرٌد تقدٌم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنٌة       

نقدا أو عن طرق حوالة برٌدٌة باسم ضابط  )خالص المعلوم الموظف على الخدمة         -
مرفوقة بظرف متنبر ٌحمل عنوان الطالب فً حالة تقدٌم الطلب كتابٌا عن  الحالة المدنٌة
 (طرٌق البرٌد

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .مكان الوالدة  التارٌخ، عدد الرسم و:الخاصة بالوالدة  باإلرشادات دالءاإل        -

 أو اإلدالء بمضمون والدة قدٌم        -

 أو وثٌقة حالة مدنٌة أخرى مع تحدٌد ما إن كانت رسما أصلٌا أو تصرٌحا أو حكما        -

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فٛضا
 الخدمة

 .المدنٌة الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 المتعلق بتبسٌط 1989 فٌفري 14 فً المؤرخ 15 عدد الوزٌر األول منشور        -
 .اإلجراءات فً خصوص وثائق الحالة المدنٌة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 .اسرالَ ِضّْٛ اٌٛالزج لس٠ُ       -

 .إػساز أٚ طثاػح ٔظ١ط ِٓ ِضّْٛ اٌٛالزج       -

 .ذالص اٌّؼٍَٛ اٌّٛظف ػٍٝ اٌرسِح ِٓ ططف اٌّٛاطٓ       -

 .ذس١ٍُ ِضّْٛ اٌٛالزج       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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 ترسٌم الوفاة
التصرٌح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنٌة لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان         -

 .مكان الوفاة مجهوال

 . أٌام من حصولها3ٌجب التصرٌح بالوفاة فً ظرف         -
 :ٌتم التصرٌح بالوفاة من األطراف التالً ذكرها         -

 أحد األقارب أو ممن لدٌه معلومات صحٌحة وكاملة قدر اإلمكان،        -

مدٌر المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن ٌكون ذلك         -
 . ساعة من حصول الوفاة24فً ظرف 

 .آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة فً السجن أو بتنفٌذ حكم اإلعدام        -
الحرس أو األمن الوطنً إذا كانت الوفاة  ناتجة عن حادث مرور أو         -

 .أعمال عنف

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .شهادة طبٌة     .1

اإلدالء      .2

 .(بطاقةتعرٌفه أو والدته مضمون أمكن وإن) المتوفً عن معلومات من ٌمكن ما بأكثر

 .الشك تثٌر عادٌة غٌر ظروف فً الموت كانت إن األمنٌة المصالح تقرٌر     .3

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فورا
 الخدمة

 المدنٌة الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون
 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسرالَ اٌٍّف ٚ اٌرثثد ِٕٗ       -

 ذسج١ً اٌّرٛفٝ       -

 ذس١ٍُ ٔظ١ط ِٓ ِضّْٛ اٌٛفاج       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 
 

 مضمون وفاة
 .تقدٌم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنٌة        

نقدٌا أو عن طرق حوالة برٌدٌة باسم ضابط  )خالص المعلوم الموظف على الخدمة         -
الحالة المدنٌة مرفوقة بظرف متنبر ٌحمل عنوان الطالب فً حالة تقدٌم الطلب كتابٌا 

 (عن طرٌق البرٌد

 شروط االنتفاع بالخدمة

 المطلوبة الوثائق (عدد، سنة، الٌوم و المكان)اإلدالء بالمعلومات التً تخص الوفاة         -

أجل الحصول على  فورا
 الخدمة

 .المدنٌة الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 المتعلق بتبسٌط 1989 فٌفري 14 فً المؤرخ 15 عدد الوزٌر األول منشور        -
 .اإلجراءات فً خصوص وثائق الحالة المدنٌة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسرالَ اٌٛثائك       -

 إػساز أٚ طثاػح ٔظ١ط ِٓ ِضّْٛ اٌٛفاج       -

 خالص المعلوم الموظف على الخدمة       -

 ذس١ٍُ ِضْٛ اٌٛفاج       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدم
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 
 

  رخص نقل الجثة
 :  نقل جثة من مكان آلخر فً الحاالت التالٌة

 )باستثناء النقل بٌن بلدٌتٌن متجاورتٌن(من بلدٌة إلى أخرى داخل نفس الوالٌة       -

 متجاورتٌن ولو تابعة كل منهما إلى والٌة باستثناء النقل بٌن بلدٌتٌن )من والٌة إلى والٌة أخرى         -

 من الخارج قصد اإلدخال إلى تراب الجمهورٌة       -

 .خروج جثة مواطن تونسً أو مواطن أجنبً من التراب التونسً إلى الخارج       -

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .مضمون من رسم وفاة     .1

 .شهادة طبٌة تفٌد أن أسباب الوفاة لٌست ناتجة عن مرض معد     .2

الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى  فً صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائً ٌتم نقل     .3

 .اجراءات معٌنة لضمان حفظ الصحة المقبرة وٌمكن للسلطة ذات النظر ضبط

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فورا
 الخدمة

 .المدنٌة  الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 .الدفن أماكن و المقابر حول 1997 فٌفري 25 فً المؤرخ 1997 لسنة 12 عدد القانون        -
-

ت القبوروبضبط إعداد بكٌفٌة المتعلق 1997 جوٌلٌة 7 فً المؤرخ 1997 لسنة 1326 عدد األمر        

 .الجثث أو الرفات إخراج و تراتٌب راتٌب الدفن

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 إسرالَ اٌٛثائك        -

 اٌرثثد ِٓ اٌٛثائك        -

 إػساز اٌطذظح        -

 خالص المعلوم الموظف على الخدمة        -

 ذس١ٍُ اٌطذظح ٌٍّٛاطٓ        -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 

 االذن بالدفن

 بالدفن القٌام وقبل الٌمكن تسلٌم إذن بالدفن إال إثر الوفاة
 شروط االنتفاع بالخدمة

 .طبٌعٌة ظروف فً تمت الموت أن تفٌد طبٌة شهادة     .1

 .غامضة أو عادٌة غٌر ظروف فً تمت الموت كانت إذا الجمهورٌة وكٌل من إذن     .2

 .الطبٌعٌة غٌر الموت حالة فً األمنٌة المصالح تقرٌر     .3

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فورا
 الخدمة

 .المدنٌة  الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 .الدفن أماكن و المقابر حول 1997 فٌفري 25 فً المؤرخ 1997 لسنة 12 عدد القانون        -
-

ت القبوروبضبط إعداد بكٌفٌة المتعلق 1997 جوٌلٌة 7 فً المؤرخ 1997 لسنة 1326 عدد األمر        

 .الجثث أو الرفات إخراج و تراتٌب راتٌب الدفن

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسرالَ اٌٛثائك       -

 اٌرثثد ِٓ اٌٛثائك       -

 إػساز ٚ إِضاء اإلشْ تاٌسفٓ       -

 خالص المعلوم الموظف على الخدمة       -

 ذس١ٍُ اإلشْ تاٌسفٓ ٌٍّٛاطٓ       -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 

 الدفتر العائلي
 .ومتزوجا تونسٌا الخدمة طالب ٌكون أن          -

ثانٌة،  تتزوج لم إذا العائلة، المطلقة رئٌس: ٌخول طلب الدفتر العائلً من طرف           -
 .لذلك مخالف حكم ٌصدر إذا لم علٌه مؤتمنة تبقً األرملةالتً

ٌجب أن ٌكون عقد الزواج مبرما فً دائرة مرجع النظر الترابً للبلدٌة سواء من           -
 .طرف البلدٌة أو من عدول اإلشهاد

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .العائلة لرئٌس شمسٌة صورة     .1

 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة لرئٌس العائلة     .2

 .زواج مضمون     .3

 .الزوجٌن من لكل والدة مضمون     .4

 .)من الزواج مدة بعد الدفتر استخراج حالة فً ( العائلة أفراد لبقٌة مضامٌن     .5
 .العائلً الدفتر على الموظف المعلوم     .6

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  الحاالت األخرى فً أسبوع فً خالل أو عقد الزواج بمناسبة ٌسلّم الدفتر العائلً فورا        -
 الخدمة

 .المدنٌة  الحالة المتعلق بتنظٌم 1957 أوت 1 فً المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون        -

 المتعلق بتبسٌط 1989 فٌفري 14 فً المؤرخ 15 عدد الوزٌر األول منشور        -
 .اإلجراءات فً خصوص وثائق الحالة المدنٌة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 .اسرالَ اٌٍّف ٚ اٌرثثد ِٕٗ ٚلثٌٛٗ ِٓ ططف ػْٛ االسرمثاي تفضاء اٌّٛاطٓ      -

 زضاسح اٌٍّف ٚ اٌرثثد ِٕٗ        -

 إػساز اٌسفرط اٌؼائٍٟ        -

 ذس١ٍُ اٌسفرط اٌؼائٍٟ        -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة
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République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 

 

 النسخ طبق االصل
 العام مخلةبالنظام غٌر و لألخالق منافٌة غٌر لألصل نسخها بمطابقة لإلشهاد المقدمة الوثٌقة تكون أن        

 .المعنٌةبالخدمة اإلدارة طرف من عموما مستعملة بلغة أو العربٌة باللغة محررة الوثٌقة تكون أن        -
 خالص المعلوم المستوجب        -

شروط االنتفاع 
 بالخدمة

 .األصلٌةـو الوثائق  الوثٌقة     .1

 .لألصل بمطابقتها اإلشهاد المراد النسخ     .2

 .االستظهار ببطاقة تعرٌف مقدم الوثٌقة     .3

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فورا
 الخدمة

و  التعرٌفباإلمضاء بتنظٌم المتعلق 1994 أوت غرة فً المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون        -

 .لألصل النسخ بمطابقة اإلشهاد

-

التعري مقابل المستخلص تعرٌفةالمعلوم بضبط المتعلق 1994 سبتمبر 26 فً المؤرخ 1994 لسنة 1969 عدد األمر        

 .لألصل النسخ بمطابقة و اإلشهاد باإلمضاء ف

التشريعي المراجع
 ة

 الترتيبية و

 األطً ٚ إٌسرح: اسرالَ اٌٛثائك         -

 اٌرثثد ِٓ ِطاتمح إٌسرح ٌألطً        -

 ٚضغ اٌررُ ٚ اإلِضاء        -

 خالص المعلوم الموظف على الخدمة        -

 ذس١ٍُ اٌٛثائك ٌٍّٛاطٓ        -

إجراءات إنجاز 
 الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

مكان إيداع  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
  الملف

 الحصول مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 على الخدمة

  

  

 

 

 

 

 

 

 



            الجمهورية التونسية 
       وزارة الشؤون المحلية والبيئة                                                  

                      بلدية قفصة

 

 76224136: الفاكس 76220866—76226919 : الهاتف http://www.commune-gafsa.gov.tn  :  بلدية قفصة موقع واب

 الصفحة الرسمٌة لبلدٌة قفصة : الفيسبوك    commune.gafsa1@gmail.com:  االبريد االلكتروني
 

 

 

République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 

 التعريف باالمضاء
 :باإلمضاء للتعرٌف المقدمة الوثٌقة تكون أن        -

     العام بالنظام مخلة وغٌر لألخالق منافٌة غٌر 

     باإلدارة عموما مستعملة بلغة أو العربٌة باللغة محررة 

 لإلمضاء القانونٌة باألهلٌة ٌتعلق فٌما القانونٌة الشروط الخدمة طالب فً تتوفر أن        -

 (بطاقة تعرٌف وطنٌة أو جواز سفر ساري المفعول )هوٌته  تثبت رسمٌة لوثٌقة حامال ٌكون أن        -

 )البلدٌة بدفاتر المودعة اإلمضاء حاالت باستثناء(العون  أمام بنفسه وٌمضً ٌحضر أن        -
 دفع المعلوم الموظف        -

 شروط االنتفاع بالخدمة

 .بها التعرٌف المراد الوثٌقة        -

 (.سفر جواز التعرٌف، بطاقة)الهوٌة  إلثبات الرسمٌة الوثٌقة        -

 المطلوبة الوثائق

أجل الحصول على  فورا
 الخدمة

و  التعرٌفباإلمضاء بتنظٌم المتعلق 1994 أوت غرة فً المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون        -

 .لألصل النسخ بمطابقة اإلشهاد

 .بمجلة الحقوق العٌنٌة المتعلق 1993 مارس 22 فً المؤرخ 1993 لسنة 27 عدد القانون        -

 .التعرٌفالوطنٌة ببطاقة المتعلق 1956 فٌفري 12فً  المؤرخ 1956 لسنة 5 عدد القانون        -
-

الر قائمةالوثائق بضبط المتعلق 1994 سبتمبر 26 فً المؤرخ 1994 لسنة 1968 عدد األمر        

 .باإلمضاء للتعرٌف سمٌة المعتمدة

 التشريعية المراجع

 الترتيبية و

 اسرالَ اٌٛثائك        -

 اٌرثثد ِٓ اٌٛث١مح ِٛضٛع اٌرؼط٠ف تاإلِضاء        -

 ٚضغ اٌررُ ٚ اإلِضاء        -

 خالص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن        -

 ذس١ٍُ اٌٛث١مح اٌّؼطف تٙا ٌٍّٛاطٓ        -

 إجراءات إنجاز الخدمة

المصلحة المسداة  لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 للخدمة

  مكان إيداع الملف لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح

 الحصول على مكان لسُ اٌحاٌح اٌّس١ٔح تاٌثٍس٠ح أٚ اٌسائطج اٌثٍس٠ح
 الخدمة

  

  

 

 


