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المتعمق  تتنظق ا اللالقة المدن قة  7957المؤرخ فى غرة أوت  7957لسنة  3القانون عدد
 وص الاللقة.كما وقع تنق لو واتمامو تالنص

 

 :يضبط ىذا القانكف - الفصل األول
 ·الشركط التي يقع التصريح بمقتضاىا الكالدات كالكفيات -1 

 ·تحرير عقكد الزكاج كترسيميا ككذلؾ ترسيـ أحكاـ الطالؽ -2 

 التاب األول : ألكققاا عققامقة
ة كالمعتمػػديف تمػػنح صػػاب ضػػابط لمحالػػب المدنيػػب لرؤسػػاا البمػػديات كالػػكال  1))جديػػد -2الفصققل

 ·األكليف كالمعتمديف كالعمد

 ·كيقع تحديد مرجع النظر الترابي لكؿ صنؼ بأمر

ال يجػكز لضػابط الحالػب المدنيػب التنصػيص بالرسػـك التػي يتمقاىػا إال مػا يصػرح بػو  -3الفصل
 ·األشخاص الحاضركف لديو كيحجر عميو الترسيمات التي تخصو شخصيا كطرؼ أك شاىد

مػػا الشػػيكد المسػػتند لشػػيادتيـ برسػػـك الحالػػب المدنيػػب أف يككنػػكا  ػػد بم ػػكا يمػػـز ع   2)-4الفصققل
سنب عما األ ؿ سكاا كانكا مف أ ارب المصرح أـ ال كال فرؽ في ذلؾ بيف الػذكر كاألنىػا  18

 ·كيقع اختيارىـ مف طرؼ مف ييميـ األمر

كيػنص  يكدعمػا الشػيتمك ضابط الحالػب المدنيػب نػص الرسػـك عمػا المػاىميف لديػو ك  -5الفصل
 ·عما القياـ بيذا اإلجراا بالرسـك

كينص بالرسـك عما السنب كاليـك كالساعب التي يقع فييا تمقي الرسـك كاسػـ ضػابط  -6الفصل
  الحالب المدنيب كأسماا كألقاب كحرفب كمقر جميع األشخاص الذيف يقع ذكرىـ بالرسـك

 القوالدة أمقاكن تقوار قخ و

                                                            
1

 6791فٍفري  4انًؤرخ فً  6791نطُت  23كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  -
 المتعمؽ بتكحيد سف الرشد المدني 26/7/2212المؤرخ في  2212نب لس 39كما ك ع تنقيحو بالقانكف عدد  -2
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 ·دةاألب كاألـ برسػـك الكال -أ  

 ·المتكفي في رسـك الكفيات -ب  

ال فػنف سػف األشػخاص المػذككريف تعػيف بػذكر السػنب )  يقع ذكرىا عند مػا تكػكف معركفػب كاف
 ·مىمما يقع بالنسبب لسف المصرح  

 ·اما فيما يتعمؽ بالشيكد فننو يقتصر عما التنصيص عما ككنيـ رشداا

و أك يالحػظ بيػا  كيك ع ضابط الحالب المدنيػب كالمػاىمكف لديػو - 7الفصل كالشػيكد عمػا الرسػـك
 ·عما السبب الذم يحكؿ دكف امضاا الحاضريف كالشيكد

  تدرج رسـك الحالب المدنيب في دفتريف اصمييف - 8الفصل

كيرسـ عما كؿ مػف الػكر تيف األكلػا كاألخيػرة عػدد رتبػي كيمضػي حػاكـ   1))جد د(- 9الفصل
  الناحيب عما كؿ كر ب مف أكراؽ الدفتريف

تكتػػب الرسػػـك عمػػا التػػكالي بالػػدفاتر بػػدكف تػػرؾ أم بيػػاض كتخصػػص صػػاحب  - 71لالفصقق
لكػػػػؿ رسػػػػـل كتقػػػػع المصػػػػاد ب كاإلمضػػػػاا عمػػػػا التشػػػػطيب كاإلخػػػػراج بػػػػناس الكيايػػػػب المسػػػػتعممب 

 ·بالنسبب ألصؿ الرسـل كال يكتب شيا باختصار كال يرسـ أم تاريخ باألر اـ

فا كؿ سنب كيكدع أحد الػدفتريف فػي بحػر تختـ الدفاتر كينيا العمؿ بيا في مك  - 77الفصل
 ·شير كتابب المحكمب االبتدائيب كاآلخر بخزينب البمديب أك الكاليب أك المعتمديب

إف األكراؽ التػػػػي يجػػػػب أف تبقػػػػا مضػػػػافب لرسػػػػـ الحالػػػػب المدنيػػػػب تػػػػكدع كتابػػػػب  - 72الفصققققل
كمػف طػرؼ  المحكمػب المػذككرة مػع الػدفتر المشػار إليػو بعػد اإلمضػاا مػف طػرؼ مػف أدلػا بيػا

 ·ضابط الحالب المدنيب

اآلتػػي فػػنف لكػػؿ شػػخص أف  14مػػا عػػدا االسػػتىناا المنصػػكص عميػػو بالاصػػؿ  - 73الفصققل
 ·  يتسمـ نسخب مف الرسـك المقيدة بالدفاتر مف طرؼ المؤتمنيف عمييا 

كتعتمد النسػخ المطابقػب لمػدفاتر كالمتضػمبنب بمسػاف القمػـ تػاريخ تسػميميا كمحػالة بنمضػاا كخػتـ 
 ·ب التي سممتيا كال يمكف الطعف فييا إال بالقياـ بالزكرالسمط

                                                            
-

1
 6797ضبخًبر  32انًؤرخ فً  6797نطُت  631كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  
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ذا دعػػت الحالػػب إلػػا اإلدالا بيػػا لػػدل السػػمط األجنبيػػب فننػػو يجػػب التعريػػؼ باإلمضػػااات  كاف
  المكجكدة بيا ما لـ يكجد اتااؽ دكلي يخالؼ ذلؾ

خب كيمكػػف تسػػميـ مضػػاميف منيػػا تحتػػكم عػػالكة عمػػا بيػػاف الػػدائرة التػػي حػػرر فييػػا الرسػػـ النسػػ
الحرفيػػػب ليػػػذا الرسػػػػـ كمػػػا ضػػػمف بػػػػو مػػػف مالحظػػػات كالترسػػػػيمات المنصػػػكص عمييػػػا بػػػػالطرة 
باسػػتىناا مػػا يتعمػػؽ بالكىػػائؽ المػػدلا بيػػا لػػدل ضػػابط الحالػػب المدنيػػب المحػػرر ليػػا كمػػا يتعمػػؽ 

 ·بالشيكد كتعتمد ىذه المضاميف الا أف يقع القياـ بالزكر

كلو كفركعػو كزكجػو بشػرط أف ال يكػكف ما عدا ككيؿ الدكلب كصاحب الرسػـ كأصػ -74الفصل
ماار ا أك مطمقػا ككليػو أك نائبػو القػانكني اف كػاف صػ يرا أك محجػكرا عميػو فننػو ال يمكػف ألحػد 
أف يتحصػػؿ عمػػا نسػػخب مطابقػػب لرسػػـ كالدة ديػػر رسػػـ كالدتػػو إال بػػاذف يسػػمـ لػػو مجانػػا عمػػا 

ذ· طمب كتابي مف حاكـ الناحيب الذم بدائرتػو ك ػع تمقػي الرسػـ  ا كػاف ىػذا الطالػب ال يمكػف كاف
لػػو أكال يقػػدر عمػػا اإلمضػػاا فػػنف ضػػابط الحالػػب المدنيػػب أك ككميسػػار البػػكليس يالحظػػاف ىػػذا 
العجز كيشيد ىذا األخير في ناس الك ت بأف الطمب محػرر بسػػعي مػف الشػخص الػذم ييمػو 

ب الػذم كفي صكرة االمتناع مف ذلؾ فنف المطمب يحاؿ عما رئػيس المحكمػب االبتدائيػ· األمر 
    ·يحكـ في ذلؾ بحكـ استعجالي

كعمػػا المػػؤتمنيف عمػػا الػػدفاتر أف يسػػممكا لجميػػع الطػػالبيف المعينػػيف أعػػاله مضػػاميف ال تشػػمؿ 
إال بيػػاف السػػنب كاليػػـك كالسػػاعب كالمكػػاف الػػذم ك عػػت بػػو الػػكالدة كجػػنس الطاػػؿ كاألسػػماا التػػي 

الػػػػػكالدة كالمالحظػػػػػات  سػػػػػمي بيػػػػػا كاسػػػػػـ كلقػػػػػب كحرفػػػػػب كعنػػػػػكاف األب كاألـ المضػػػػػمنب برسػػػػػـ
 ·المنصكص عمييا بالطرة

في جميع الصكر التي يمـز فييا المالحظػب عمػا رسػـ مػف رسػـك الحالػب المدنيػب   -75الفصل
بطرة رسـ الترسيـ فنف ذلؾ يقع كجكبا كيتكلا ضابط الحالب المدنيب الػذم حػرر أك رسػـ الرسػـ 

فػنذا · ياـ بالدفتريف المذيف بيدهالكاجب المالحظب عميو كضع ىذه المالحظب في ظرؼ خمسب أ
كاف الدفتر الىاني بكتابب المحكمب فننو يكجو اعالمػا إلػا ككيػؿ الدكلػب بدائرتػو فػنذا كػاف الرسػـ 
ػػو فػػي ظػػرؼ  الكاجػػب المالحظػػب بطرتػػو ك ػػع تحريػػره أك ترسػػيمو بػػدائرة أخػػرل فػػنف االعػػالـ يكجب

ا ىذا األخير اعالـ ككيؿ الدكلػب خمسب أياـ إلا ضابط الحالب المدنيب الذم ييمو األمر كيتكل
 · إف كاف الدفتر الىاني مكجكدا بكتابب المحكمب
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المحػرر يعتمػد كػؿ رسػـ مػف رسػـك الحالػب المدنيػب المتعمػؽ بالتكنسػييف كباألجانػب  -76الفصل
 ·خارج الجميكريب التكنسيب إذا ك ع تحريره طبؽ التراتيب المعمكؿ بيا بذلؾ البمد

تيػـ التكنسػييف بػدفاتر الحالػب المدنيػب لمعػاـ الجػارم التػي بيػد أعػكاف كيجب ترسيـ الرسػـك التػي 
السمؾ الديبمكماسي اك القناصؿ ذكم االختصاص الترابي كيالحظ باختصار عما ىذا الترسيـ 
بطػػػرة الػػػدفاتر فػػػي تػػػاريخ الرسػػػـ كفػػػي صػػػكرة انقطػػػاع العالئػػػؽ الديبمكماسػػػيب أك ادػػػالؽ المركػػػز 

ترابيػػا كأصػػبح الترسػػيـ ديػػر ممكػػف حسػػب الشػػركط المبيبنػػب الديبمكماسػػي أك القنصػػمي المخػػتص 
بالاقرة اعاله فػنف الرسػـ يػكدع بصػاب اسػتىنائيب بكتابػب الدكلػب لمشػؤكف الخارجيػب التػي يمكػف أف 
تسمـ نسخب منو كبمجرد ما تسمح الظػركؼ بػذلؾ تتػكلا كتابػب الدكلػب ترسػيـ ىػذا الرسػـ حسػب 

  الشركط المتقدمب

رسػػـ يتعمػػػؽ بالحالػػػب المدنيػػػب لمتكنسػػػييف بػػػالبالد األجنبيػػػب طبػػػؽ  يقػػػع تحريػػػر كػػػؿ - 77الفصقققل
القكانيف التكنسيب مف طرؼ األعكاف الديبمكماسػييف أك  ناصػؿ الػبالد التكنسػيب المعتمػديف بتمػؾ 
و نظير مف دفاتر الحالػب المدنيػب التػي بيػد ىػؤالا األعػكاف فػي نيايػب كػؿ عػاـ إلػا  البمداف كيكجب

  ظيا كتسمبـ منيا مضاميفبمديب تكنس التي تتكلا حا
يقع تتبع كؿ مخالاػب لماصػكؿ السػابقب مػف طػرؼ المػكظايف المػذككريف بيػا لػدل  - 78الفصل

 ·المحكمب االبتدائيب بالجيب كيعا ب عمييا بخطيب ال تتجاكز عشرة آالؼ فرنؾ

يكػػكف كػػؿ مػػؤتمف عمػػا الػػدفاتر مسػػؤكال مػػدنيا عمػػا الت ييػػرات التػػي تحػػدث بتمػػؾ  - 79الفصققل
 تر كلو حؽ القياـ اف ا تضا الحاؿ عما مرتكبي الت ييراتلالدفا

يسػػػتكجب كػػػؿ ت ييػػػر ككػػػؿ تػػػدليس فػػػي رسػػػـك الحالػػػب المدنيػػػب ككػػػؿ ترسػػػيـ ليػػػذه  - 21الفصقققل
ػػو األمػػر عػػالكة عمػػا  الرسػػـك بكر ػػب مناػػردة كب يػػر الػػدفاتر المعػػدبة لػػذلؾ دػػـر الضػػرر لمػػف ييمب

  العقكبات المنصكص عمييا بالمجمب الجنائيب
عمػا ككيػؿ الدكلػب لػدل المحكمػب االبتدائيػب بالجيػب اف يرا ػب حالػب الػدفاتر عنػػد  - 27لالفصق

إيػػداعيا كتابػػب المحكمػػب كاف يحػػرر فػػي ذلػػؾ تقريػػرا مختصػػرا يتعػػربض فيػػو لممخالاػػات كالجػػنح 
  المرتكبب مف طرؼ ضباط الحالب المدنيب كيطمب فيو تسميط العقكبات بالخطيب عمييـ
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 التاب الثاني
 الوالدات في رسوا

يقػع اعػالـ ضػابط الحالػب المدنيػب بالمكػاف بػالكالدات خػالؿ العشػرة أيػاـ التػي تمػي  -22الفصل
  الكضع
إذا لـ يقع اإلعالـ بالكالدة في األجؿ القانكني فننو ال يمكف لضػابط  - 1)جديد ) -23الفصل

ب بالجيػب التػي الحالب المدنيب تضػمينيا بػدفاتره اال بمقتضػا إذف صػادر عػف المحكمػب االبتدائيػ
فػنذا كػاف مكػاف الػكالدة مجيػكال ·كلد بيا المكلكد كينص عما ذلػؾ باختصػار بطػرة رسػـ الػكالدة

  فنف الدعكل تككف مف أنظار المحكمب االبتدائيب التي بدائرتيا مقر الطالبل

كيعا ب بالسجف لمدة عاـ كبخطيب  درىا مائتاف كأربعكف دينارا كؿ مف يتعمد الكػذب بقصػد 
 عما حكـ بىبكت الكالدةلالحصكؿ 

يعمػػـ بػػكالدة الطاػػؿ كالػػده أك األطبػػاا كالقكابػػؿ أك ديػػرىـ مػػف األشػػخاص الػػذيف  - 24الفصققل
فنذا كضعت األـ حمميا خارج مسكنيا يقع اإلعالـ مف طرؼ الشخص الػذم · شيدكا الكضع 

 ·ك عت الكالدة بمحمبو إف أمكف ذلؾ كيحرر رسـ الكالدة حاال

مػػف  22ص حضػػر الػػكالدة كلػػـ يعمػػـ بػػذلؾ حسػػبما  ػػرره الاصػػؿ يعا ػػب كػػؿ شػػخ -25الفصققل
ىػػػػذا األمػػػػر بالسػػػػجف لمػػػػدة سػػػػتب أشػػػػير كبخطيػػػػب  ػػػػدرىا ىالىػػػػب آالؼ فرنػػػػؾ أك بنحػػػػدل ىػػػػاتيف 

مػػػف المجمػػػب الجنائيػػػب عمػػػا المخالاػػػات المقػػػررة بػػػالاقرة  53العقػػػكبتيفل كتطبػػػؽ أحكػػػاـ الاصػػػؿ 
 ·أعاله

عب كمكػاف الػكالدة كجػنس المكلػكد كاألسػماا كينص برسػـ الػكالدة عمػا اليػـك كالسػا -26الفصل
التػػػػي تختػػػػار لػػػػو كاسػػػػـ كلقػػػػب كمكػػػػاف كتػػػػاريخ كالدة األب ك األـ ككػػػػذلؾ حرفتيمػػػػا كمسػػػػكنيما 

 ·كجنسيتيما كالمعمـ اف ا تضا الحاؿ ذلؾ
كيحجر عما المؤتمنيف عما دفاتر الحالب المدنيب التنصيص في النسخ عما ككف المكلػكد   

  أك عمػػػا عػػػدـ تسػػػميتو كال عمػػا أيػػػب مالحظػػػب مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿل كال مػػف ) أب أك أـ مجيكلػػػب 
 ·يجكز أيضا التنصيص عما ىذه المالحظات بالدفاتر كبرسـك الحالب المدنيب كعند ترسيميا

                                                            
1

 6721أفرٌم  2انًؤرخ فً  6721نطُت  61كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  -
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كعما كؿ شخص عىر عمػا مكلػكد أف يسػممو لضػابط الحالػب المدنيػب مػع الىيػاب  -27الفصل
لزمػاف كالمكػاف التػي عىػر فييػا عمػا الكلػد كاألدباش التػي كجػدت معػو كأف يصػرح بػالظركؼ كا

كيحرر تقرير ماصؿ في ذلؾ ينص فيو زيادة عما ذكػر مػف سػف الكلػد حسػب الظػاىر كجنسػو 
كيعمـ ضابط الحالػب المدنيػب حػاال · كيضمبف ىذا التقرير بالدفاتر · كاألسماا التي سيسما بيا 

 ككيؿ الدكلب بذلؾل

رم يحػػػرر رسػػػـ الػػػكالدة فػػػي ظػػػرؼ األربعػػػب كفػػػي صػػػكرة الػػػكالدة أىنػػػاا سػػػار بحػػػ -28الفصقققل
كالعشػػػريف سػػػاعب المكاليػػػب لمكضػػػع طبػػػؽ تصػػػريح األب إف كػػػاف عمػػػا مػػػتف البػػػاخرة أك طبػػػؽ 

ال مف بيف نكتيتيال   تصريحات شاىد مف بيف ضباط الباخرة كاف
ف ك عػػت الػػكالدة أىنػػاا إرسػػاا البػػاخرة بنحػػدل المػػكانب يحػػرر الرسػػـ طبػػؽ ناػػس األحكػػػاـ اف  كاف

ؿ باليابسػػػػػػب أك إف لػػػػػػـ يكجػػػػػػد بالمينػػػػػػاا ككػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ بػػػػػػالبالد األجنبيػػػػػػب أعػػػػػػكاف تعػػػػػػذر االتصػػػػػػا
ديبمكماسيبكف أك  نصميكف تكنسػيبكف ليػـ صػاب ضػباط لمحالػب المدنيػبل كيحػرر ىػذا الرسػـ عمػا 

  متف بكاخر الدكلب مف طرؼ القائد كعما البكاخر األخرل مف طرؼ صاحبيا
قيا تحرير الرسػـ كيضػمف الرسػـ بسػجؿ نكتيػب كينص عما الظركؼ المبيبنب أعاله كالتي تـ طب

 الباخرةل

يجب عما الضابط الذم تكلا تحرير الرسـ اف يسمبـ عنػد كصػكؿ البػاخرة ألكؿ  - 29الفصل
ميناا ألم سبب دير سبب نزع أجيزتيا نظيريف مف كؿ رسـ مػف رسػـك الػكالدة المحػررة عمػا 

تكنسػػيا أك بيػػد القنصػػؿ التكنسػػي اف مػػتف البػػاخرة إلػػا مكتػػب السػػمطب البحريػػب إف كػػاف المينػػاا 
ذا لػػـ يكجػػد بػػذلؾ المينػػاا مكتػػب لمترسػػيـ أك  نصػػميب يؤجػػؿ التسػػميـ إلػػا  كػػاف المينػػاا أجنبيػػا كاف

  أ رب مرفأ ترسي فيو الباخرة

كتكجػػو إحػػدل النسػػختيف المػػكدعتيف إلػػا كاتػػب الدكلػػب لمبحريػػب الػػذم يكجييػػا بػػدكره إلػػا ضػػابط 
ر مسكف لكالد الطاؿ أك أمو إف كاف األب مجيػكال حتػا يرسػـ الحالب المدنيب الذم بمنطقتو آخ

 ·بالدفاتر

فنف تعذبرت معرفب آخر محػؿ لمسػكنا أك كػاف خػارج التػراب التكنسػي فػنف الترسػيـ يقػع بتػكنس 
  كتبقا النسخب الىانيب مكدعب بخزينب القنصميب أك بمكتب السمطب البحريب
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ذا الاصػػػؿ مػػػف طػػػرؼ أعػػػكاف السػػػمطب كيػػػنص عمػػػا التكجييػػػات كاإليػػػداعات عمػػػال بأحكػػػاـ ىػػػ
 ·البحريب كالقناصؿ بطرة الرسـك األصميب

كعما الضابط الذم تكلا تحرير الرسـ أف يسمـ عند كصكؿ البػاخرة إلػا المينػاا  -31الفصل
الذم تنزع بو أجيزتيا مع سجؿ النكتيب نسػخب مػف كػؿ رسػـ مػف رسػـك الػكالدات المحػررة عمػا 

ع نسػػخب منيػػا طبػػؽ أحكػػاـ الاصػػؿ السػػابؽ كيقػػع ىػػذا اإليػػداع مػػتف البػػاخرة كالتػػي لػػـ يقػػع إيػػدا
  بمكتب السمطب البحريب

و النسخب المكدكعب ىكذا إلا كاتب الدكلػب لمبحريػب الػذم يكجييػا بػدكره حسػب مقتضػيات  كتكجب
  الاصؿ أعاله

 التاب الثالث
 في عقود الزواج وفي ترس ميا

عػػػدليف أك أمػػػاـ ضػػػابط الحالػػػب المدنيػػػب يبػػػـر عقػػػد الػػػزكاج بػػػالبالد التكنسػػػيب أمػػػاـ  -37الفصقققل
 ·بمحضر شاىديف مف أىؿ الىقب

كيبػػـر عقػػد زكاج التكنسػػييف بالخػػارج أمػػػاـ األعػػكاف الديبمكماسػػييف أك القنصػػمييف التكنسػػػييف أك 
  يبـر العقد طبؽ  كانيف البالد التي يتـ فييا

 :ينص عقد الزكاج عما -32الفصل

 الكالدة كمكطف كمحؿ اإل امب كجنسيب الزكجيفو أسماا كلقب كحرفب كسف كتاريخ كمكاف -1

 أسماا كلقب كحرفب كمكطف كجنسيب الكالديفو -2

 تصريح الشاىديف بككف كؿ كاحد مف الزكجيف في حؿ مف الركابط الزكجيبو -3

أسماا كلقب الػزكج السػابؽ لكػؿ مػف الػزكجيف مػع تػاريخ الكفػاة أك الطػالؽ الػذم نشػأ عنػو  -4
 اناصاـ عقد الزكاجو

 إذا ا تضا الحاؿ الرضا أك اإلذف المذيف اشترطيما القانكفل  -5

 ·كالتنصيص عما المير
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يجب عمػا العػدكؿ أف يكجيػكا فػي ظػرؼ شػير مػف تػاريخ تحريػر العقػد   1))جديد -33الفصل
إلا ضػابط الحالػب المدنيػب بمنطقػتيـ اعػالـ زكاج مطػابؽ لممىػػاؿ الممحػؽ بيػذا القػانكف  بػؿ أف 

د الػػزكاج لمػػف ييميػػـ األمػػر كتعا ػػب كػػؿ مخالاػػب ألحكػػاـ الاقػػرة السػػابقب يسػػممكا نسػػخب مػػف عقػػ
 بخطيب مقدارىا عشرة آالؼ فرنؾل

يرسـ ضابط الحالب المدنيػب بمكػاف تحريػر العقػد محتػكل اإلعػالـ بػالزكاج بالػدفتر  -34الفصل
  المعد لذلؾ بمجرد اتصالو باإلعالـ

 ·كؿ مف الزكجيفكيعمـ بالزكاج ضابط الحالب المدنيب بمكاف كالدة 

عمػػا ضػػابط الحالػػب المدنيػػب بمكػػاف كالدة كػػؿ مػػف الػػزكجيف أف يالحػػظ عمػػا عقػػد  -35الفصققل
  الزكاج برسـ كالدة كؿ مف الزكجيف

أعػػاله بػػاطال كيعا ػػب    31يعتبػػر الػػزكاج المبػػـر خالفػػا ألحكػػاـ الاصػػؿ   2))جديػػد -36الفصققل
 ·الزكجاف زيادة عما ذلؾ بالسجف مدة ىالىب أشير

ذا ك   عػػت تتبعػػات جزائيػػب بمقتضػػا أحكػػاـ الاقػػرة السػػابقب يقػػع البػػت بحكػػـ كاحػػد فػػي الجريمػػب كاف
بطاؿ الزكاجل  كاف

ذا اسػػػػتأنؼ أك اسػػػػتمر الزكجػػػػاف عمػػػػا المعاشػػػػرة ردػػػػـ التصػػػػريح بنبطػػػػاؿ زكاجيمػػػػا يعا بػػػػاف  كاف
مف المجمب الجنائيػب عمػا المخالاػات المقػررة  53كال ينطبؽ الاصؿ · بالسجف مدة ستب أشير 

 للاصؿبيذا ا
ال ينجػػر عػػف الػػزكاج المصػػرح بنبطالػػو بمقتضػػا أحكػػاـ الاصػػؿ   1)مكرر)جديػػد  -36الفصققل

 :السابؽ إال النتائج اآلتيب
 ىبكت النسبو  1

 كجكب العدة عما الزكجب كتبتدئ ىذه العدة مف تاريخ صدكر الحكـو  2

 ·مكانع الزكاج الناتجب عف المصاىرة  3

                                                            
1

 6792جـٌٕهٍت  4انًـــؤرخ فً  6792نطُت  96كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز   -
2

 6714فٍفــري  31انًـــؤرخ فً  6714نطُت  3كًا ٔقع حُقٍحّ بانًرضٕو عسز  -
1  
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تكنسييف حرر بالخارج طبؽ  كانيف البمد المحػرر بػو يجب ترسيـ كؿ عقد زكاج لم -37الفصل
الرسـ بدفتر الزكاج لمقنصميب التكنسيب األ رب مف ديرىال كذلػؾ فػي ظػرؼ الىالىػب أشػير التػي 
تمػػي تػػاريخ تحريػػره بسػػعي مػػف الػػزكجيف كتعا ػػب كػػؿ مخالاػػب ليػػذا االلتػػزاـ بخطيػػب  ػػدرىا عشػػرة 

 آالؼ فرنؾل

لبالد التكنسػيب طبػػؽ القػػكانيف التكنسػيب اسػػتنادا عمػػا يحػػرر عقػػد زكاج األجانػب بػػا -38الفصقل
 كيمكف ألجنبييف مف جنسيب · بينب مف  نصميـ تشيد ليـ بنمكانيب عقد الزكاج 

كفػػي ىػػذه · كاحػػػدة اف يتزكجػػا أمػػاـ األعػػكاف الديبمكماسػػييف كالقناصػػؿ الممىمػػيف لػػبالدىـ بتػػكنس 
ب المدنيػػػػب الػػػػذم بمنطقتػػػػو انعقػػػػد الصػػػػكرة يعمػػػػـ العػػػػكف الديبمكماسػػػػي أك القنصػػػػؿ ضػػػػابط الحالػػػػ

 ·الزكاج

يرسـ ضابط الحالب المدنيب عقد الزكاج بدفتر معد لذلؾ في الصكر التي تعػرض  -39الفصل
  ليا الاصؿ السابؽ

 التاب الراتع: في ترس ا األلكاا التي تصدر

 تالطال  أو تعمن تطالنو

بػػبطالف الػػزكاج كالتػػي يجػػب أف ترسػػـ األحكػػاـ الصػػادرة بػػالطالؽ أك  - 1))جديػػد -41الفصققل
الترسػيـ  اتصؿ بيػا القضػاا بػدفاتر الحالػب المدنيػب بالمكػاف الػذم رسػـ فيػو عقػد الػزكاج كيكػكف

 بطرة عقد الزكاج كرسـ كالدة كؿ مف الزكجيف
يػػتـ الترسػػيـ المشػػار إليػػو بالاصػػؿ السػػابؽ بسػػعي مػػف كاتػػب المحكمػػب  - 2))جديػػد -47الفصققل

ػػػػػػػػػػو كاتػػػػػػػػػػب  بعد استنااد طرؽ الطعف كليذا ال رض التي أصدرت الحكـ األخير في النزاع يكجب
المحكمب نص الحكـ أك القرار إلا ضابط الحالب المدنيب المعنػي بػاألمر فػي ظػرؼ عشػرة أيػاـ 
ال يعا ب الكاتب بخطيب  درىا عشرة دنانير كيبعث لػو ضػابط  مف تاريخ اتصاؿ القضاا بيا كاف

 الحالب المدنيب كصال في ذلؾل
                                                            

1
 ( 1958 جٌٕهٍت 4 فً انًؤرخ 1958 نطُت 71 عسز بانقإٌَ حُقٍحّ ٔقع كًا  - 
2
 ( 1962 أٔث 30 فً انًؤرخ 1962 نطُت 20 عسز بانًرضٕو حُقٍحّ ٔقع كًا  - 
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ي األحكػػاـ كالقػػرارات الصػػادرة فػػي مػػادة الطػػالؽ أك بطػػالف الػػزكاج فػػي كتجػػرل آجػػاؿ الطعػػف فػػ
ظرؼ شير مف تاريخ الحكػـ أك القػرار كذلػؾ بالنسػبب إلػا جميػع مػا اشػتمؿ عميػو بمػا فػي ذلػؾ 

  ال رامبل
  كيقدـ طمب الطعف مف كتابب المحكمب التي أصدرت الحكـ أك القرار

التكنسػيب يقػع ترسػيمو بسػعي ممػف ييمبيػـ إذا صػدر الحكػـ بػالطالؽ خػارج الػبالد  -42الفصل
 ل األمر بدفاتر الحالب المدنيب لممكاف الذم ك ع فيو ترسيـ الزكاج

 التاب الخامس
 اةققوا الوفققرس 

ذا لػػـ يقػع اإلعػػالـ بالكفػاة فػػي األجػػؿ   1))جديػػد -43الفصقل أجػؿ اإلعػػالـ بالكفػاة ىالىػػب أيػاـ كاف
ب تضػػمينيا بػػدفاتره إال بمقتضػػا إذف صػػادر عػػف القػػانكني فننػػو ال يمكػػف لضػػابط الحالػػب المدنيػػ

المحكمب االبتدائيب التي بدائرتيا حصمت الكفاة كينص عمػا ذلػؾ باختصػار بطػرة رسػـ الكفػاةل 
أنظػار المحكمػب االبتدائيػب التػي يكجػد  فػنذا كػاف مكػاف الكفػاة مجيػكال فػنف الػدعكل تكػكف مػف

 ·بدائرتيا مقر الطالب

 درىا مائتاف كأربعكف دينارا كؿ مف يتعمد الكػذب بقصػد  كيعا ب بالسجف مدة عاـ كبخطيب 
  .الحصكؿ عما حكـ بىبكت الكفاة

يحػػرر رسػػـ الكفػػاة ضػػابط الحالػػب المدنيػػب بالمنطقػػب التػػي ك عػػت فييػػا  (2)()جديػػد -44الفصققل
الكفاة كذلػؾ طبػؽ تصػريح مػف  ريػب اليالػؾ أك مػف شػخص لديػو عػف حالتػو المدنيػب إرشػادات 

  مكافصحيحب تامب بقدر اإل
و ضابط الحالب المدنيب إلا ككيؿ الجميكريب أك حػاكـ الناحيػب مضػمكنيف مػف رسػـ الكفػاة  كيكجب

  الذم حرره كيجرل الحاكـ عند اتصالو بذلؾ بحىا بقصد معرفب الكرىب ىـ يقيـ حجب الكفاة

ذا اشتمؿ المخمؼ عما عقار أك عدة عقارات مسجمب فننو يقع تكجيو حجػب الكفػاة كمضػمكف  كاف
  رسـ الكفاة إلا حافظ الممكيب العقاريب بقصد الترسيـ برسـ أك رسـك الممكيبمف 

 . كال يقع دفف بدكف رخصب عما كرؽ مطمؽ كبدكف مصاريؼ يسمميا ضابط الحالب المدنيب

                                                            
1

 1980 أفرٌم   3 فً انًؤرخ 1980 نطُت 16 عسز ٌٕبانقاَ حُقٍحّ ٔقع كًا  -
2
 6714فٍفري  36انًـــؤرخ فً  6714نطُت  9كًا ٔقع حُقٍحّ بانًرضٕو عسز  - 
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كػػػؿ شػػػخص يػػػدفف ناػػػرا تػػػكفا كذلػػػؾ بػػػدكف أف يقػػػدبـ لمسػػػمطب التػػػي ليػػػا النظػػػر  - 45الفصقققل
ضػػابط  مػػف ىػػذا األمػػر ك  بػػؿ التػػرخيص لػػو مػػفالتصػػريح المنصػػكص عميػػو بالاصػػؿ األكؿ 

الحالب المدنيب يعا ػب بالسػجف مػف سػتب أيػاـ إلػا سػتب أشػير كبخطيػب  ػدرىا ىالىػب آالؼ فرنػؾ 
 · أك بنحدل العقكبتيف فقط

مػػػف المجمػػػب الجنائيػػػب عمػػػا المخالاػػػات المنصػػػكص عمييػػػا بيػػػذا  53كتنطبػػػؽ أحكػػػاـ الاصػػػؿ 
  الاصؿل

 البمديب التي يسكف بيا المتكفي فنف ضابط الحالب المدنيبإذا ك عت كفاة ب ير  - 46الفصل

ػػو فػػي أ صػػر أجػػؿ ممكػػف إلػػا ضػػابط الحالػػب المدنيػػب بػػ خر مقػػر  الػػذم يحػػرر رسػػـ الكفػػاة يكجب
 ·اليالؾ نسخب مف ذلؾ الرسـ يقع ترسيميا حاال بالدفاتر

ذا ك عػػػػت كفيػػػػات بالمستشػػػػايات أك التشػػػػكيالت الصػػػػحيب فػػػػنف مػػػػديرييا أك المتصػػػػرفيف  فػػػػي كاف
شؤكنيا ينب ي عمييـ ابالغ اإلعالـ بيا في األربع كالعشريف سػاعب إلػا ضػابط الحالػب المدنيػب 

أعػاله حسػب التصػريحات المقدمػب لػو كاإلرشػادات  44ىػذا ك يحػرر رسػـ الكفػاة طبقػا لماصػؿ 
 .الكاردة عميو

ؿ بو التصريحات   ككيكضع دفتر بتمؾ المستشايات كالتشكيالت الصحيب أك المؤسسات تسجب
 اإلرشاداتل

كيػػنص برسػػـ الكفػػاة عمػػا اليػػـك كالسػػاعب كالمكػػاف الكا عػػب فييػػا الكفػػاة كعمػػا اسػػـ  - 47الفصققل
المتػػػكفي كلقبػػػو كتػػػاريخ كمكػػػاف كالدتػػػو كحرفتػػػو كمقػػػره كجنسػػػيتو كعمػػػا اسػػػمي أبكيػػػو كلقبييمػػػا 

مػػا كمقرىمػا كجنسػيتيما كعمػا اسػـ الػزكج كلقبػو إذا كػاف اليالػؾ متزكجػا أك أرمػال أك مطمقػا كع
اسـ القائـ بالتصريح كسنو كلقبو كحرفتو كمقره كدرجػب  رابتػو لممتػكفي اف أمكػف ذلػؾ كبقػدر مػا 

 ·يستااد مف المعمكماتل كينص عما كفاة اليالؾ بطرة رسـ كالدتو

فنذا كجدت عالئـ أك دالئؿ عما حدكث مكت ناتج عػف عنػؼ أك عمػا ظػركؼ  - 48الفصل
تقريػرا   بعد أف يحرر ضابط الشرطب بمساعدة طبيبأخرل تىير الشؾ فننو ال يمكف الدفف إال

يضمف بو كصؼ حالػب الجىػب كالظػركؼ المتعمقػب بيػا كاإلرشػادات التػي امكنػو تمقييػا فػي شػأف 
اسـ الميت كلقبو كعمره كحرفتو كمكاف كالدتو كمقره كينب ي عما ضابط الشرطب أف يكجػو فػي 
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اإلرشػادات المضػمبنب بتقريػره التػي يحػرر الحاؿ إلا ضػابط الحالػب المدنيػب بمكػاف الكفػاة جميػع 
 . بمقتضاىا رسـ الكفاة

ػو ضػابط الحالػب المدنيػب نسػخب مػف رسػـ الكفػاة إلػا زميمػو بمقػر اليالػؾ إذا  - 49الفصل كيكجب
 ·كاف مقره معركفا كيقع تضميف ذلؾ الرسـ بالدفاتر

ب مػػف تنايػػذ عمػػا كتػػاب الػػدكائر الجنائيػػب أف يكجيػػكا فػػي األربػػع كالعشػػريف سػػاع - 51الفصققل
األحكاـ باالعداـ إلا ضابط الحالب المدنيب بالمكاف الذم ك ع فيو اعػداـ المحكػـك عميػو جميػع 

 . كالتي بمقتضاىا يحرر رسـ الكفاة 47اإلرشادات المنصكص عمييا بالاصؿ 

كفػػي صػػكرة حػػدكث كفػػاة بالسػػجف فػػنف الحػػراس يعممػػكف بػػو حػػاال ضػػابط الحالػػب  - 57الفصققل
  رسـ الكفاةالمدنيب الذم يحرر 

فػػػي جميػػػع صػػػكر حػػػدكث مػػػكت نػػػاتج عػػػف عنػػػؼ بالسػػػجف أك فػػػي صػػػكرة تنايػػػذ  - 52الفصقققل
الحكـ باإلعداـ فننو ال ينص بالدفاتر عما ىذه الظركؼ بؿ تحرر رسـك الكفػاة طبػؽ الصػي ب 

  فقطل 47المنصكص عمييا بالاصؿ 

ر رسػػـ الكفػػاة - 53الفصققل فػػي ظػػرؼ  كفػػي صػػكرة حػػدكث كفػػاة أىنػػاا سػػار بحػػرم فننػػو يحػػرب
كحسػػػب الصػػػي   28األربػػػع كالعشػػػريف سػػػاعب المكاليػػػب مػػػف طػػػرؼ الضػػػباط المعينػػػيف بالاصػػػؿ 

حالتيػػا طبػػؽ البيانػػات المنصػػكص عمييػػا  المنصػػكص عمييػػا بػػو كيقػػع إيػػداع الرسػػـك كالنسػػخ كاف
  32ك  29بالاصميف 

لمقػػر كيضػػمف رسػػـ الكفػػاة بػػدفاتر الحالػػب المدنيػػب بػػ خر مقػػر لميالػػؾ كبالحاضػػرة إذا كػػاف ذلػػؾ ا
  مجيكال

إذا فقػػد تكنسػػي سػػكاا بػػالبالد التكنسػػيب أك خارجيػػا فػػي ظػػركؼ مػػف شػػأنيا جعػػؿ  - 54الفصققل
 :حياتو في خطر كلـ يعايف مدتو فننو يقع تحرير تقرير في فقدانو كذلؾ مف طرؼ

  كاتػػب الدكلػػب لمػػدفاع الػػكطني بالنسػػبب لعسػػاكر جيػػكش البػػر كالجػػك كالمػػدنييف الماقػػكديف مػػف 1
 جراا الحربو

   كاتب الدكلب المكمؼ بالبحريب بالنسبب لبحارة الدكلبو2
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  كاتب الدكلب المكمبػؼ بالبحريػب التجاريػب بالنسػبب لبحػارة التجػارة كالمسػافريف الماقػكديف أىنػاا 3
 السار البحرمو

   كاتب الدكلب المكمؼ بالطيراف بالنسبب لمف ُفقدكا بالطائراتو4

يػػع الماقػػكديف ديػػر مػػا ذكػػر إذا فقػػدكا بػػالبالد التكنسػػيبو   كاتػػب الدكلػػب لمداخميػػب بالنسػػبب لجم5
 · ككاتب الدكلب لمشؤكف الخارجيب إذا فقدكا خارجيا

كذلؾ يككف خصكصا في صكرة يحدث فييا الاقداف عما إىر حادث كطامب طبيعيب أك عمميب 
 حربيب أك حادث سكب حديد أك نكبب بحريب أك جكيب أك حريؽ أك اناجار أك حادث جمػاعي أك

فػػردم لػػـ يتيسبػػر العىػػكر عمػػا ضػػحاياه أك عمػػا بعضػػيـ أك ضػػياع أك تػػدمير كامػػؿ لمركػػب أك 
طائرة أك كسيمب أخرل لمنقؿ أك تدمير كامؿ لمركز أك مؤسسب أك بنايب أك ضياع بعض بحارة 

  مركب أك بعض عممب المؤسسب أك جمع مف المسافريف بالبحر أك البر أك بعض السكاف

ب عما األجانب الماقكديف بالبالد التكنسيب أك أىناا نقؿ بحػرم أك جػكم كتنطبؽ األحكاـ السالا
  لعما متف مركب أك طائرة تكنسيب

كتحػػاؿ التقػػارير المنصػػكص عمييػػا بالاصػػؿ  بمػػو عمػػا رئػػيس  مػػـ االدعػػاا العػػاـ  - 55الفصققل
رئػيس لدل دائرة االستئناؼ الكا ع فػي منطقتيػا الاقػداف إف كػاف ذلػؾ بػالبالد التكنسػيب أك عمػا 

 مـ االدعاا العاـ لدل دائرة االستئناؼ بالمنطقب التي بيا آخر مقر الماقػكد أك إ امتػو أك عمػا 
رئػػيس  مػػـ االدعػػاا العػػاـ لػػدل دائػػرة االسػػتئناؼ التػػي بيػػا مينػػاا  يػػد المركػػب أك الطػػائرة المػػذيف 

  كانا يقالف الماقكد

ككيػؿ الدكلػب العػاـ القيػػاـ  كعنػد إحالػب التقريػر يطمػب كاتػب الدكلػب المخػتص مػف - 56الفصقل
  كجكبا بطمب الحكـ بىبكت الكفاة

كلمف ييمبيـ األمر أيضا القياـ بطمب الحكـ بالكفاة كيحاؿ الطمب عما كاتب الدكلب المختص 
إلعالمػػو بكاسػػطب  مػػـ االدعػػاا العػػاـ كالمجمػػس يصػػربح بالكفػػاة كيعػػيف تاريخيػػا كاألعمػػاؿ التػػي 

ليذا الاصػؿ كالقػرارات كالمضػاميف كالنسػخ المجػردة كالنسػخ تقتضييا اإلجرااات الماتكحب طبقا 
ذا فقػػد افػػراد عديػػدكف اىنػػاا حػػادث  التنايذيػػب التػػي يقػػع تسػػميميا معاػػاة مػػف الطػػابع كالتسػػجيؿل كاف

  كاحد فنف كفاتيـ يمكف أف يصدر بىبكتيا حكـ كاحد مشترؾل
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نيػػػب بػػػ خر مقػػػر كػػػؿ حكػػػـ بىبػػػكت الكفػػػاة يضػػػمف فػػػي تاريخػػػو بػػػدفاتر الحالػػػب المد - 57الفصقققل
  اليالؾ أك بدفاتر بمديب تكنس إذا كاف فقده مجيكال

 ·كينص عما الحكـ كعما ترسيمو بطرة الدفاتر في تاريخ الكفاة

ال  56األحكػػاـ المشػػتركب الصػػادرة طبػػؽ الاصػػؿ  ترسػػـ بػػدفاتر الحالػػب المدنيػػب بمكػػاف الاقػػداف كاف
ضػػػابط الحالػػػب المدنيػػػب المعػػػيف بالمكػػػاف الكا ػػػع منػػػو السػػػارل كتحػػػاؿ المضػػػاميف الارديػػػب عمػػػا 

كعمػػا كاتػػب الدكلػػب المخػػتص كيمكػػف تسػػميـ نسػػخ إلػػا مػػف ييمبيػػـ األمػػر كأحكػػاـ  46بالاصػػؿ 
 ·الكفاة تقـك مقاـ رسـك الحالب المدنيب كيحاج بيا ال ير الذيف ليـ طمب إصالحيا فقط

ه كطمػب إذا ظير لمكجكد مف حكـ بمكتو بعد الحكـ فننو يسمح لػو بنىبػات كجػكد - 58الفصل
إبطاؿ الحكـ المذككرل كيسترجع مكاسػبو حسػب الحالػب التػي تكجػد عمييػا ككػذلؾ ىمػف مػا ك ػع 
التاكيػػت فيػػو كالمكاسػػب المشػػتراة بػػرؤكس األمػػكاؿ كالمػػداخيؿ الراجعػػب لػػو كيػػنص عمػػا إبطػػاؿ 

 ·حكـ الكفاة بطرة تضمينو

 
 التاب السادس:  في رسوا اللالة المدن ة المتعمقة تالجنود

 في تعض الصور الخاصةوالتلارة 
يقع تحريػر رسػـك الحالػب المدنيػب المتعمقػب بػالجنكد كالبحػارة التػابعيف لمدكلػب طبػؽ  - 59الفصل

األبػػكاب السػػابقبل ديػػر أنػػو يسػػمح خػػارج الػػبالد التكنسػػيب كفػػي الظػػركؼ المتعػػربض ليػػا بياتػػو 
 :الاقرة بتمقي رسـك الحالب المدنيب في جميع الحاالت مف طرؼ السمط اآلتيب

 ·في التشكيالت الحربيب المجنبدة مف طرؼ  ائد التشكيمب  1

  في القيادات العامب أك ىيئات أركاف الحرب مف طرؼ مكظاي اإلدارة العسكريب  2

مػػف طػػرؼ رئػػيس المرسػػا العسػػكرم بالنسػػبب لممػػكظايف العسػػكرييف الػػراجعيف لػػو بػػالنظر   3
  كالمساجيف

بعػػب لمجػػيش مػػف طػػرؼ مػػف يػػدير شػػؤكنيا فػػي التشػػكيالت أك المؤسسػػات الصػػحيب التا  4
كبػػالبالد التكنسػػيب كفػػي صػػكرة ك ػػكع تجنيػػد أك حصػػار يمكػػف لمسػػمط المػػذككرة أعػػاله أف تحػػرر 
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رسـك الحالب المدنيبل كيككف ذلؾ فقط عند تعطؿ سير المصالح البمديػب تعطػال تامػا مػف جػراا 
 ·ظركؼ ناتجب عف حالب الحرب

الحتػػرازات رسػػـك الحالػػب المدنيػػب لرشػػخاص ديػػر كيمكػػف ليػػذه السػػمطات أف تحػػرر مػػع ناػػس ا
 ·العسكرييف الذيف يككنكف داخؿ القالع كالحصكف المضركب عمييا الحصار

ػػػو الضػػػابط الػػػذم حػػػرر رسػػػما مػػػف رسػػػـك الحالػػػب المدنيػػػب بمجػػػربد اسػػػتئناؼ  - 61الفصقققل يكجب
يا بػدفاتر المكاصالت كبأسرع ما يمكف نسخب لكاتب الدكلب لمدفاع الكطني  الذم يتكلا ترسػيم

الحالب المدنيب ب خر مقر لرب أك لرـ إف كػاف األب مجيػكال بالنسػبب لمػكالدات كبػدفاتر الحالػب 
المدنيب ب خر مقر لمزكج بالنسبب لعقكد الزكاج كبػ خر مقػر اليالػؾ بالنسػبب لمكفيػات ل فػنذا كػاف 

  آخر مقر مجيكال يقع الترسيـ ببمديب تكنس

  نيب:يعد دفتر لمحالب المد - 67الفصل

فػػػي كػػػؿ فر ػػػب عسػػػكريب أك فػػػي كػػػؿ تشػػػكيمب حربيػػػب مجنبػػػدة بالنسػػػبب لرشػػػخاص المرسػػػمب  -1
  أسماؤىـ بسجالت الارؽ أك سجالت الارؽ التي شاركت في تككيف التشكيمب الحربيب

فػػي كػػؿ مركػػز مػػف مراكػػز القيػػادة العامػػب أك أركػػاف الحػػرب بالنسػػبب لمرسػػـك المتعمقػػب  -2
  بتمؾ المراكز التابعيف ليا باألشخاص الكا ع استخداميـ

في مراكز المرسا العسكرم بالنسبب لممكظايف العسكرييف المكضكعيف تحػت امػرة رئػيس  -3
 ·المرسا ككذلؾ بالنسبب لممسجكنيف

في كؿ تشكيمب أك مؤسسب صػحيب تابعػب لمجػيش بالنسػبب لرشػخاص الػذيف ىػـ فػي حالػب  -4
 معالجب أك المستخدميف بيال 

 :لمدفاتر أعداد رتبيب كيك ع عمييا مف طرؼكتعطا  - 62الفصل

  رئيس أركاف الحرب فيما يخص الارؽ المجندة  1

 ·الضابط الرئيس فيما يخص الارؽ التي ال تنتمي إلا أيب أركاف حرب  2

 ·الطبيب رئيس المستشاا أك الطبيب رئيس الار ب الصحيب  3
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 في إصالح رسوا  التاب الساتع:
 اللالة المدن ة 

رئػيس المحكمػب االبتدائيػب بالمنطقػب التػي حػرر فييػا الرسػـ أك نائبػو ىػك  (1))جديد -63الفصل
 ·الذم يأذف بنصالح رسـ الحالب المدنيب

ذا لـ يصدر الطمب مف ككيؿ الجميكريب فال بد مف إطالعو عميو   كاف

كيقػػػع طمػػػب إصػػػالح رسػػػـك الحالػػػب المدنيػػػب المحػػػررة أىنػػػاا رحمػػػب بحريػػػب أك فػػػي الخػػػارج أك فػػػي 
مػػف رئػػيس المحكمػػب االبتدائيػػب بالمنطقػػب التػػي ك ػػع فييػػا الترسػػيـ أك نائبػػو كينطبػػؽ ىػػذا  الجػػيش

 ·مف ىذا القانكف 46عما رسـك الكفيات التي نص عما ترسيميا بالاصؿ 

كيقػػػع إصػػػالح رسػػػـك الحالػػػب المدنيػػػب المحػػػررة أك المرسػػػمب مػػػف طػػػرؼ األعػػػكاف الديبمكماسػػػييف 
 ·االبتدائيب بتكنس أك نائبوكالقناصؿ بنذف صادر عف رئيس المحكمب 

كمػػػا يقػػػع النظػػػر فػػػي طمػػػب إصػػػالح أحكػػػاـ ىبػػػكت الػػػكالدة أك الكفػػػاة مػػػف ناػػػػس المحكمػػػػب التػػػػي 
  صرحت بالكالدة أك الكفاة

 كال يمكف بحاؿ أف يحتج عما ال ير باألحكاـ القاضيب باإلصالحل 
يتعمػد الكػذب بقصػد كيعا ب بالسجف مدة عاـ كبخطيب  درىا ما ئتاف كأربعكف دينار ا كؿ مف 

 الحصكؿ عما حكـ يقضي بنصالح رسـ مف رسـك الحالب المدنيبل
تكجػػو أحكػػاـ ك ػػرارات اإلصػػالح حػػاال مػػف طػػرؼ ككيػػؿ الجميكريػػب   2))جديػػد  -64الفصققل  

لضابط الحالب المدنيب بالمنطقب التػي رسػـ فييػا الرسػـ المصػمح كيقػع ترسػيـ نصكصػيا بالػدفتر 
 المصمحل كيالحظ عما ذلؾ بطرة الرسـ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1

 6721ضبخًبر  6انًـــؤرخ فً  6721نطُت  22كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  - 
2

 6721أفرٌم  2انًـــؤرخ فً  6721نطُت  61كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  -
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 الشهادة الطبية السابقة للزواج. 2
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المتعمق  تالهقيادة الطت قة  7964نقوفمتر  3المقؤرخ فقي  7964لسقنة  46القانون عدد 
 ·الساتقة لمزواج

 

ال يمكف لضباط الحالػب المدنيػب أك العػدكؿ الػذيف ك ػع اختيػارىـ لتحريػر عقػكد  - الفصل األول
مػػكا بػػنبراـ الػػزكاج إال بعػػد أف يتسػػممكا مػػف كػػال الشخصػػيف العػػازميف عمػػا الػػزكاج الػػزكاج أف يقك 

شػػيادة طبيػػب ال يزيػػد تاريخيػػا عمػػا الشػػيريف تىبػػت أف المعنػػي بػػاألمر  ػػد ك ػػع فحصػػو  صػػد 
 الزكاج بدكف أف تذكر بيا إشارة أخرلل

سػيقع ضػبطيا كيككف تسميـ الشيادة الطبيب المنصكص عمييا أعاله اجباريا في الحاالت التي 
بقرار مشترؾ مف كاتبي الدكلب لمداخميب كلمصحب العمكميب كالشؤكف االجتماعيب حاؿ ما تتػكفر 

 الشركط الانيب لذلؾ

ػػػو بصػػػاب خاصػػػب عنايػػػب الطبيػػػب اىنػػػاا الاحػػػص المنصػػػكص عميػػػو  - 2الفصقققل يجػػػب أف تكجب
مػػػػػا بالاصػػػػػؿ السػػػػػابؽ إلػػػػػا اإلصػػػػػابات المعديػػػػػب كاالضػػػػػطرابات العصػػػػػبيب كنتػػػػػائج اإلدمػػػػػاف ع

المشػػػركبات الكحكليػػػب كديرىػػػا مػػػف األمػػػراض الخطػػػرة كخاصػػػب مػػػرض السػػػؿ كمػػػرض الزىػػػرم 
  بالنسبب لمقريف كلمذريب

ينب ػػي أف ال يسػػمـ الطبيػػب الشػػيادة المنصػػكص عمييػػا بالاصػػؿ األكؿ أعػػاله إال  - 3الفصققل
 :بعد االطالع عما نتيجب

  فحص طبي عاـ  1 

 ·ضا الحاؿ ذلؾفحص الرئتيف باألشعب كتصكيرىا إذا ا ت  2 

 ·فحص الدـ  3 

 ·كيجب عما الطبيب أف يطمع المعني باألمر عما مالحظاتو كيبيبف لو مدل أىميتيا

كيمكنو أف يرفض تسميـ الشيادة إف تبيبف لو أف ىذا الزكاج دير مردكب فيو كأف يؤجػؿ تسػميـ 
مضػػرة ىػذه الشػػيادة إلػػا أف يػػزكؿ خطػر العػػدكل مػػف المػػريض أك تصػير حالتػػو الصػػحيب ديػػر 

 ·لذريتو
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يمكف لماحص المنصكص عميو أعاله أف يقع حسب اختيػار المعنيػيف بػاألمر إمػا  - 4الفصل
لػػػدل األطبػػػاا أك بمخػػػابر التحمػػػيالت الطبيػػػب المقبكلػػػب ليػػػذا ال ػػػرض مػػػف طػػػرؼ كتابػػػب الدكلػػػب 

ما بالمستشايات العمكميب ل    لمصحب العمكميب كالشؤكف اإلجتماعيب كاف

ككػػػػػػذلؾ تسػػػػػػميـ الشػػػػػػيادة الطبيػػػػػػب مجانيػػػػػػا إذا ك ػػػػػػع القيػػػػػػاـ بيػػػػػػا كيكػػػػػػكف الاحػػػػػػص كالتحمػػػػػػيالت 
 بالمستشاياتل

يمكف لمحاكـ في الحػاالت االسػتىنائيب إعاػاا الشخصػيف العػازميف عمػا الػزكاج أك  - 5الفصل
  احدىما مف تقديـ الشيادة الطبيب

كال تطمػػػػب الشػػػػيادة مػػػػف كػػػػال الشخصػػػػيف العػػػػازميف عمػػػػا الػػػػزكاج إذا كػػػػاف احػػػػدىما فػػػػي حالػػػػب 
 ·تضاراح

يقػػع ضػػبط مىػػاؿ لمشػػيادة الطبيػػب السػػابقب لمػػزكاج بقػػرار مػػف كاتػػب الدكلػػب لمصػػحب  - 6الفصققل
 العمكميب كالشؤكف االجتماعيبل

يقػػع تتبػػع ضػػباط الحالػػب المدنيػػب كالعػػدكؿ الػػذيف ال يمتىمػػكف ألحكػػاـ الاصػػؿ األكؿ  - 7الفصققل
 · بكف بخطيب  درىا مائب دينارمف ىذا القانكف أماـ المحكمب االبتدائيب ذات النظر ترابيا كيعا

 ينشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب كيناذ كقانكف مف  كانيف الدكلبل
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 على للزواج السابقة الطبية الشهادة تعميم. 3
 الجمهورية تراب كامل
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 تعم  تتعم ا  7995جو م ة  28قرار من وز ر الداخم ة والصلة العموم ة مؤرخ في 
 ·الهيادة الطت ة الساتقة لمزواج عمى كامل تراب الجميور ة

 

 

يككف تسميـ الشيادة الطبيب السابقب لمزكاج اجباريا إلا ضباط الحالب المدنيب  -الفصل األول
 ·أك العدكؿ الذيف ك ع اختيارىـ لتحرير عقكد الزكاج كذلؾ بكامؿ الجميكريب

 

 32مىمما تممو القرار المؤرخ في  1965جكاف  24ار المؤرخ في أل ا القر  -2الفصل
 ل1981جكاف 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمالك في اإلشتراك. 4
 الزوجين بين
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 تعمق  تنظقاا اتهقتراي فقي  7998نقوفمتر  9المؤرخ فقي  7998لسنة  94القانون عدد 
 لزوج ن .األمالي ت ن ا

 العنوان األول ألقكاا عامة
نظػػاـ اإلشػػتراؾ فػػي األمػػالؾ ىػػك نظػػاـ إختيػػارم يجػػكز لمػػزكجيف إختيػػاره عنػػد  –الفصققل األول 

إبػراـ عقػػد الػػزكاج أك بتػػاريخ الحػػؽ و كىػػك ييػػدؼ إلػػا جعػػؿ عقػػار أك جممػػب مػػف العقػػارات ممكػػا 
 مشتركا بيف الزكجيف متا كانت مف متعمقات العائمب ل

صػػرح الزكجػػاف بأنيمػػا يختػػاراف نظػػاـ االشػػتراؾ فػػي األمػػالؾ فننيمػػا يخضػػعاف  إذ - 2الفصققل
إلػػػػا أحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػانكفو إال أنػػػػو يحػػػػؽ ليمػػػػا اإلتاػػػػاؽ عمػػػػا تكسػػػػيع نطػػػػاؽ االشػػػػتراؾ بشػػػػرط 

 التنصيص عما ذلؾ صراحب بالعقدل

 اليمكف أف يؤدم اختيار نظاـ االشتراؾ في األمالؾ إلا المساس بقكاعد اإلرثل - 3الفصل

 .اليدخؿ المير في األمالؾ المشتركب كيبقا خاصا بالزكجب – 4لفصلا

ال يصػػػح التككيػػػؿ عمػػػا الػػػزكاج إال إذا تضػػػمف صػػػراحب رأم المككػػػؿ فػػػي مسػػػألب  - 5الفصقققل
  االشتراؾ مف عدمول

يتك ػػؼ اختيػػار الػػزكج القاصػػر لنظػػاـ االشػػتراؾ فػػي األمػػالؾ عمػػا مكافقػػب الػػكلي  - 6الفصققل
ذا امتنػػع الػػكلي  كاألـ عػػف المكافقػػب كتمسػػؾ القاصػػر بردبتػػو لػػـز رفػػع األمػػر لمقاضػػيل كاألـو كاف

ذا كػػػاف إذف القاضػػػي الزمػػػا إلبػػػراـ عقػػػد الػػػزكاجو فػػػنف اختيػػػار نظػػػاـ االشػػػتراؾ فػػػي األمػػػالؾ  كاف
 يتك ؼ بدكره عما إذنو إف امتنع الكلي كاألـ عف المكافقب عما ذلؾ اإلختيارل

ير عقد الزكاج أف يذكر الطرفيف بأحكاـ يجب عما المأمكر العمكمي المكمؼ بتحر  -7الفصل
 الاصميف األكؿ كالىاني مف ىذا القانكف كأف ينص عما جكابيما بالعقدل

كعما المأمكر العمكمي المحرر لمحجب تكجيو مضمكف منيا إلا ضابط الحالب المدنيػب بمكػاف 
 ؾ بدفاترهلكالدة كؿ مف الزكجيف في أجؿ عشرة أياـ مف تحريرىاو كعما ىذا األخير إدراج ذل

كيعتبػػػر الػػػزكاج المبػػػـر دكف تنصػػػيص عمػػػا رأم الػػػزكجيف فػػػي نظػػػاـ األمػػػالؾ الزكجيػػػب بمىابػػػب 
 اختيار لنظاـ التار ب في األمالؾل 
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متػػا كػػاف االتاػػاؽ عمػػا االشػػتراؾ فػػي األمػػالؾ الحقػػا إلبػػراـ عقػػد الػػزكاجو فننػػو  – 8الفصققل 
 يتعيف أف يككف بحجب رسميبل

لمحجب القياـ بمقتضيات الاقػرة الىانيػب مػف الاصػؿ السػابع مػف  كعما المأمكر العمكمي المحرر
 ىذا القانكفل

تسمط خطيب  درىا مائب دينػار عمػا المػأمكر العمػكمي الػذم ال يقػـك بمػا إ تضػتو  - 9الفصل 
 الاقرتاف األكلا كالىانيب مف الاصؿ السابع كالاقرة الىانيب مف الاصؿ الىامف مف ىذا القانكفل

 

 العنوان الثاني
 في ما  هممو اتهتراي في األمالي

 التقاب األول: في األمالي المهتركة
تعتبػػر مشػػتركب بػػيف الػػزكجيف العقػػارات المكتسػػبب بعػػد الػػزكاج أك بعػػد إبػػراـ عقػػد  - 71الفصققل

اإلشػػتراؾ مػػا لػػـ تػػؤؿ ممكيتيػػا إلػػا أحػػدىا بكجػػو اإلرث أك اليبػػب أك الكصػػيبو بشػػرط أف تكػػكف 
صػػػػمحتيا سػػػػكاا كػػػػاف االسػػػػتعماؿ مسػػػػتمرا أك مكسػػػػميا أك مخصصػػػػب السػػػػتعماؿ العائمػػػػب أك لم

 عرضيال
 كما تعد مشتركب بالتبعيب تكابع ذلؾ العقار كدمتو ميما كانت طبعيتيال

 كال تعد كذلؾ العقارات المعدة الستعماؿ ميني بحتل
كفػػػي صػػػكرة االتاػػػاؽ عمػػػا االشػػػتراؾ بمقتضػػػا عقػػػد الحػػػؽ لعقػػػد الػػػزكاجو يمكػػػف لمػػػزكجيفو إف 

العقػػدو اعتبػػار االشػػتراؾ شػػامال لمعقػػارات التػػي تػػـ اكتسػػابيا بدايػػب مػػف تػػاريخ صػػرحا بػػذلؾ فػػي 
 عقد الزكاجل

كمػػا يمكنيمػػا اإلتاػػاؽ عمػػا جعػػؿ االشػػتراؾ شػػامال لجميػػع عقاراتيمػػاو بمػػا فييػػا تمػػؾ المكتسػػبب 
 ممكيتيا  بؿ الزكاج كتمؾ المتأتيب ممكيتيا مف ىبب أك إرث أك كصيبل 

السػتعماؿ العائمػب أك لمصػمحتيا العقػارات المكتسػبب بعػد تعد عقػارات مخصصػب  – 77الفصل
الزكاج كالتي تككف ليػا صػب ب سػكنيبو كتمػؾ المكجػكدة بمنػاطؽ سػكنيب أك المقتنػاة مػف بػاعىيف 
عقػػػػارييف مختصػػػػيف فػػػػي إ امػػػػب محػػػػالت السػػػػكنا أك الممكلػػػػب بقػػػػركض سػػػػكنيبو أك العقػػػػارات 
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أك التػػي يىبػػت انػػو ك ػػع اسػػت الليا المنصػػكص فػػي عقػػكد ا تنائيػػا عمػػا أنيػػا ستسػػتعمؿ لمسػػكنا 
 فعال لسكنا العائمبل

 كيمكف إىبات خالؼ ذلؾ بجميع الكسائؿل
إذا استعمؿ أحػد الػزكجيف مػدا خيػؿ أك أمػكاال مشػتركب لتحسػيف عقػار خػاص بػو  – 72الفصل

أك لمزيػػػادة فيػػػوو فػػػنف ذلػػػؾ العقػػػار يصػػػبح مشػػػتركا بحكػػػـ القػػػانكف متػػػا تسػػػاكت أك فا ػػػت  يمػػػب 
حسينات القيمب األصميب لذلؾ العقار عنػد  يػاـ نظػاـ اإلشػتراؾ أمػا إذا كانػت  يمػب الزيادات كالت

الزيػػػادات كالتحسػػػينات أ ػػػؿ مػػػف القيمػػػب األصػػػميب لمعقػػػارو فػػػنف العقػػػار يبقػػػا خاصػػػا بصػػػاحبوو 
 يصبح المالؾ مدينا بما أخذه 

 
 التاب الثاني: في الد ون الملمولة

 عمى المهتري
األعبػاا المترتبػب عػف اكتسػاب ممكيػب المشػترؾ أك اسػت اللو تعد مشػتركب الػديكف ك  -73الفصل

 أك إدارتو أك االنتااع بو أك التاكيت فيول
 كتعد مشتركب بيف الزكجيف الديكف المرتبطب بممكيب العقار طبؽ التشريع المعمكؿ بول

كال تعػػد الػػديكف المكىقػػب بػػرىف عمػػا المشػػترؾ مشػػتركب بػػيف الػػزكجيف إال إذا تػػكفرت فييػػا شػػركط 
 لاقرتيف أعاله كشركط الاقرتيف أعاله كشركط العنكاف الرابع مف ىذا ا لقانكفل ا

 العنوان الثالث
 في اتهيارات القانون ة

إذا مػػا اختػػار الزكجػػاف نظػػاـ االشػػتراؾ فػػي األمػػالؾ فعمػػا ضػػابط الحالػػب المدنيػػب  -74الفصققل
 أف ينص عما ذلؾ بدفاتره ك بجميع المضاميف ك النسخ المستخرجب منيال

ذا تضمف اتااؽ الزكجيف شرطا مخالاا لما كرد بػو ىػذا القػانكفو فعمػا ضػابط الحالػب المدنيػب  كاف
 التنصيص عما مجمؿ ذلؾل       

كتسمط العقكبب الكاردة بالاصؿ التاسع مف ىذا القانكف عما ضابط الحالب المدنيػب الػذم اليقػـك 
 الكاردة بقكانيف أخرللبالتنصيصات المذككرة بقطع النظر عف تسميط العقكبات األشد 
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عما كؿ مف إكتسب حقا عينيا عما عقارو كبعػد إتمػاـ المكجبػات القانكنيػبو أف  - 75الفصل
يػػػدليو صػػػػحبب طمػػػب ترسػػػػيـ حقػػػو العينػػػػي أك تسػػػجيموو بمضػػػػمكف مػػػف دفػػػػاتر الحالػػػب المدنيػػػػب 
يخصػػػوو كيػػػنص حػػػافظ الممكيػػػب العقاريػػػب بػػػدفاتره كبالشػػػيائد التػػػي يسػػػمميا عمػػػا كػػػكف المعنػػػي 

 ألمر اختار نظاـ االشتراؾ في األمالؾ أك لـ يخترهلبا
ذا جػػاا بالعقػػد أف الػػزكجيف أك مػػف حػػرر العقػػد لاائدتػػو  ػػررا تخصػػيص ذلػػؾ العقػػار لسػػكنا  كاف
العائمػػػب أك اسػػػتعمالياو فعمػػػا حػػػافظ الممكيػػػب العقاريػػػب التنصػػػيص عمػػػا ذلػػػؾ بػػػدفاتره كبشػػػيائد 

 الممكيب التي يسمميا لطالبييال
ذا تضػػمف العقػػد ا تاا ػػا عمػػا أحػػد الػػنظـ االختياريػػب لالشػػتراؾو فعمػػا طالػػب الترسػػيـ اإلدالا كاف

 بنسخب  انكنيب مف عقد الزكاج أك عقد اإلشتراؾل 
 كعما حافظ الممكيب العقاريب التنصيص عما مضمكف ذلؾ االتااؽ   بدفاترهل

 العنوان الراتع
 في إدارة األمالي المهتركة والتصرف ف يا

د مػػف الػػزكجيف القيػػاـ بجميػػع األعمػػاؿ الراميػػب إلػػا حاػػظ األمػػالؾ يجػػكز لكػػؿ كاحػػ -76الفصققل
دارتيػا  كاإلنتاػاع بيػػاو  كالقيػاـ بجميػع األعمػاؿ النافعػػب التحسػينيبو ماديػب كانػػت أـ  المشػتركب كاف

  انكنيبل
دير أنو يجكز لكؿ كاحد منيما أف يستصدر حكما إستعجاليا  اضيا برفع يػد  رينػو مؤ تػا عػف 

 سكا تصرفو أك تبديدهلاإلدارة متا أىبت 
 كليس عما الزكج القائـ بتمؾ األعماؿ أف يحاسب  رينو عما ما  اـ بو ل

اليصح التاكيت في المشترؾ كال إنشاا الحقكؽ العينيب عميو كال كراؤه لم ير لمػدة  -77الفصل
 تاػػكؽ الىالىػػب أعػػكاـ كال تجديػػد كرائػػو بمػػا يجعػػؿ مجمػػؿ مػػدة الكػػراا  يتجػػاكز الىالىػػب أعػػكاـ إال

 برضا كال الزكجيف ل
دير أنو متا كاف أحد الزكجيف في حالب يتعذر عميو معيا التصريح بنرادتوو أك إذا ىبت سػكا 
تصرفو أك تبديدهو فننو يمكف لقرينو استصػدار حكػـ اسػتعجالي لػلذف لػو بػنجراا أحػد األعمػاؿ 

 المذككرة بالاقرة األكلا أعاله أك بعضيا    دكف تك ؼ عما رضاهل
 التبرع بالمشترؾ أك بشيا منو إال برضا كال الزكجيفل كال يصح



39 
 

 العنوان الخامس 
 في انتياء االهتراي في األمالي

 ينتيي اإلشتراؾ: – 78الفصل
 بكفاة أحد الزكجيفو -
 بالطالؽو -
 باقداف أحدىما  -
 بتاريؽ أمالكيما  ضائياو -
 باإلتااؽل -

 األمالؾ المشتركبل تظؿ حالب اإلشتراؾ  ائمب حتا تتـ تصايب -79الفصل
إذا ما تصرؼ أحد الزكجيف في األمالؾ المشتركب أك أدارىا بشػكؿ مػف شػأنو أف  -21الفصل

يعػػرض مصػػالح  رينػػو أك مصػػالح العائمػػب إلػػا التمػػؼو فممػػزكج اآلخػػر أف يطمػػب مػػف المحكمػػب 
 الحكـ بننياا حالب اإلشتراؾل

بعػد مػركر عػاميف عمػا األ ػؿ  يجكز لمزكجيف أف يتاقا عما ت يير نظػاـ أمالكيمػا-27الفصل
مف تاريخ إ امتوو كيجب أف تحرر في ذلؾ حجػب رسػميبل كال يعػارض ال يػر بػذلؾ اإلتاػاؽ إال 
بعػػػد الحصػػػكؿ عمػػػا مصػػػاد ب رئػػػيس المحكمػػػب اإلبتدائيػػػب لمقػػػر إ امػػػب الػػػزكجيف عميػػػو كالقيػػػاـ 

سػػيـ بػػندارة الممكيػػب باإلشػػيارات القانكنيػػب الالزمػػب مػػف إدراج بػػدفاتر الحالػػب المدنيػػب لمػػزكجيف كتر 
 مف ىذا ا لقانكفل  15ك 7العقاريب عما النحك المبيف بالاصميف 

متا ك ع ما مف شأنو أف ينيي حالب اإلشتراؾ عػدا صػكرة اإلتاػاؽو فعمػا الػزكج  – 22الفصل
البػػا ي عمػػا  يػػد الحيػػاة أك السػػاعي فػػي إنيػػاا حالػػب اإلشػػتراؾ أف يطمػػب مػػف المحكمػػب تكميػػؼ 

المصػػاي ضػػبط  ائمػػب فػػي األمػػالؾ المشػػتركب كفػػي الػػديكف المتعمقػػب  مصػػؼ المشػػترؾ كيتػػكلا
 بيال

ذا  ػػاـ أحػػد الػػزكجيف  – 23الفصققل لػػيس لػػدائني أحػػد الػػزكجيف القيػػاـ لطمػػب إنيػػاا االشػػتراؾ كاف
بػػػدعكل فػػػي  سػػػمب المشػػػترؾو فممػػػدائنيف التػػػداخؿ فػػػي تمػػػؾ الػػػدعكل لطمػػػب حاػػػظ حقػػػك يـو كمػػػا 
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ا طبػػػؽ الشػػػركط كاإلجػػػرااات المنصػػػكص عمييػػػا يمكػػػنيـ اإلعتػػػراض عمػػػا الحكػػػـ الصػػػادر فييػػػ
 بمجمب المرافعات المدنيب كالتجاريبل

 كيمكف لمزكجيف إبراـ إتاا ات عما تصايب المشترؾ أىناا نشر الدعكلل
 كيخضع ذلؾ اإلتااؽ إلا مصاد ب المحكمبلكلمدائنيف طمب تعديمو مراعاة لحقك يـل

مػف  132إلػا  116الاصػكؿ مػف تخضع  سمب المشػترؾ كتصػايتو إلػا أحكػاـ  -24الفصل
 مجمب الحقكؽ العينيب في ما ال يتخالؼ مع أحكاـ ىذا القانكفل

تقػع  سػػمب المشػترؾ مناصػاب بػػيف الػزكجيف كذلػؾ بعػػد خػالص الػديكف أك تػػأميف  – 25الاصػؿ
ذا تعػػذرت  سػػمتو عينػػاو إجتيػػدت المحكمػػب فػػي إسػػناده ألحػػد الػػزكجيف أك  مػػا يمػػـز لخالصػػيا كاف

عو أك كضػػعيـ عمػػا أف يػػدفع مػػف أسػػند لػػو المشػػترؾ فيػػو تعكيضػػا نقػػدياو  لكرىتػػو مراعػػاة لكضػػ
ال التجأت إلا تصايقو لمبيعل  كاف

إذا تجػػاكزت الػػديكف  يمػػب المشػػترؾ فعمػػا كػػؿ كاحػػد مػػف الػػزكجيف أف يسػػاىـ فػػي  – 26الاصػػؿ
 خالص ما بقي دير خالص منيا عما نسبب إستحقا و في المشترؾل

تسبب فػي نشػكا جممػب الػديف أك بعضػو بتقصػيره أك بتػدليس دير أنو إذا كاف أحد الزكجيف  د 
 منوو فمصاحبو الرجكع عميو بما ال يمزمول

 ينشر ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب كيناذ كقانكف مف  كانيف الدكلبل 
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(  قتضقي 1959مقاي  26) 1376ذي العققدة  13مقؤرخ فقي  1959لسقنة  53قانون عقدد 
 .أن  كون لكل تونسي لقب عائمي وجوتا

 
ينب ػػي عمػػا كػػؿ مػػكاطف تكنسػػي أف يكػػكف لػػو زيػػادة عمػػا اسػػمو أك أسػػمائو لقػػب  -1الفصققل 

 عائميل
تصػػػػريحا طبػػػػؽ المىػػػػاؿ  6797عمػػػػا كػػػػؿ تكنسػػػػي أف يقػػػػدـ  بػػػػؿ دػػػػرة سػػػػبتمبر  -2الفصققققل 

 الكطني الكائف بمقرهل المصاحب ليذا لمركز المعتمديب أك الشرطب أك الحرس
كعمػػػػا كػػػػؿ تكنسػػػػي مقػػػػيـ بالخػػػػارج أف يقػػػػدـ تصػػػػريحا حسػػػػب ناػػػػس الشػػػػركط إلػػػػا القنصػػػػميب 

 التكنسيب ذات النظرل
يعا ػػػب بالسػػػجف لمػػػدة عػػػاـ كبخطيػػػب  ػػػدرىا مائتػػػاف كأربعػػػكف دينػػػارا أك بنحػػػدل  -3الفصقققل 

عػاله فػي العقكبتيف فقطل كؿ تكنسػي يتقػاعس عػف تقػديـ التصػريح المنصػكص عميػو بالاصػؿ أ
 األجؿ الذم عينو القانكف أك يقدـ عمدا تصريحا دير مطابؽ لمكائح أك دير تاـل

 ال يمكف أف تختار كألقاب عائميب: -4الفصل 
 األلقاب التي ربما تككف مف أجؿ معانييا أك عند النطؽ بيا محؿ التباس أك سخريبل -6

 األلقاب التي تككف مف حيث سماعيا منافيب لرخالؽ الااضمبل -3

لقاب التي أصميا دير عربي ما عدا األلقاب التي سبؽ استعماليا مػف  ػديـ بػالم رب األ -2
 العربيل

 أسماا البمدافل -4

 فيما تسبقو مف األلقابل -ابك-ابف-بف-ينب ي ادماج الحركؼ اؿ
ار المقب العائمي لكؿ تكنسي رشيد ليس لو سمؼ ذكػر ييخكؿ حؽ اخت -1)جد د(-5الفصل 

  عـ كال أخ يكبرهلمف جيب ساللتو األبكيب كال
ذا كاف لمف ييمو األمر سػمؼ ذكػر مػف جيػب سػاللتو األبكيػب أك عػـ أك أخ يكبػره فػنف حػؽ  كاف

 اختيار المقب العائمي يخكؿ لركؿ كعند فقده لمىاني كعند فقدانو ىذا األخير لمىالثل

                                                            
 .6713يارش  61انًؤرخ فً  6713نطُت  9كًا ٔقع حُقٍحّ بانًرضٕو عسز   1
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ذا كػػػاف الشػػػخص المخػػػكؿ لػػػو حػػػؽ اختيػػػار المقػػػب العػػػائمي مت يبػػػا أك حصػػػؿ لػػػو مػػػانع فػػػنف  كاف
 ختيار يقع طبؽ األكلكيب المنصكص عمييا بالمادة السابقبلاال

كفي صكرة ما إذا كانت العائمػب التػي يشػمميا لقػب عػائمي كاحػد ال تتركػب إال مػف نسػاا فقػط 
فػػنف حػػؽ اختيػػار المقػػب العػػائمي يخػػكؿ لمسػػمؼ األنىػػا مػػف السػػاللب األبكيػػب عنػػد فقػػدانيا ألكبػػر 

 األخكات طبقا لممبدأ المقرر أعالهل 
احدىت بكؿ معتمديب لجنب محميب يرأسيا الكالي أك نائبػو كىػي تتركػب مػف أربعػب  -6صل الف

 أعضاا يتكلا تعيينيـ الكاليل
 تتكلا المجنب المحميب البت في شأف التصريحات التي تحاؿ عمييال -7الفصل 

 كما يمكف ليا أف تسند كجكبا لقبا عائميا لكؿ شخص لـ يمتىؿ ألحكاـ ىذا القانكفل
يحػػرر تقريػػر فػػي أشػػ اؿ المجنػػب المحميػػب بػػدفتر أحػػدث خصيصػػا ليػػذا ال ػػرض  -8الفصققل 

 كيمسؾ ذلؾ الدفتر بمركز كؿ معتمديبل
يقع إبالغ مقررات المجنب المحميب لمف ييمو األمر كتعمػؽ تمػؾ المقػررات بمراكػز  -9الفصل 

 المشيخات كالبمديات كالمعتمديبل
 عتػراض عمػا  ػرارات المجنػب المكمػأ إلييػا يمكػف لمػف ييميػـ األمػر اال -)جد د( 11الفصل

 في أجؿ  دره شير مف تاريخ تبمي يا إلييـل
 يقدـ االعتراض إلا لجنب  كميب تعقد جمساتيا بالعاصمب كىي تتركب كما يمي:

 )رئيس ل–مندكب المقب العائمي يعينو كاتب الدكلب لمداخميب  -

 حاكـ يعينو كاتب الدكلب لمعدؿل -

نػػو كاتػػب الدكلػػب لمتربيػػب القكميػػب كمػػا يمكػػف لمجنػػب القكميػػب مكظػػؼ مػػف سػػمؾ التعمػػيـ يعي -
 النظر في المسائؿ التي تعرض عمييا مف طرؼ المجاف المحميب المذككرةل

ككػػذلؾ يمكػػف ليػػا مرا بػػب مقػػررات المجػػاف المحميػػب كاإلذف ليػػا عنػػد اال تضػػاا بتعػػديؿ مػػا تػػرل 
 أعالهل كالاقرة األكلا 7تعديمو منيا كذلؾ مع مراعاة أحكاـ الاصؿ 

                                                            
   6713يارش  61انًؤرخ فً  6713نطُت  9كًا ٔقع حُقٍحّ بانًرضٕو عسز. 
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تقػػػع المصػػػاد ب عمػػػا  ػػػرارات المجػػػاف المحميػػػب أك  ػػػرارات المجنػػػب القكميػػػب عنػػػد  -11الفصقققل 
كجكد اعتراض بمقتضا أمر يصدر بعد أخذ رأم كاتبي الدكلب لمعػدؿ كلمداخميػب كيػدرج بالرائػد 

 الرسمي لمجميكريب التكنسيبل
 اف القرارات المذككرة تعتبر نيائيب كىي دير  ابمب لالستئناؼل

بمجػػػػرد إدراج األكامػػػػر الصػػػػادرة فػػػػي المصػػػػاد ب بالرائػػػػد الرسػػػػمي لمجميكريػػػػب  -12لفصققققل ا
 التكنسيب يجب عما ضباط الحالب المدنيب:

 التنصيص عما المقب العائمي بطرة رسـك كالدة أك زكاج مف ييميـ األمرل -

 تكجيو اعالـ يتضمف ك كع ذلؾ التنصيص خالؿ الشير الذم رسـ فيو إلا: -

 مدنيب اآلخريف عند اال تضاالضباط الحالب ال -6

كتابػػب المحكمػػب االبتدائيػػب المحاػػكظ لػػدييا نظيػػر مػػف الػػدفتر المػػدرج بػػو التنصػػيص عمػػا  -3
 المقب العائميل

ابتػداا مػػف تػاريخ االدراج بالرائػػد الرسػمي لمجميكريػب التكنسػػيب يصػبح اسػػتعماؿ  -13الفصقل 
 المقب العائمي كجكبيا لرشخاص الذيف ييميـ األمرل

 أعالهل 2ب ليذا تستكجب تسميط العقكبات المنصكص عمييا بالاصؿ كؿ مخالا
يدرج ىذا القانكف بالرائد الرسمي لمجميكريػب التكنسػيب كيناػذ كقػانكف مػف  ػكانيف  -14الفصل 

 الدكلبل
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 (7964مققققاي  28)  7384ملققققرا 77المققققؤرخ فققققى  7964لسققققنة  21القققققانون عققققدد
تالققانون عقدد كما وققع تنق لقو  لمقب أو اتسا تالسماح لتعض التونس  ن تتغ  ر االمتعم  

 7966لسنة  29
 

يمكف لكػؿ شػخص اكتسػب الجنسػيب التكنسػيب أف يطمػب االذف بنبػداؿ م    - 7 الفصل
 لقبو أك اسمو بأمرل

يمكػف لكػؿ تكنسػي لػيس لػو إسػـ عربػي أك م ربػي أك لػو إسػـ يكػكف مػف  1)جد د( – 2 الفصل
بػاس أك سػخريب أك لػو ناػس اإلسػـ الػذم اأحػد اخكاتػو أف أجؿ معناه أك عند النطؽ بو محؿ الت

 يطمب اإلذف بنبداؿ إسمو بأمرل
 تكجو مطالب ت يير المقب كاإلسـ إلا كتابب الدكلب لمعدؿل – 3 الفصل
يقػػػع نشػػػر األكامػػػر الصػػػادرة فػػػي اإلذف بنبػػػداؿ المقػػػب أك اإلسػػػـ بالرائػػػد الرسػػػما  – 4 الفصقققل

فاتر الحالػػب المدنيػػب لمدينػػب تػػكنس كمػػا يقػػع التنصػػيص لمجميكريػػب التكنسػػيب كيقػػع ترسػػيميا بػػد
 عمييا بطرة رسـك كالدة المعنييف باألمرل

لسػػنب  3الحالػػب المدنيػػب بمدينػػب تػػكنس مطالػػب طبػػؽ أحكػػاـ القػػانكف عػػدد  بطاإف ضػػ 2)جد ققد( 
المتعمػػػػؽ بتنظػػػػيـ الحالػػػػب المدنيػػػػب كالاقػػػػرة الىالىػػػػب التاليػػػػب  1957المػػػػؤرخ فػػػػي أكؿ أكت  1957

 سخ أك مضاميف مف األكامر المرسمب بدفاتره لكؿ معني باألمرلبتسميـ ن
الكالدة المتعمقب بالمعنييف عما المقب ك اإلسـ  رسـك يجب أف تنص المضاميف مف  3)جد د( 

الجديػػديف الػػذيف كانػػا مكضػػكع األمػػر الصػػادر فػػي اإلذف باإلبػػداؿ كذلػػؾ بػػدكف ايػػب اشػػارة إلػػا 
    األمر المذككرل

 

                                                            
 6711ياي 2انًـــؤرخ فً  6711نطُت  37كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  
1  

6711ياي 2فً  انًـــؤرخ 6711نطُت  37بانقإٌَ عسز  اضافخٓاكًا ٔقع  
2  

6711ياي 2انًـــؤرخ فً  6711نطُت  37بانقإٌَ عسز  اضافخٓاكًا ٔقع   2 
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 تعمقق  تنسققناد لقققب عققائمي  7998أكتققوتر 28مققؤرخ فققي  7998 لسققنة 75قققانون عققدد 
 2113لسققنة  57لألطفققال الميممقق ن أو مجيققولي النسققب كمققا تققا تنق لققو تالقققانون عققدد 

 2113جو م ة  7مؤرخ في 
 

عما األـ الحاضنب البنيا القاصر كمجيكؿ النسب أف تسند إليو اسما  )جد د(–الفصل األول 
إلذف بذلؾ طبؽ أحكاـ القانكف المتعمؽ بتنظيـ الحالب المدنيبل كلقبيا العائمي أك أف تطمب ا

كما عمييا في أجؿ ال يتجاكز ستب أشير مف تاريخ الكضع أف تطمب مف رئيس المحكمب 
االبتدائيب المختصب أك نائبو أف يسند إليو إسـ أب كاسـ جدب كلقبا عائميا يككف في ىذه الحالب 

 كجكبا لقب األـ ل

ذا  كيقدـ المطمب إلػا رئػيس المحكمػب االبتدائيػب التػي ك ػع بػدائرتيا تحريػر رسػـ الػكالدةل كاف
كػػػاف مكػػػاف الػػػكالدة بالخػػػارج يقػػػدـ المطمػػػب إلػػػا رئػػػيس المحكمػػػب االبتدائيػػػب بتػػػكنس العاصػػػمب 

 شريطػب أف تككف األـ تكنسيب الجنسيبل
كعمػػػا ضػػػابط الحالػػػب المدنيػػػب أف يعمػػػـ ككيػػػؿ الجميكريػػػب المخػػػتص بعػػػد انقضػػػاا األجػػػؿ 

مػػػف القػػػانكف المتعمػػؽ بتنظػػػيـ الحالػػػب المدنيػػػب بخمػػػك رسػػػـ كالدة  22منصػػكص عميػػػو بالاصػػػؿ ال
الطاؿ مف اسـ أب كاسـ جدب كلقب عائمي لرب كجنسيتول كعما ككيؿ الجميكريب بعد انقضػاا 
األجػػؿ المشػػار إليػػو بػػالاقرة األكلػػا مػػف ىػػذا الاصػػؿ أف يطمػػب مػػف رئػػيس المحكمػػب اإلبتدائيػػب 

ـ بأف يسػند إلػا الطاػؿ مجيػكؿ النسػب اسػـ أب كاسػـ جػدب كلقبػا عائميػا يكػكف اإلذف بنتماـ الرس
 في ىذه الحالب كجكبا لقب األـ 

إذا لػػـ يطمػػب أحػػد مػػف أىػػؿ األطاػػاؿ الميممػػيف أك مجيػػكلي النسػػب إسػػناد  )جد ققد(– 2الفصققل 
عناصػػر اليكيػػب إلػػييـ فػػي ظػػرؼ سػػتب أشػػير بعػػد  بػػكليـ مػػف السػػمطب المختصػػبو يجػػب عمػػا 

عمػػكمي المعػػربؼ بالقػػانكف المتعمػػؽ بالكاليػػب العمكميػػب كالكاالػػب كالتبنػػيو أف يسػػند اسػػما  الػػكلي ال
إلػػا مجيػػكلي النسػػب كفػػؽ أحكػػاـ القػػانكف المػػنظـ لمحالػػب المدنيػػب و كمػػا عميػػو أف يطمػػب مػػف 
رئيس المحكمب االبتدائيب المختصب أف يسػند إلػا كػؿ طاػؿ ميمػؿ أك مجيػكؿ النسػب اسػـ أب 

ميػا كاسػـ أـ كاسػـ أب كلقبػا عائميػا ليػا ل كيكػكف المقػب العػائمي لمطاػؿ كجكبػا كاسـ جدب كلقبا عائ
 المقب المسند إلا األبل
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كبقطػػع النظػػر عػػف اآلجػػاؿ الػػكاردة بمجمػػب المرافعػػات المدنيػػب كالتجاريػػب يخػػكؿ لم يػػر الػػذم 
لحقو ضرر فادح كمباشر سكاا مف جراا إسناد كامؿ عناصر اليكيب عػدا اإلسػـ أك مػف جػرباا 

ناد بعضػػػيا إلػػػا مجيػػػكؿ النسػػػب طبػػػؽ أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانكف و أف يرفػػػع األمػػػر إلػػػا رئػػػيس إسػػػ
المحكمػػب اإلبتدائيػػب المختصػػب لطمػػب التشػػطيب عمػػا مػػا أسػػند إليػػو مػػف أسػػماا أك ألقػػاب كفػػؽ 
إجػػرااات الرجػػكع فػػي األذكف عمػػا  العػػرائض كذلػػؾ فػػي أجػػؿ ىالىػػب أشػػير مػػف تػػاريخ حصػػكؿ 

جميكريػب فػي ناػس تمػؾ اآلجػاؿ كحسػب ناػس اإلجػرااات طمػب العمـ لػو بيػا ل كيمكػف لككيػؿ ال
     مكرر مف ىذا القانكفل 4الرجكع في اإلذف الصادر خالفا ألحكاـ الاصؿ 

كفي صكرة االستجابب لمطمب يتكلا رئيس المحكمب اإلبتدائيب المختصب اإلذف بالتشػطيب 
عناصػر ىكيػب بديمػب  عما االسـ أك المقب الذم ىبت حصكؿ ضرر لم ير منػو و كيسػند كجكبػا 

 لتؾ التي ك ع اإلذف بالتشطيب عمييا ل
لكػػػؿ شػػػخص تجػػػاكز سػػػنو الىمانيػػػب عشػػػر عامػػػا أف يطمػػػب مػػػف رئػػػيس  -(1))جد قققد( 3الفصقققل

ػد كاسػـ أـ كاسػـ  المحكمب اإلبتدائيب المختصب أف يسند إليو اسما كلقبا عائميػا كاسػـ أب كاسػـ جب
اف خاليػػا مػػف ذلػػؾل كيكػػكف المقػػب العػػائمي أبييػػا كلقبيػػا العػػائمي أك بعػػض ىػػذه العناصػػر إف كػػ

 لمطالب كجكبا لقب األب إف لـ تسند إليو كالدتو لقبيا العائميل
يمكػػف لممعنػػي بػػاألمر أك لػػرب أك لػػرـ أك لمنيابػػب العمكميػػب رفػػع األمػػر إلػػا  -مكققرر 3الفصققل

 رار المحكمب اإلبتدائيب المختصب لطمب إسػناد لقػب األب إلػا مجيػكؿ النسػب الػذم يىبػت بػاإل
 · أك بشيادة الشيكد أك بكاسطب التحميؿ الجيني أف ىذا الشخص ىك أب ذلؾ الطاؿ

كمػػػا يمكػػػف لممعنػػػي بػػػاألمر أك لػػػرب أك لػػػرـ أك لمنيابػػػب العمكميػػػب رفػػػع األمػػػر إلػػػا المحكمػػػب 
اإلبتدائيػػب المختصػػب لطمػػب عػػرض األـ عمػػا التحميػػؿ الجينػػي إلىبػػات أنيػػا أـ المعنػػي بػػاألمر 

 مجيكؿ النسبل 
بت المحكمب في الدعكل عند عدـ اإلذعاف إلا اإلذف الصادر عنيا بنجراا التحميػؿ الجينػي كت

 باالعتماد عما ما يتكفر لدييا مف  رائف متعددة كمتظافرة ك كيب كمنضبطبل

                                                            
1
 انًخعهق بخٕحٍس ضٍ انرشس انًسًَ 31/9/3161انًؤرخ فً  3161نطُت  27كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  - 
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ؿ لمطاؿ الذم تىبت بنكتو الحؽ في الناقػب كالرعايػب مػف كاليػب كحضػانب إلػا أف يبمػ  سػف  كيخكب
 ت المنصكص عمييا بالقانكفلالرشد أك بعده في الحاال

كتبقػػا مسػػؤكليب األب كاألـ  ائمػػب نحػػك الطاػػؿ كال يػػر طيمػػب المػػدة القانكنيػػب فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ 
 بأحكاـ المسؤكليب كفؽ ما يقتضيو القانكفل 

 مف ىذا القانكف عند ىبكت األمكمبل 5كتنطبؽ أحكاـ الاصؿ 
مكػرر  3ب عمػا معنػا الاصػؿ يجب أف يتضمف الحكـ الصادر عػف المحكمػ –ىالىا  3الفصل

مػػػف ىػػػذا القػػػانكف اإلذف بػػػندراج اسػػػـ األب أك األـ أك كمييمػػػا كلقػػػب كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا كاسػػػمي 
 أبكييما كجنسيتيما كحرفتيما كعنكانيما بدفاتر الحالب المدنيب بمكاف ترسيـ الكالدةل 

حػػاال إلػػا كتكجػػو النيابػػب العمكميػػب الحكػػـ الصػػادر طبػػؽ ىػػذا الاصػػؿ كالػػذم اتصػػؿ بػػو القضػػاا 
 ضابط الحالب المدنيب بالمنطقب التي رسمت فييا الكالدةل

كعمػػػػا ضػػػػابط الحالػػػػب المدنيػػػػب ترسػػػػيـ مضػػػػمكف الحكػػػػـ بػػػػدفاتر الحالػػػػب المدنيػػػػب كيحجػػػػر عمػػػػي 
التنصيص بالنسخ المسممب عما أم مالحظب مدرجب بطػرة الرسػـ تطبيقػا ألحكػاـ ىػذا القػانكفل 

 العمكميبلكيكجو كصال في تنايذ الحكـ إلا النيابب 
كتجػرم آجػػاؿ الطعػػف فػي األحكػػاـ الصػػادرة بنػػاا عمػا ىػػذا الاصػػؿ فػػي ظػرؼ شػػير مػػف تػػاريخ 

 صدكرىال كيقدـ مطمب الطعف إلا كتابب المحكمب التي أصدرت الحكـل
مػف القػانكف المػنظـ لمحالػب المدنيػب يحجػر  26مػع مراعػاة أحكػاـ الاصػؿ  -) جد قد( 4الفصل

المدنيػػػب التنصػػػيص بمضػػػمكف الػػػكالدة عمػػػا مػػػا مػػػف شػػػأنو عمػػػا المػػػؤتمنيف عمػػػا دفػػػاتر الحالػػػب 
 الكشؼ عف حقيقب عناصر اليكيب المسندة إلا مجيكلي النسب أك الميمميفل 

كيمكػػػف لصػػػاحب رسػػػـ الػػػكالدة عنػػػد بمكدػػػو سػػػف الىالىػػػب عشػػػر أف يطمػػػب مػػػف رئػػػيس المحكمػػػب 
أسػػػباب  المختصػػػب كفػػػؽ الصػػػي  القانكنيػػػب اإلذف لػػػو بػػػاإلطالع عمػػػا حقيقػػػب ىكيتػػػو إذا كجػػػدت

كجييػػب  انكنػػال كمػػا يخػػكؿ طمػػب ذلػػؾ مػػف أحػػد فػػركع المعنػػي بػػاألمر مػػف الدرجػػب األكلػػا بعػػد 
 كفاتول
المػؤرخ فػي  1959لسػنب  53يقػع إسػناد األلقػاب طبػؽ أحكػاـ القػانكف عػدد  -مكرر 4الفصل
 القاضي بأف يككف لكؿ تكنسي لقب عائمي كجكبال 1959مام  26
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يا إفػػادة ال يػػر حػػكؿ حقيقػػب مصػػدر ىكيػػب األشػػخاص كيحجػػر إطػػالؽ أسػػماا أك ألقػػاب مػػف شػػأن
ر استعماؿ أسماا كألقاب المشاىير كاألعالـ مػف األحيػاا كاألمػكات  مجيكلي النسبو كما يحجب

 كعناصر ليكيتيـل 

كتراعا عند إسناد األسماا أك األلقاب خصكصيب المنطقب التي يتـ بيػا الترسػيـ كعػدـ إحػداث 
 ائعب بيال التباس مع األسماا كاأللقاب الش

كيجػػب أف يتضػػمف كػػؿ حكػػـ يترتػػب عنػػو فقػػداف الشػػخص ألحػػد عناصػػر ىكيتػػو عناصػػر ىكيػػب 
 بديمب كفؽ أحكاـ الاقرتيف المتقدمتيفل

كيػنص برسػػـ كالدة مجيػػكؿ النسػػب أك الميمػػؿ الػػذم أسػندت إلػػو عناصػػر ىكيػػب تطبيقػػا ألحكػػاـ 
التػػي لػػـ تصػػرح بػػالكالدة مػػف ىػػذا القػػانكف عمػػا أف األب كاألـ  3ك 2الاصػػؿ األكؿ كالاصػػميف 

 تكنسيا الجنسيبل كـ يعتبر جده لرب كجده لرـ تكنسيي الجنسيبل
 15ك 14تنطبػػؽ القكاعػػد الخاصػػب بمكانػػع الػػزكاج المنصػػكص عمييػػا بالاصػػكؿ    -5القققفصل

مف مجمب األحكاؿ الشخصيبو متا تـ إىبات األبكة و عمػا  األطاػاؿ الميممػيف أك  17ك 16ك
 أسندت ليـ ألقاب  بمكجب ىذا القانكفل  مجيكلي النسب الذيف 

يكػػكف ألحكػػاـ ىػػذا القػػانكف ماعػػكؿ رجعػػي عمػػا الكضػػعيات السػػابقب لتػػاريخ ناػػاذه  – 6الفصققل
عمػػػا أف الناقػػػب ال تسػػػتحؽ إال مػػػف تػػػاريخ جريػػػاف العمػػػؿ بيػػػذا القػػػانكفل كيم ػػػا العمػػػؿ بأحكػػػاـ 

ند لقػػػب عػػػائمي المتعمػػػؽ بالسػػػ 1985أكت  11المػػػؤرخ فػػػي  1985لسػػػنب  81القػػػانكف عػػػدد 
 لرطااؿ مجيكلي النسب أك الميمميفل  
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 تعم  تنلداث هيادة تطقات   2117مارس  29مؤرخ في  2117لسنة  37قانون عدد 
 ت ن المقب األصمي والمقب المسند 

أحدىت شيادة تطابؽ بيف المقب األصػمي كالمقػب المسػند تىبػت انطبػاؽ المقبػيف  – الفصل ألول
 عما شخص كاحدل

ذه الشػػػيادة كجكبػػػا االسػػػـ الىالىػػػي لممعنػػػي بػػػاألمر كلقبػػػو األصػػػمي كتػػػاريخ كمكػػػاف كتتضػػػمف ىػػػ
كالدتػػو كعػػدد رسػػـ كالدتػػو ككػػذلؾ المقػػب المسػػند إليػػو مػػع ذكػػر المرجػػع الػػذم تػػـ بمقتضػػاه إسػػناد 

 المقبو كما تتضمف اإلشياد بأف المقبيف المنصكص عمييما ينطبقاف عما شخص كاحدل 

 ف كزير العدؿل كيضبط نمكذج الشيادة بقرار م
يسػػمـ شػػيادة التطػػابؽ المنصػػكص عمييػػا بالاصػػؿ األكؿ مػػف ىػػذا القػػانكف  اضػػي  – 2الفصققل

 الناحيب المكجكد بدائرتو ضابط الحالب المدنيب الذم أ اـ رسـ كالدة الشخص المعنيل

يقػػػدـ مطمػػػب الحصػػػكؿ عمػػػا شػػػيادة التطػػػابؽ المػػػذككرة عمػػػا كرؽ عػػػادم مرفك ػػػا  – 3الفصقققل
 ابب محكمب الناحيب المختصبلبمؤيداتو إلا كت

كلمتكنسػػػييف المقيمػػػيف بالخػػػارج أف يقػػػدمكا المطمػػػب الرامػػػي إلػػػا الحصػػػكؿ عمػػػا تمػػػؾ الشػػػيادة 
ألعكاف الممىميات الديبمكماسيب أك القنصميب لتكنس بالخارج الكائنػب بػأ رب مكػاف لمقػر إ ػامتيـ 

 و كيتكلا األعكاف المذككركف إحالتيا إلا  اضي الناحيب المختص ل

تكػػػكف لشػػػيادة التطػػػابؽ  ػػػكة اإلىبػػػات الممنكحػػػب لممضػػػاميف المسػػػتخرجب مػػػف رسػػػـ  – 4لفصقققلا
 الحالب المدنيبل
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 الوفيـــات  . 6  
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ستعم  تضتط انموذج  7999ماي  77كؤرخ في  7999لسنة  7143أمر عدد 
   الهيادة الطت ة لموفاة والت انات التي  جب أن تتضمنيا

 
 تككف الشيادة الطبيب لمكفاة مطابقب النمكذج الممحؽ بيذا االمرل  -الفصل االول
يقـك الطبيب الذم يعايف حالب الكفات بتعمير كامؿ الشيادة ىـ يطكم الجزا  -الفصل الثاني

 السرم الخاص بأسباب تمؾ الكفاة دكف أف يخاي الجزا الخاص بمصالح الحالب المدنيبل
الشيادة إلا عائمب المتكفا التي تقـك بدكرىا بتسميميا يتكلا الطبيب تسميـ تمؾ  -3الفصل 

 إلا مصالح الحالب المدنيب التابعب لمجماعب المحميب التي حدىت بدائرتيا الكفاةل
ك في صكرة كجكد جىب مجيكلب اليكيب كالتي لـ يتقدـ أحد لمتعيد بيا تسمـ الشيادة المذككرة 

 دكث الكفاة بالنظرلإلا رئيس البمديب أك الكالي الراجع لو مكاف ح
تحتاظ مصالح الحالب المدنيب بالكر ب الاك يب الخاصب بيا كتتكلا إرساؿ الكر ب  -4الفصل 

 المتبقيب إلا مصالح كزارة الصحب اليمكميبل
كزارة العدؿ ك الداخميب كالصحب العمكميب مكماكف كؿ فيما يخصو بتنايذ ىذا  -5الفصل 

 ميكريب التكنسيبلاالمر الذم ينشر بالرائد الرسمي لمج
   1999مام  17تكنس في 
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 التبنـي و الواليـة. 7 
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 تعم  تالوال ة العموم ة  7958مارس  14مؤلرخ في  7958لسنة  27قانون عدد 
 والكفالة والتتني 

 الوال ة العموم ة
  يعتبر كليا عمكميا لرطااؿ المقطاا كالميمميف: – 7الفصل 

مستشايات كالمئاكم كمعاىد الرضع كمديرك االصالحيات كمئاكم األطااؿ متصرفك ال -6
 عندما يتعيدكف بحاظيـل

 الكالدة في جميع الصكر األخرلل -3

 لمكلي العمكمي ناس الحقكؽ التي لمكلي الشرعي كعميو ما عميو مف الكاجباتل – 2الفصل 

كلب مدنيا عف أعماؿ كتككف الدكلب أك البمديب أك المؤسسب العمكميب حسب الحاؿ مسؤ 
 األطااؿ المشار إلييـ بالاصؿ السابؽل

 في الكفالقة

 الكاالب ىي العقد الذم يقـك بمقتضاه شخص رشيد  - 3الفصل 

 يتمتع بحقك و المدنيب أك ىيئب بر بكاالب طاؿ  اصرل

يبـر عقد الكاالب لدل عدليف بيف الكايؿ مف جيب كبيف أبكم المكاكؿ أك أحدىما  – 4الفصل 
ا كاف اآلخر ميتا أك مجيكال أك عند اال تضاا الكلي العمكمي أك مف يمىمو مف جيب إذ

 أخرلل

 كيصادؽ حاكـ الناحيب عما عقد الكاالبل

-يككف لمكايؿ كالمكاكؿ ناس الحقكؽ كالكاجبات المنصكص عمييا بالاصؿ  – 5الفصل 
 كما بعده مف مجمب األحكاؿ  الشخصيبل -94

 مدنيا عما أعماؿ مكاكلب مىؿ أبكيولكىك عالكة عما ذلؾ مسكؤؿ 
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يحتاظ المكاكؿ بجميع حقك و الناتجب عف نسبو كباألخص لقبو كحقك و في  – 6الفصل 
 اإلرثل

 تنتيي الكاالب عند بمكغ المكاكؿ سف الرشدل  – 7الفصل 

كيمكف لممحكمب االبتدائيب بطمب مف الكايؿ أك مف أكلياا المكاكؿ أك مف النيابب العمكميب 
 عقد الكاالب حسبما تقتضيو مصمحب الطاؿلفسخ 

 في التتنقي

 يجكز التبني حسب الشركط المبنيب بالاصكؿ اآلتيب:  – 8الفصل 

ينب ي أف يككف المتبنا شخصا رشيدا ذكرا أك أنىا متزكجا متمتعا  - 1)جد د( 9الفصل 
 المتبنال بحقك و المدنيب ذا أخالؽ حميدة سميـ العقؿ كالجسـ ك ادرا عما القياـ بشؤكف

كيمكف لمحاكـ إعااا طالب التبني الذم فقد زكجو بالمكت أك بالطالؽ مف شرط التزكج إذا  
 ا تضت مصمحب الطاؿ ذلؾل

كفي ىذه الصكرة لمحاكـ سماع كؿ مف يرل فائدة في سماعو لتحقيؽ الظركؼ كاألسباب 
 التي تضمف المصمحب المذككرةل

المتبني كعمر المتبني خمس عشرة سنب عما  ينب ي أف يككف الارؽ بيف عمر – 11الفصل 
 األ ؿ إال في الصكرة التي يككف فييا المتبني ابف زكج المتبنيل

 كلمتكنسي أف يتبنا أجنبيال

يجب في جميع الصكر مصاد ب زكج المتبني مع مراعاة الاقرة  - 1)الجد د( 11الفصل 
 ل7الىانيب كالىالىب مف الاصؿ 

                                                            
 6797جٕاٌ  67انًؤرخ فً  6797نطُت  17كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز  1   
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 أف يككف المتبني طاال  اصرا ذكرا أك أنىالينب ي  - 2)الجد د( 12الفصل 

التبني لربناا  6797دير أنو يرخص بصاب انتقاليب  لمدة ال تتجاكز مكفا ديسمبر 
الرشداا إذا ىبت أنيـ كانكا مكاكلي طالب التبني مف  بؿ رشدىـ إلا اآلف كصرحكا بمكفقتيـ 

 عما تبنييـل

ناحيب بمكتبو بمحضر المتبني كزكجو أك يتـ عقد التبني بحكـ يصدره حاكـ ال – 13الفصل 
أك مف يمىؿ السمطب اإلداريب المتعيدة بالكاليب العمكميب  يالمتبنعند اال تضاا بمحضر كالدم 

 عما الطاؿ الكايؿل

بعد التحقيؽ مف تكفر الشركط القانكف كمف مصاد ب  اكيصدر حاكـ الناحيب حكمو بالتبن
 الحاضريف كحكمو ىذا يككف نيائيال

في ظرؼ ىالىيف يكما عما ضابط الحالب المدنيب ذم  يمضمكف مف الحكـ بالتبن كيحاؿ
 ليالنظر كىذا يرسمو بطرة رسـ كالدة المتنب

كيجكز أف يبدؿ إسمو كينص عما ذلؾ بحكـ  ييحمؿ المتبنا لقب المتبن – 14الفصل 
 التبني بطمب مف الممتبنيل

كعميو ما عميو مف الكاجبات كلممتبني  لممتبني ناس الحقكؽ التي للبف الشرعي – 15الفصل 
إزاا ناس الحقكؽ التي يقرىا القانكف لربكيف الشرعييف كعميو ما يارضو مف الكاجبات 

 عمييمال

إال أنو في الصكرة التي يككف فييا أ ارب المتبني معركفيف تبقا مكانع الزكاج المنصكص 
 ئمبلمف مجمب األحكاؿ الشخصيب  ا 69-61-69-64عمييا بالاصكؿ 

                                                                                                                                            
 6797جٕاٌ  67انًؤرخ فً  6797نطُت  17ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز كًا  1  

2
انًؤرخ  6797نطُت  17ٌخعهق بانٕالٌت انعًٕيٍت ٔانكفانت انًُقح بانقإٌَ عسز  6792يارش  4انًؤرخ فً  6792نطُت  39انقإٌَ عسز   

 6797جٕاٌ  67فً 
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يمكف لممحكمب االبتدائيب بطمب مف ككيؿ الجميكريب أف تحكـ بنزع الحضانب  – 16الفصل 
سنادىا إلا شخص آخر حسبما تقتضيو مصمحب المتبني كذلؾ إف اتضح أف  مف المتبني كاف

 المتبنا أخؿ بكاجباتو إخالال فادحال
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 يــالعائل الدفتر. 7
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 تعم  تنلداث الدفتر  7967جوان  31المؤرخ في   7967لسنة  28القانون عدد 
 7971أفر ل  21المؤرخ في 7971لسنة  76العائمي المنقح تالقانون عدد 

 
عند إبراـ عقد الزكاج أك التنصيص عما اإلعالـ بالزكاج يتكلا ضابط الحالب  :1الفصل 

لمنصكص عمييا يف حسب الشركط اعالمدنيب إعداد دفتر عائمي يسممو لمزكج مقابؿ معمـك ي
 مكرر مف  انكف البمدياتل 106بالاصؿ 

الدفتر العائمي ىك عبارة عف كشؼ ذم شكؿ مكحد حسب المىاؿ المصاحب  :2الفصل 
تسجؿ بو جميع االرشادات المتعمقب بالحالب المدنيب ككؿ الت ييرات التي تطرأ عما حياة أفراد 

 األسرةل

 كىك يحتكم عما :

 جيفمضمكف مف رسمي كالدة الزك  -

 مضمكنيف مف رسـك كالدة أكالد الصمب كاألكالد المتبنيف -

 مضاميف مف رسـك كفاة األكالد المتكفيف  بؿ زكاجيـ -

 مضمكف مف رسـ كفاة كؿ مف الزكجيف -

كما تضمف بالدفتر كؿ المالحظات كالتنصيصات التي جاات برسـك الحالب المدنيب حسبما 
 يقتضيو القانكف أك بمكجب أحكاـ عدليبل

الدفتر العائمي ىك الدليؿ الذم يعتمده رئيس العائمب كمما دعت الحاجب للدالا  -3الفصل 
 صب بكؿ فرد مف أفراد العائمبلابما يىبت الحالب المدنيب الخ

ككؿ مضمكف أك تنصيص مسجؿ بالدفتر العائمي لو مف  كة اإلىبات ما لسائر مضاميف 
 رتيالرسـك الحالب المدنيب كالتنصيصات المسجمب بط
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يحتاظ رئيس العائمب بالدفتر العائمي كبسعي منو يقع اتمامو في اإلباف بجميع  -4الفصل 
 المعمكمات كالتنصيصات الالزمب بالنسبب لكؿ فرد مف أفراد األسرةل

عما ضابط الحالب المدنيب الذم يتكلا تحرير رسـ أك نسخ حكـ عدلي يستكجب  -5الفصل 
ر العائمي أف يطالب المعمـ أك مف سعي لديو في القياـ الترسيـ أك التنصيص عميو بالدفت

 لبما يمـز حاالبمكجبات النسخ بتقديـ الدفتر العائمي التمامو 

في صكرة كفاة رئيس العائمب المحتاظ بالدفتر العائمي أك صدكر حكـ بتجريده مف  -6الفصل 
يصدر حكـ ينا ض حقك و المدنيب يرجع حؽ االحتااظ بالدفتر العائمي إلا الزكجب ما لـ 

 ذلؾل

في صكرة الطالؽ لمزكجب أف تطالب بنخراج نسخب مف الدفتر العائمي ما لـ  -7الفصل 
 تتزكج ىانيبل

إذا تزكجت األرممب يقع التنصيص بالدفتر العائمي األكؿ عما إبراـ ىذا العقد  -8الفصل 
 كتبقا الزكجب مؤتمنب عميو ما لـ يصدر حكـ ينا ض ذلؾل

ة ضياع الدفتر العائمي أك فقدانو فنف تجديده يقع بسعي مف المؤتمف في صكر  -9الفصل 
 عميول

لكؿ مف تزكج  بؿ تاريخ نشر ىذا القانكف أف يطالب بدفتر عائمي ضابط  -10الفصل 
الحالب المدنيب الذم حرر رسـ الزكاج أك تكلا نسخ اإلعالـ بالزكاج كذلؾ حسب الشركط 

 ني مف ىذا القانكفلالمنصكص عمييا بالاصميف األكؿ كالىا

 1957لسنب  3بالنسبب لممتزكجيف لدل العدكؿ  بؿ إجراا العمؿ بالقانكف عدد  -11الفصل 
المتعمؽ بالحالب المدنيب يتعيف عما الزكج أف يطالب بتسميـ  1957المؤرخ في أكؿ أكت 

دتو الدفتر العائمي مف ضابط الحالب المدنيب الذم تكلا التنصيص عما عقد الزكاج برسـ كال
 1958جكيميب  4المؤرخ في  1958لسنب  71بمقتضا الاصؿ السابع مف القانكف عدد 
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المؤرخ في أكؿ أكت  1957لسنب  3المتعمؽ بتنقيح كاتماـ القانكف المشار إليو أعاله عدد 
 المتعمؽ بتنظيـ الحالب المدنيبل 1957

لعائمي في الحاالت إف األجؿ المخكؿ لتقديـ مطالب تسمـ الدفتر ا -1)جد د(  12الفصل 
 المنصكص عمييا بالاصميف العاشر كالحادم عشر مف ىذا القانكف يقع ضبطو بأمرل

إذا ك ع إبراـ الزكاج ببمد أجنبي يعد الدفتر العائمي كيسمـ مف طرؼ أعكاف  -13الفصل 
السمؾ الدبمكماسي أك القناصؿ ذكم االختصاص الترابي الذيف تكلكا نسخ رسـ الزكاج طبقا 

المؤرخ  1957لسنب  3يات الاصؿ السادس عشر مف القانكف المشار إليو اعاله عدد لمقتض
 المتعمؽ بتنظيـ الحالب المدنيبل 1957في أكؿ أكت 

ال يجكز ل ير ضابط الحالب المدنيب المؤىؿ لذلؾ بمقتضا القانكف أف يتكلا  -14الفصل 
 القياـ بأم مالحظب أك تنصيص بالدفتر العائميل

 ب بالسجف مدة عاـ كبخطيب  درىا مائتاف كأربعكف دينارا كؿ مف تعمد يعا -15الفصل 
 استعماؿ كىائؽ محررة بمقتضا دفتر عائمي يتضمف ارشادات نا صب أك دير صحيحبل

 

 

 

 

 
 

                                                            
 .6791أفرٌم  31انًؤرخ فً  6791نطُت  61كًا ٔقع حُقٍحّ بانقإٌَ عسز   1
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اإلعفـاء من   تسليم رسوم الحالة المــدنية و. 8
 عـلى الرسوم التعريف باإلمضاء
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 تعم  تنهر االتفاق ة ت ن لكومة  1973جانفي  26مؤرخ في  1973لسنة  42أمر عدد 
الجميور ة التونس ة ولكومة الجميور ة الفرنس ة المتعمقة تتسم ا رسوا اللالة المدن ة 

 وتاتعفاء من التعر ف تاتمضاء عمى الرسوا.

ب تنشر بالرائد الرسمي لجميكريب التكنسيب االتاا يب بيف حككمب الجميكري –الفصل األول 
التكنسيب كحككمب الجميكريب الارنسيب المتعمقب بتسميـ رسـك الحالب المدنيب كباإلعااا مف 

 ل6793جكاف  32التعريؼ باإلمضاا عما الرسـك العمكميب المك ع عمييا بباريس في 

الكزير األكؿ ككزراا العدؿ كالشؤكف الخارجيب كالداخميب مكماكف كؿ فيما يخصو  – 2الفصل 
 مر الذم ينشر بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيبلبتنايذ ىذا األ

إف حككمب الجميكريب التكنسيب كحككمب الجميكريب الارنسيب ردبب منيما في تدعيـ 
التعاكف القائـ بيف البمديف في الميداف اإلدارم كخاصب فيما يتعمؽ بتسميـ رسـك الحالب المدنيب 

 عمكميب اتاقتا عما ما يمي:كباإلعااا مف التعريؼ باإلمضاا عما الرسـك ال

 التاب األول
 تسم ا رسوا اللالة المدن ة

 الفصل األول 

  يسمـ كؿ مف الطرفيف المتعا ديف بدكف معاليـ نسخا رسميب مف رسـك الحالب المدنيب 6
المحررة بترابو كالتي تخص مكاطني الطرؼ المقابؿ عندما يطمب ىذا األخير بذلؾ ل رض 

 ة المعكزيفلإدارم أك عدلي أك لاائد

  كيسمـ كذلؾ بدكف معاليـ نسخا رسميب مف رسـك الحالب المدنيب المحرر بترابو إف كانت 3
 اطنيف عما تراب -ال جنسيب ليـ–ىذه الرسـك تيـ أجانب عف كال البمديف أك أشخاص
 الطرؼ المقابؿ ككانت مطمكبب ل رض إدارم أك عدليل
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دنيب المحرر أك المسجمب بمراكز البعىات   لتطبيؽ ىذا الاصؿ تعتبر رسـك الحالب الم2
الديبمكماسيب أك القنصميب لمجميكريب التكنسيب أك لمجميكريب الارنسيب كرسـك الحالب المدنيب 

 المحرر بتراب كؿ مف الطرفيف المتعا ديفل

  أف تسميـ نسخب مف رسـ الحالب المدنيب ال يعني البتب في جنسيب المعني باألمر في 4
 لمتعا ديفلنظر الطرفيف ا

  تكجو مطالب تسميـ رسـك الحالب المدنيب بالطرؽ الديبمكماسيب أك القنصميب كيجاب عنيا 9
 بناس الطرؽل

تعتبر رسـك حالب مدنيب حسب مايـك الاصؿ السابؽ الكىائؽ اآلتيب داخؿ في  – 2الفصل 
 ذلؾ إذا ا تضا الحاؿ المالحظات المكجكدة في الطرة:

 تعا ديف:فيما يخص الطرفيف الم -أ

 رسـك الكالدةل -

 عقكد الزكاجل -

 رسـك الكفاةل -

 تسجيؿ األحكاـ أك القرارات المتعمقب بالطالؽ أك باسخ الزكاجل -

 تسجيؿ األذكف أك األحكاـ أك القرارات المتعمقب بالحالب المدنيبل -

 تسجيؿ أحكاـ التبنيل -

 فيما يخص بارنسا:  -ب

 رسـك التصريح بمكلكد ميتل -

 االعتراؼ باألبناا الطبيعييف المحررة مف طرؼ ضباط الحالب المدنيبل رسـك -

 تسجيؿ أحكاـ أك  رارات تاريؽ األجسادل -
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 التاب الثاني
 االعفاء من التعر ف تاتمضاء

بدكف تعريؼ باإلمضاا بتراب كؿ مف الطرفيف المتعا ديف الكىائؽ المسممب مف  – 3الفصل 
ريب ذات النظر التابعب ألحد الطرفيف باستىناا ما كاف صادرا طرؼ السمطب القضائيب أك اإلدا

 منيا عف معاكني القضاا كالضباط العمكمييفل

 كتحتكم ىذه الكىائؽ خاصب عما:

 النسخ الرسميب مف رسـك الحالب المدنيب كما ضبطيا الاصؿ الىاني ليذه االتاا يبل -

 النسخ الرسميب مف األحكاـ القضائيبل -

مكتكبب أك ديرىا مف الكىائؽ العدليب المسجمب أك المكدكعب لدل المحاكـ التصريحات ال -
 التكنسيب أك الارنسيبل

 الرسـك المسممب مف طرؼ السمطب اإلداريبل -

 شيادة حياةل -

التصريحات الرسميب كمالحظات التسجيؿ كالتأشيرات الضابطب لمتاريخ كالتعريؼ باإلمضاا 
 مطابقب النسخ ألصكليالعما الرسـك الخاصبو ككذلؾ شيادات 

يجب أف تككف الكىائؽ المذككرة بالاصؿ السابؽ مشاكعب باإلمضاا كالطابع  – 4الفصل 
الرسمي لمسمطب التي ليا الصاب لتسميميا كبالنسبب لمنسخ الرسميب يجب أف تككف مشيكدا 
بمطابقتيا لرصؿ مف طرؼ رئيس ناس السمطب كفي كؿ الحاالت يجب أف تككف ىذه 

 محررة بما مف شأنو أف يبرز ضاتيا الرسميبل الكىائؽ

في حالب الشؾ يمكف لكؿ مكاطف أك كؿ سمطب تنتمي إلا أحد الطرفيف  – 5الفصل 
المتعا ديف أف يتصؿ بسمط الطرؼ اآلخر  صد التأكد مف صحب الكىيقب المعااة مف التعريؼ 

 باإلمضاا طبقا ألحكاـ ىذه االتاا يبل
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رفيف المتعا ديف اآلخر رسميا بنتماـ االجرااات المنصكص   كيجرم ىذا التأكد مف الط3
 عمييا بدستكره لدخكؿ ىذه االتاا يب حيز التطبيؽل

تطبؽ ىذه االتاا يب ابتداا مف اليـك األكؿ مف الشير الىاني الذم يتبع تاريخ آخر إعالـ 
 رسميل

ت المنصكص يعمـ كؿ مف الطرفيف المتعا ديف اآلخر رسميا بنتماـ االجرااا – 6الفصل 
 عمييا بدستكره لدخكؿ ىذه االتاا يب حيز التطبيؽل

  7الفصل 

إنياا العمؿ بيا حينئذ بعد مركر ستب أشير مف اتصاؿ الطرؼ المقابؿ بنعال  أبرمت ىذه  6
 االتاا يب لمدة دير محدكدةل

كيتـ   يمكف لكؿ مف الطرفيف المتعا ديف أف يعمف عف ردبتو في إنياا العمؿ بيذه االتاا يب 3
 ـ رسمي في ىذا القبيؿل

في نظيريف بالم تيف العربيب كالارنسيب لكؿ منيما ما  6793جكاف  32كحرر بباريس في 
 لالتاا يب مف  كة اإلىباتل
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التعاون القضائي في المادة الجزائية  . 9
 وتسليم المجرمين
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تنهققر االتفاق ققة المتعمقققة  تعمقق   1974ف فققري  21مققؤرخ فققي  1974لسققنة  119أمققر عققدد 
تالتعاون القضائي في المادة المدن ة والتجار ة وتاالعتراف تاأللكاا العدل ة وتنف ذىا وعمقى 
االتفاق قققة المتعمققققة تالتعقققاون القضقققائي فقققي المقققادة الجزائ قققة وتسقققم ا المجقققرم ن المتقققرمت ن 

 ة.ت ن الجميور ة التونس ة والجميور ة الفرنس  1972جوان  28تتار س في 

األحكاـ التي تصرىا المحاكـ في البالد التكنسيب أك في البالد الارنسيب في  – 75الفصل 
المادة المدنيب كالتجاريب بمقتضا سمطتيا القضائيب كالكاليب يعترؼ بيا كجكبا بتراب الدكلب 

 األخرل إذا تكفرت الشركط اآلتيب:

 مف ىاتو 16 أف يككف الحكـ صادرا عف ىيئب  ضائيب مختصب طبؽ الاصؿ -أ
 االتاا يبل

 أف يككف المحكـك عميو  د مىؿ لدل المحكمب أك بم و االستدعاا بصكرة  انكنيبل -ب

أف يصبح الحكـ دير  ابؿ ألم كجو مف أكجو الطعف العاديب حسب تشريع البالد التي   -ج
 صدر بيا ك ابال لمتنايذل

البالد التي يطمب تنايذه بيا كال أف ال يككف الحكـ مشتمال عما ما يخالؼ النظاـ العاـ ب -د
 مبادئ القانكف العاـ المطبقب فييال

أف ال يككف الحكـ كذلؾ مخالاا لحكـ عدلي صادر بتمؾ البالد كاكتسبت بيا  كة الشيا  -ق
 المحكـك بول  

أف ال تككف أيب محكمب مف محاكـ الدكلب المطمكب منيا التنايذ  د تعيدت بخصكمب  -ك
ائع كبيف ناس األطراؼ ليا ناس المكضكع  بؿ القياـ لدل المحكمب التي مبنيب عما ناس الك 

 أصدرت الحكـ المطمكب تنايذهلل
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 أصناف لبعـض الترابـي النظـر مرجـع. 11
 المدنية الحالة ضباط من
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 تعم  تتلد د مرجع النظر  7986جانفي  22مؤرخ في  7986لسنة  732أمر عدد 
 تعض أصناف من ضتاط اللالة المدن ة.التراتي ل
 1957لسػػنب  3مػػف القػػانكف المشػار إليػػو أعػػاله عػػدد  2تطبيقػػا ألحكػاـ الاصػػؿ  – 7الفصققل 

يمارس المعتمد كرئيس البمديب مياميمػا كضػابطي الحالػب المدنيػب 1957المؤرخ في درة أكت 
 في حدكد مرجع النظر الترابي المضبكط بيذا األمرل 

لمعتمػػد ممارسػػب ميامػػو كضػػابط الحالػػب المدنيػػب بالمعتمديػػب التػػي ال تكجػػد يتػػكلا ا -2الفصققل  
 بيا بمديبل
يقػػـك رئػػيس البمديػػب بميامػػو كضػػابط الحالػػب المدنيػػب بكامػػؿ تػػراب المعتمديػػب التػػي  -3الفصققل 

 تكجد بيا بمديب كاحدةل
يـ في صػكرة كجػد أكىػر مػف بمديػب بالمعتمديػب فػاف رؤسػاا البمػديات يقكمػكف بميػام -4الفصل 

كضػػباط الحالػػب المدنيػػب كػػؿ فػػي منطقتػػول كيمتػػد ىػػذا االختصػػاص إلػػا المنػػاطؽ ديػػر البمديػػب 
بالمعتمديػػب حسػػب تقسػػيـ يضػػبط بقػػرار مػػف الػػكالي يراعػػي الكحػػدة الترابيػػب لمعمػػادات ك ربيػػا مػػف 

 البمديب المعنيبل
ب   يمكف لكؿ ضابط لمحالب المدنيب اسػتخراج مضػاميف مػف رسػـك حالػ1) )مكرر( -4الفصل 

مضائيا كتسميميا إلػا  مدنيب محاكظب بدفاتر ممسككب مف طرؼ ضباط حالب مدنيب آخريفل كاف
 طالبييا كذلؾ باعتماد  اعدة البيانات اإلعالميب الخاصب بالحالب المدنيبل   

الكزير األكؿو كزير الداخميب كالكالة كالمعتمدكف كرؤساا البمديات مكماكف كؿ فيمػا  – 5الاصؿ
 األمر الذم ينشر بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب  يخصو بتنايذ ىذا

 
 
 
 
 

                                                            
1
 6777جٌٕ  36انًؤرخ فً  6777نطُت  6223كًا حًج إضافخّ باألير عسز - 



82 
 

 
 
 
 



83 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 المدنية الحالة وثائق توحيد. 11
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  7985سققتتمتر  27قققرار مققن وز ققر العققدل وكاتققب الدولققة لققدى وز ققر الداخم ققة مققؤرخ فققي 
 (1) تعم  تتول د وثائ  اللالة المدن ة .

 
حالب المدنيػب المسػممب مػف طػرؼ ضػباط الحالػب المدنيػب كالرسػـك تـ تكحيد كىائؽ ال -7الفصل 

 المحاكظب لدييـ طبقا لمنماذج الممحقب ليذا القرارل 
 

عما ضباط الحالب المدنيب أال يستعممكا إال الكىائؽ المطابقب لمنماذج المشار إلييا  -2الفصل 
 ل 1986بالاصؿ السابؽ ابتداا مف درة جاناي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
َٔص انخُقٍح عهى ححٌٕر انٕثٍقخٍٍ انًخعهقخٍٍ برضى انسٔاج  6777ياي  9َقح بًٕجب قرار يٍ ٔزٌر انعسل ٔٔزٌر انساذهٍت يؤرخ فً  1-

 .ٔعقس انسٔاج طبق انًُٕشجٍٍ انًهحقٍٍ بانقرار
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 تعمق  تنتمقاا الققرار  2177جو م قة  23قرار مقن وز قر الداخم قة ووز قر العقدل مقؤرخ فقي 
 .المتعم  تتول د وثائ  اللالة المدن ة 7985ستتمتر  27المؤرخ في 

 
تمػػػت إضػػػافب نمػػػكذج لكىيقػػػب مضػػػمكف مػػػف رسػػػـ زكاج بالصػػػي تيف العربيػػػػب  - الفصقققل األول

المتعمػؽ بتكحيػد  1985سػبتمبر  27رار المػؤرخ فػي كالارنسيب إلا  ائمب النماذج الممحقب بػالق
 .كىائؽ الحالب المدنيب المشار إليو أعالهو طبقا لمممحؽ المرافؽ ليذا القرار

 

عما ضباط الحالب المدنيب أف ال يستعممكا إال الكىػائؽ المطابقػب لمنمػكذج المشػار  - 2الفصل 
 .حيز التنايذإليو بالاصؿ األكؿ مف ىذا القرار بدايب مف تاريخ دخكلو 

 

 .ينشػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػػػػػرار بالرائػػػػػػػػػػػػػػد الرسػػػػػػػػػػػػػػمي لمجميكريػػػػػػػػػػػػػػب التكنسػػػػػػػػػػػػػػيب - 3 الفصققققققققققققققل
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  تنبيـــه
 

كؿ تدليس أك ت يير في رسـك الحالب المدنيب يترتب عنو دـر الضرر عالكة عما العقكبات  -
 مف  انكف الحالب المدنيبل 31المنصكص عمييا بالمجمب الجنائيب: الاصؿ 

ديسمبر  63المؤرخ في  29تكتب الرسـك بالحبر الىابت الذم ال يندىر: المنشكر عدد  -
 ل6719

 ل6719ديسمبر  63المؤرخ في  29يتـ شكؿ األسماا كاأللقاب: المنشكر المشترؾ عدد  -

 29تحرر التكاريخ كجكبا بمساف القمـ بالحركؼ دكف األر اـ: المنشكر المشترؾ عدد  -
تاادم التشطيب كعند الضركرة تجب المصاد ب عما كؿ  ل6719مبر ديس 63المؤرخ في 

 شطب بالطرةل
 تاادم التشطيب كعند الضركرة تجب المصاد ب عما كؿ شطب بالطرةل -

 ل6719ديسمبر  63المؤرخ في  29يحجر الاسخ بصمب الرسـ مطمقا: المنشكر عدد  -
 29: المنشكر المشترؾ عدد يختـ ضابط الحالب المدنيب الرسـ كيحجر اإلمضاا بالطابع -

 ل6719ديسمبر  63المؤرخ في 

ديسمبر  63متا تحما الرسـ بجميع اإلمضااات القانكنيب فنف إل ااه أك إصالحو في  -
 ل6719

مف  انكف الحالب المدنيب  أك  33ال يتـ ترسيـ الكالدة إال في األجؿ القانكني: )الاصؿ  -
 باإلذف مف المحكمب بعد األجؿل

مف  انكف الحالب المدنيب  أك  42ترسيـ الكفاة إال في األجؿ القانكف: )الاصؿ ال يتـ  -
 باإلذف مف المحكمب بعد األجؿل
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أك 3) ي )أك بالمقب العائم 2)أك بالطالؽ(1)الحرص عما تكجيو إعالـ بالتنصيص بالزكاج-
 إلا البمديب أك المعتمديب التي تمت فييا كالدة المعني باألمرل  4) بالكفاة

                                                            
 يٍ قإٌَ انحانت انًسٍَت. 34انفصم   1
 يٍ قإٌَ انحانت انًسٍَت. 41انفصم   2
ضبخًبر  24انًؤرخ فً  66انًخعهق بانهقب انعائهً ٔانًُشٕر عسز  1959نطُت  53يٍ انقإٌَ عسز  12انفصم   3

1965. 
 يٍ قإٌَ انحانت انًسٍَت. 47انفصم   4
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 لجميكريب التكنسيبا
  ػػػػػ   
 كزارة الداخميب  

 ػػػػػ   
 كاليب:لللللللللللللل                                                  

          رسقا والدةمعتمديب:لللللللللللل                          
 بمديب:للللللللللللللل
 الدائرة البمديب:للللللل
  لللعمادة:لللللللللللل

 

 

................... 
................... 

................... 

................... 
................... 

................... 

................... 
................... 

................... 

................... 
................... 

................... 

................... 
................... 

................... 

................... 
................... 

................... 

................... 
................... 

................... 

................... 

................... 
 

 اإلسػػـ
 المقػػب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تاريخ الكالدة
 مع بياف اليـك كالشير كالسنب

 )بمساف القمـ 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مكاف الكالدة
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جنس المكلكد )ذكر أك أنىا 

 إسـ األب كلقبو 

رفتو تاريخ كالدتو كمكانيا كح
 كمقره كجنسيتو

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 إسـ األـ كلقبيا
 تاريخ كالدتيا كمكانيا كحرفتيا

 كمقرىا كجنسيتيا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تاريخ اإلعالـ
 مع بياف اليـك كالساعب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اسـ مف  اـ باإلعالـ كلقبو 
 كحرفتو عمره كمقره

مضاؤه بعد تالكة  جنسيتو كاف
 الرسـ عميو أك المحكمب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ب كلقبو إسـ ضابط الحالب المدني
 كصاتو

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إمضاؤه

 سنة...........................

 عدد الرسم...................

 تصرٌح.......................

 حكم...........................
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 ا الرسـ مف ت ييراتما يطرأ عم

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 



91 
 

 

   

 الجميكريب التكنسيب
 ػػػػػ      

 كزارة الداخميب     
 ػػػػػ     

 للللللل..كاليب:للللللل
 للللللل          .ل.معتمديب:لللل

 للل.بمديب:لللللللللللل
 الدائرة البمديب:للللللل

 عمادة:للللللللللللللل
 

 
 

 مضمون 
 المدن ة تر اللالة من دفا

          الوالدات 

 
 
 
 

 

 اققاتس
 بققالمق

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تار خ الوالدة
 ال وا والهير والسنة

 )تمسان القما(

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مكان الوالدة
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جنس المولود )ذكر أو أنثى(

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إسا األب ولقتو ولرفتو وجنس تو
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 إسا األا ولقتيا
 وجنس تيا ولرفتيا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تار خ اتعالا
 مع ت ان ال وا والساعة

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اتعالا ولقتو عمره اسا من قاا ت
 ومقره ولرفتو

مضاؤه تعد تالوة الرسا  جنس تو وا 
 عم و أو الملكمة

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
إسا ضاتط اللالة المدن ة ولقتو 

 وصفتو
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الماللظات
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 
 ...........في .........سنة ...........                                                                                                      : الرتتي العدد

 ضاتط اللالة المدن ة                                                                                                                               
 
 
 

                                                                                                                        

تنت و: كل من  قوا تالتدل س أو إدخال تغ  ر في وثائ  اللالة المدن ة  كون عرضة لمتتعات 
 العدل ة عمال تألكاا قوان ن اللالة المدن ة والمجمة الجنائ ة.

 سنة...........................
 ...............عدد الرسم....

 تصرٌح.......................

 حكم...........................
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Extrait des registres 

De l’ETAT CIVIL 

 

NAISSANCE 
(VERSION FRANCAISE) 

    République Tunisienne 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 

Gouvernorat :……………                
Délégation :……….......….                                   

Commune :………..............                 

Arrondis. Com :….....……                                 
Secteur :…………. ...... ........   

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nom prénoms 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance 

Jour, mois et année (en toutes 

lettres) 

 Lieu de naissance 
……………………………………………………………………………………………………………………………. Sexe 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénom  

profession et nationalité du 

père 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom prénom 

 profession et nationalité de 

mère 

……………………………………………………………………………………………………………………………. Date de la déclaration 

 (jour, mois, année, heure) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénoms et profession 

du déclarant ou le Tribunal 
……………………………………………………………………………………………………………………………. Nom, prénom et qualité de 

l’officier de l’état civil 

 

OBSERVATIONS 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Pour version française certifiée conforme à l’original 

…………,le……………….…. 

L’office de l’état civil. 

 

 

 

 

Année : …………………….. 
Acte n° :……………………… 

- Déclaration :…………. 
- Ou jugement : 

Note : tout faux, toute altération dans les actes de l’état 

civil donnent lieu aux poursuites judiciaires 

conformément aux lois règlement l’état civil et au code 

pénal. 
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 الجميكريب التكنسيب
 ػػػػػ    

 كزارة الداخميب
 ػػػػػ   

                                     كاليب:لللللللللللللل               
 معتمديب:لللللللللللل                          

 بمديب:للللللللللللللل
 الدائرة البمديب:للللللل               

 عمادة :للللللللللللللل          

       

 
    رسقا زواج

 ت ن
 الزكج:لللللللللللللللللللللل

 لللل          للللللللللللللللللللللللل

 

 

 

 الزكجب:لللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللل          

 
 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللػنحفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضابط الحالب المدنيب ب
 للللللللللللللللللللللكفي يـك للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل      لللللللللللللللللللللللللللللسنب لللللللللللللل

 لللللللللللللللللللعما الساعب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللل للللمف شيرللللللللللللللللللللللل
 لللللللل.للللللللللللالصاب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 عالنيب :  1) نشيد بأنو حضر لدينا 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللفيلللللعددلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعف المحكمب    2)نشيد بأننا اطمعنا عما الحكـ الصادر 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالقاضي باىبات الركابط الزكجيب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللل...لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأكال : الزكج االسـ كالمقبلل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجنسيتو لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللل..لللللللللللللتاريخ الكالدةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسنب لللللللللمكانياللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعدد رسـ الكالدةلللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللل.للللللللللللللللللللل.للللللللللللل.للللللللللل.لللللللللللللل.للللللللل.للللللل.للللللللللللل.المينبلللللللللللللللللللللللل

 لللللللل لللللللللللللللللللللل.للللل.للللللل.لللللللللل.لللللل.لللل.لللللل.لللللللللل.لللللللللللللللمقر اال امبللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 كالدا الزكج

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مينتو.للللللللللللاسـ األب كلقبو لللللللللللللللللللللللللللللللللل     جنسيتو للللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللاسـ األـ كلقبيا للللللللللللللللللللللللللللللللل   جنسيتيا لللللللللللللللللللللللللللللل مينتيا للللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل)3(ك د كاف متزكجا بالسيدة 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.المتكفاة في )اليـك كالشير كالسنب للللللللللللللللللللللللللللللللل عدد رسـ الكفاةلللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   (3)   أك ىك ماارؽ بمقتضا حكـ طالؽ صادر بتاريخ
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللىانيا: الزكجب االسـ كالمقب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللل..للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللجنسيتيا للللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللل..للللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريخ الكالدة للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    عدد رسـ الكالدةلللللللللللللللللللللللللللللللللالسنب لللللللللللللللللمكانيا ل
 للللللللللللللللللللللللللللللللالمينب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللل للللللل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمقر اإل امبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللمف محكمب لللللللللللللللللكىي ماار ب بمقتضا حكـ طالؽ صادر بتاريخ  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللكانت متزكجب بالسيدلللللللللللللللللللللللللل  المتكفا في )اليـك كالشير كالسنب للللللللللللللللللل عدد رسـ الكفاةلل
 كالدا الزكجب 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جنسيتو لللللللللللللللللللللللللللللللل   مينتوللللللاسـ االب كلقبو للللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسـ األـ كلقبيالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جنسيتيالللللللللللللللللللللللللللللللللل    مينتيا 

 
 

                                                            
 اال تضاا عند الككيؿ كلقب اسـ ذكر  1
 ال يتعمؽ المكضكع بترسيـ حكـ في ىبكت الزكاجلالتشطيب عندما  2
 التشطيب عما الكممات الزائدةل 3
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 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(1)   د اطالعنا عما )االذف أك الحكـ  الصادر عفكبع
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكذكر السيد للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكالسيدة للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 كالزكجب2) ) انيما يركماف الزكاج ك بؿ كؿ منيما ذلؾ كبعد التحقؽ مف مكافقب كلي الزكج

 كبعد االطالع  1)أك لقصكرىا   2) لقصكره(2) 

     3)الصادرة عما الرخصب

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ..للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

للللل  حسػػػػػػػبما يقتضػػػػػػػيو القػػػػػػػانكفو كحيػػػػػػػث حضػػػػػػػر مػػػػػػػف للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .الشاىداف الراشداف

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيد للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكالسيدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ي حؿ مف الركابط الزكجيب السالابلالمذاف ىما مف الىقاة كصرحا بأف طالبي الزكاج ف
 لللللللللللللللللللللللللللللللللزكجتو ميرا مبم و لللللللللللللللل صرحنا بأف طالبي الزكاج مرتبطاف بعرل الزكجيب كبذؿ الرادب في الزكاج إلا

 للللللللللللللللللللللللللللللللللاعترفت بقبضو حسب ذكرىا )كعند عدـ تسمـ المير ذكر ذلؾ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالشركط األخرل إف كجدت للللللللللللللللللللللل

 .امضا عما ذلؾ الزكاجاف كالشاىداف أسامو 

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامضاا الشاىد األكؿ كعدد بطا ب تعرياو كتاريخيا للللللللللللللللللللللللللل

 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامضاا الشاىد الىاني كعدد بطا ب تعرياو كتاريخياللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 امضاا ككيؿ الزكج أك الزكجب عند اال تضاا                            امضاا الكلي : )عند اال تضاا                                      

 
 امضاا الزكج 

 
  امضاا الزكجب                                                                                        امضاا ضابط الحالب المدنيب

 

 
 
 

 

                                                            
1
 سنب لمزكجل 31سنب لمزكجب ك 69ذكر الحاكـ الذم أذف بالزكاج بالنسبب لممتزكجيف دكف السف القانكني   
 التشطيب عما الكممات الزائدةل 2

2  
2  
1  

3
 ذٍص بانُطبت نًٍ اشخرط انقإٌَ يٕافقت رؤضائٓى إلبراو انسٔاجشكر انبٍُت بانُطبت نسٔاج االجاَب أٔ انخر  
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 الجميكريب التكنسيب

 ػػػػػ    
 داخميبكزارة ال

 ػػػػػ   
 كاليب:لللللللللللللل                                                  

 معتمديب:لللللللللللل                          
 بمديب:للللللللللللللل

 الدائرة البمديب:للللللل               
 عمادة :للللللللللللللل          

 

 
  اعالـ باتماـ الزكاج

 لعدكؿلدل ا
 

          

 

 

 
  

 

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل يعمـ العدالفو السيد
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عنكانو
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كالسيد
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عنكانو

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ظابط الحالب المدنيب بػ
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمقبللللللللللللبأف الزكج:االسـللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمكانياللللللللللللللللللللللللللللتاريخ الكالدةللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اسـ االب كلقبو
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اسـ األـ كلقبيا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمينبللللللللللللللللللللللللللللالجنسيبللللللللللللللللللللللللللللللل
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مقر اال امب

 أرمؿ -مطمؽ-الكضعيب العائميب  بؿ الزكاج )أعزب
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل و في د عقد زكاج

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمقبللللللللللللللللللللالزكجب:االسـلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمكانياللللللللللتاريخ الكالدةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ب كلقبواسـ األ
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اسـ األـ كلقبيا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمينبلللللللللللللللللللالجنسيبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 أرمؿ -مطمؽ-الكضعيب العائميب  بؿ الزكاج )أعزب

 ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بمقتضا عقد زكاج مؤرخ في
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عددكمضمف بدفتر العدؿ األكؿ تحت 

 ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  المالحظات
 ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللل

 ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
 ل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 للللللللللفيلللللللللسنبلللللللللللللل                                                            
 ضابط الحالب المدنيب                                                         

 
  

 

 سنة...........................

 عدد...........................
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 الجميكريب التكنسيب
 ػػػػػ    

 كزارة الداخميب
 ػػػػػ   

 كاليب:لللللللللللللل                                                  
 معتمديب:لللللللللللل                          

 بمديب:للللللللللللللل
            الدائرة البمديب:للللللل     

 عمادة :للللللللللللللل          
 

 
 

          عققققد الزواج

 

 

 
  

 الحمد هلل
 عمال بأحكاـ النصكص القانكنيب الضابطب لالحكاؿ الشخصيب كالقكانيف المتعمقب بالحالب المدنيب:

 للللللللللللللبلللللللللللللللللللنحفللللللللللللللللللللللللالصابلللللللللللللللللللللللللللللضابط الحالب المدني
للللللللل  لللللللللللمف شيرللللللللللللفي يكـللللللللللللمف شيرللللللللللللسنبلللللللللللللىجريب المكافؽ لميـك

 للللللللللللسنبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللميالديبو كعما الساعبلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل حضر لدينا: السيد

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل المكلكد فيلللللللللللللللللللللللللللللللللللبػ
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ك د كاف متزكجا بالسيدة

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل المتكفاة في )اليـك كالسير كالسنب 
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كىك ماارؽ بمقتضا حكـ طالؽ صادر بتاريخ

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كالسيدة
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل المكلكدة فيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبػ

  للللللللللللللللللللللللللللللللل بمقتضا حكـ طالؽ صادر بتاريخ*للللللللللللللللللللللللللمف محكمب كىي ماار ب
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كانت متزكجب بالسيدللللللللللللللللللللللللالمتكفي في )اليـك كالشير كالسنب 

 كشيد السيدالمذككر أكال أنو رضي بالتزكج بالسيدة ىانيا بعدهو
 لتزكج بووكشيدت السيدة المذككرة ىانيا بأنيا كافقت عما ذلؾ كرضيت با

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كسمي ليا مير  دره
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تسممتو منو بذكرىا )عند تسمـ المير ذكر ذلؾ 

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الشركط األخرل إف كجدت:
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

**كبعد اإلطالع عما الرخصب
  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :

 كبمكجب ذلؾ تـ العقد كانبـر بمحضر الشاىديف:
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل السيدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكالسيدة

  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل حؿ مف الركابط الزكجيب كالمكانع الشرعيبالمذيف صرحا بأف الزكجيف في 
 كتـ ترسيـ ىذا العقد بدفتر الزكاج تحت عددللللللللللللللللللللللللللللللللبعد تالكتو كختمو طبؽ التراتيبل

 للللللللللللللفيلللللللللللللللسنبلللللللللللللل                           
 ضابط الحالب المدنيب                                                

 

                                                            
   .انخشطٍب عُس االقخضاء 
**

انبٍُت بانُطبت نسٔاج األجاَب أٔ انخرذٍص بانُطبت نًٍ اشخرط انقإٌَ يٕافقت رؤضائٓى إلبراو انسٔاج، أٔ باشٌ  

 .انًحكًت نهًخسٔجٍٍ زٌٔ انطٍ انقإٍََت

 سنة...........................
 .................الترسٌم  عدد
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 الجميكريب التكنسيب
-*- 

 
 كاليبللللللللللللللل

-*- 
 

 بمديبللللللللللللللل
-*- 

 
 الدائرةلللللللللللللل

-*- 

 
 طػػالؽ
 

 عػػػػػػدد
-*- 

 
 بيف:

 الزكجللللللللللللللل
 

 الزكجبللللللللللللل

 دفتر تسج ل ألكاا الطال 
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريخ اإلعالـللللللللل
 للللللللللللللبػللللللللللللللللللمف المحكمبلللللللللللللصدر فيلللللللل

 حكـ بالطالؽ تحت عػػػدد
 بيف:

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللاالسـلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمقبللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسـ األبللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسـ األـل
 للللللللللللللللللللللللللللللللالكالدةللللللللللللللللللللللللللللللللتاريخ 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبػ مكاف الكالدة
 عدد رسـ الكالدةلللللللللللللللللللللللللسنبلللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللالجنسيبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 الحرفبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 المقر الحاليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 كبيف:
 االسـلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمقبللل
 اسـ االبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 اسـ االـللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريخ الكالدةلللللللللللللللللل
 مكاف الكالدة بػللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 عدد رسـ الكالدةللللللللللللللللللللللللللسنبللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللالجنسيبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الحرفبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 المقر الحاليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                            
 نيبضابط الحالب المد                                  
 
 



98 
 

 الحالب المدنيب                                                   الجميكريب التكنسيب 
 ػػػػػ    

 وصل اعالا تالتنص ص                                             كزارة الداخميب     
 عمى المقب العائمي                                         ػػػػػ   
 يب:لللللللللللللل                                                  كال

 معتمديب:لللللللللللل                          
 بمديب:للللللللللللللل                             

 الدائرة البمديب:للللللل                 
        عمادة :للللللللللللل

 بػللللللللللللل لللللأك مفللللللللللللللللضابط الحالب المدنيبلللللللللللف ككيؿ الجميكريب بػم
 إلا السيد ضابط الحالب المدنيب بػللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 اعرفكـ بأنو ك ع التنصيص بطرة رسـ كالدة أك زكاج
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاالسـللللللللللللللللللللللللللللللللل

 عما المقب الجديدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمقبللللللللل
 كذلؾ حسب اعالمكـ عددللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 رخ فيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمؤ 
 للللللللللللللللللللللللللللللفيلللللللللللللللللللللللللللللللللللسنبلللللللللللللللللللللللللل

 ضابط الحالب المدنيب
 
 

 أكيد
 الحالب المدنيب الذم ارسؿ االعالـلضابط  فصؿ ىذه المقطكعب كارجاعيا إلايجب 

 الحالب المدنيب             الجميكريب التكنسيب                 
 ػػػػػ    

 وصل اعالا تالتنص ص                             كزارة الداخميب 
 عمى المقب العائمي                          ػػػػ             

                                               كاليب:لللللللللللللل    
 معتمديب:لللللللللللل                          

 بمديب:للللللللللللللل                             
 الدائرة البمديب:للللللل                 

 عمادة :للللللللللللللل       
 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمف ضابط الحالب المدنيب بػلللللللللللللل
 إلا السيد ضابط الحالب المدنيب بػ أك*ككيؿ الجميكريب بػللللللللللللللللللللللللللللل

 ل6797مام  31المؤرخ في  92مف  انكف المقب العائمي عدد  63عمال بما جاا بالاصؿ 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللأفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 المكلكد)ة  فيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 عدد الرسـللللللللللللللللللللللبدفترلللللللللللللللللللللللللسنبللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللك ع التنصيص برسـ كالدة أك زكاجلللللللللللللل
 عما المقب الجديدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 المسند بمقتضا األمر عددللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللبتاريخللللللللللللللللللللالصادر بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب عددلل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسنبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ضابط الحالب المدنيب                                           
 * التشطيب عما العبارة الزائدةل

 

 ..........................عدد
 ...................سنة.......

 

 ..........................عدد
 ...................سنة.......
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                                        الجميكريب التكنسيب             
 ػػػػػ    

 كزارة الداخميب                                                  
                                          ػػػػػ   

 كاليب:لللللللللللللل 
 معتمديب:لللللللللللل                          

                                   بمديب:للللللللللللللل 
  الدائرة البمديب:للللللل                 

 عمادة :للللللللللللل            

 

 اعالا تالتنص ص عققدد

 (6) وفاة –طال   –زواج 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 2) السيد ككيؿ الجميكريب بػ:إلا 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللأك إلا السيد ضابط الحالب المدنيب بػللللللللللللللللللللللللللللللللللل

المتعمؽ بتنظيـ  1957مف القانكف المؤرخ في درة أكت  46ك  41-40-34-15عمال بما جاا بالاصكؿ 
 الحالب المدنيبل

 أتشرؼ باعالمكـ أف:
 للللللللللللللللللللللللللللالمقبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاالسـللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللالمعتمديبلللللللللللللللللالكاليبللللبػ للللللللللللالمكلكد)ة  فيللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللل3: )ػابراـ زكاجو)ىا فيلللللللللللللللللللللللب    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللكالمقبلللللللللللللللللللللللللللللبالمدعك)ة االسـلللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللالمعتمديبلللللللللللللللالكاليبللللللللللللللػالمكلكد)ة  فيللللللللللللللب

 لللللللللللللللللللللللللللللللالكاليبلللللللللللللللللللالمعتمديبللللللللللػفي فيلللللللللللللللبتك     
 للللللللللللللللللل لللللللل3: )ػ د ك ع اناصاـ عقدة الزكاج المبرمب بينو)ىا كبيفلللللللللللللللللب    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاالسـ كالمقبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمكلكد)ة فيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللمؤرخ فيللللللللللللللللللللللللللللبمقتضا حكـ طالؽ عددللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللالمرسـ فيلللللللللدر عفلللللللللللللللللللللللللللللصا

 للللللللللللللللفيلللللللللللللللل                                                الطابع:
 ضابط الحالب المدنيب                                                                      

 ضع عالمب بالمربع المناسب  1)  1)

يكجو إلا ككيؿ الجميكريب االعالـ التنصيص بالدفتر المكجكد بكتابب المحكمب بعد التنصيص عما   2)  2)
 االعالـ المذككر بالدفتر المكجكد بالبمديب أك المعتمديبل

 ذكر مكاف الزكاجل  3)  3)
 

 الحالب المدنيب
 وصل اعالا تالتنص ص*

 للللللللللللللللللللللللللضابط الحالب المدنيبلللللللللللللللللللللللللللللللإلا السيد:لللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبػ:لللللللللللللللللللللللللل

 لللللللل*لللللللللللللللللللللللللللل  بطرة رسـلللل1طالؽ )-كفاة-لتنصيص عما )زكاجلشرؼ أف أعرفكـ أنو ك ع الي ا
 الطابع:

 للللللللللللللللللللللللفيلللللللللللللللللللللل
 ضابط الحالب المدنيب أك ككيؿ الجميكريب

 التشطيب عما الكممتيف الزائدتيف  1)  1)

 ذكر )زكاج أك كالدة حسب اال تضاال  2)  2)

 االعالـل ؿؿ ىذه المقطكعب كارجاعيا إلا ضابط الحالب المدنيب الذم أرسفص* يجب 
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AVIS DE MENTION N° 
Mariage  - Divorce  -  Décès  (1) 

 

 

République Tunisienne 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Gouvernorat :……………             

   
Délégation :……………..               

           

Commune :……………..               

                

Arrondis. Com :……….                

                      
Secteur : ……………….. 
A Monsieur le Procureur de la république (2) à…………………………………………………………………. 

Ou l’Officier de l’Etat civil à ………………………………………………………………………..…….…….. 

En vertu des articles 15 – 34 – 40 – 41 de la loi du 1 er Août 1957 relative à l’organisation de l’Etat civil, j’ai 

l’honneur de vous informer que :  

Nom :  ……………………………………..……  Prénom ……………………….………………………………. 

Née(e) le………………..………………..   à ……………………. délégation …………………………………... 

Gouvernorat …………………………………………….. 

A contracté Mariage le………………………….. à (3) ………….…………. Avec………………….…. 

Nom ………………………………….Prénom ………………………………………………………………..….. 

Né(e) le ……………………………………..à……………………………… délégation ………………………… 

Gouvernorat …………………………………………………………………………………… 

Est décédée(e)……………………..délégation…………………..gouvernorat …………………………. 

A vu son mariage contracté avec …………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom………………………. né(e) le …………………………à……………………………………….. 

Faire l’objet d’une décision de divorce n° …………………………. en date ……………………………………. 

Par le tribunal de…………………………………………………………………………………………………….. 

Inscrire le ……………………………………………………………………………………………………....……. 

………………..le,…………………. 

Cachet 

 

1 – Mettre une croix dans la case correspondante  

2 – Cet avis est transmis au procireurde la république pour une mention soit portée au duplicata du registre au Greffe du 

Tribunal après l’inscription  de cette mention sur le registre tenu à la commune ou à la délégation. 

3 – Mentionner le lieu du mariage. 

ETA  Civil 
Récepissé d’Avis de mention 

A Monsieur……………………………… l’officier de l’Etat civil…………………………………………………….  

A………………………………………………………………………………………………………………….……….  

J’ai l’honneur de vous informer que la mention (Mariage- divorce-décés) a été portée en marge de l’acte de  

De Monsieur ……………………………………… suivant votre Avis date de …………………………………….. 

                                                                                                 A  ……………..   le…………………. 

                                                                                                       L’Officier de l’Etat Civil  

                                                                                                 Ou de processeur de la République  

1 - Barrer les 2 mentions inutiles  

2 – Préciser s’il s’agit de mariage ou nassance  

3- ce coupon doit étre détaché et renvoyé à l’officier de l’Etat Cicil qui à adresse l’avis de mention   
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 الجميكريب التكنسيب
 ػػػػػ    

 كزارة الداخميب
 ػػػػػ   

 كاليب:لللللللللللللل                                                  
          هيادة ل اة جماع ةمعتمديب:لللللللللللل                          

 بمديب:للللللللللللللل
 الدائرة البمديب:للللللل

 للللللللعمادة:للللللل
  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.ممضي أساموو يشيد أف المسما )يف إف ال
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 

 
 تاريخ الكالدة اإلسـ كالمقب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأبناا السيدللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكالسيدةللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ىـ عما  يد الحياةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليف  بػللللللللللللللللللللالساكف )
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكسممت لو ىذه الشيادة الستعماليا عند الحاجب

 لللللللللللللللفيلللللللللللللللللللللللللللل                                                    
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR                            EXTRAIT DES REGISTRES 

Gouvernorat :…………………..                                          DE L’ETAT CIVIL 
Délégation :...………………….. 

Commune :………………………                          CERTIFICAT DE VIE COLLECTIF 

Arrondis. Com :………………..                                        (Version Française) 
………………………………………… 
Secteur :…………………………. 
 
 
 

Je soussigné, certifie que l(es) nommé(s)………………………………………………………………… 
 
 
 

Noms et Prénoms Date de naissance 

……………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
 

Enfants de………………………………………………………………………………………………………………….. 
Et de………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicilies dans notre localité, sont vivants en foi de quoi, nous avons délivré le présent certificat pour servir et 
valoir ce que de droit. 
                                                                                       ………………………….le………………………… 
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 دفتر لروف اليجاء

 
 العدد
 الرتتي

 ماللظات عدد الرسا األااسا  اتسققا المقب
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 الجميكريب التكنسيب
 ػػػػػ    

 كزارة الداخميب
 كاليب:لللللللللللللل                                                  

                  معتمديب:لللللللللللل                  
 بمديب:للللللللللللللل
 الدائرة البمديب:للللللل

 لللللعمادة:لللللللللل

  
 
 
 

 وفاة رسقا

 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

............... 

 اتسا
 المقب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تار خ الوالدة
 مع ت ان ال وا والهير والسنة
 مكان الوفاة مع ذكر العمادة

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 جنس المتوفى
 )ذكر أو أنثى(

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تار خ والدة المتوفى ومكانيا 
 جنس تو ولرفتو ومقر اقامتو

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

إسا األب ولقتو ولرفتو ومقره 
 وجنس تو

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ولقتيا إسا األا
 ولرفتيا ومقرىا وجنس تيا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الوضع ة العائم ة لممتوفى
 أرمل(-مطم -متزوج-)أعزب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اسا زوج المتوفى 
 ولقب)ه()ىا(
 ولرفتو )ىا(

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اسا من قاا تاالعالا ولقتو 

 ولرفتو عمره
 ومقر إقامتو

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اسا المعما ولقتو ولرفتو 
 وامضاؤه تعد

 وة الرسا عم و أو الملكمةتال 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تار خ االعالا
لقب ضاتط اللالة اسا و 

 المدن ة وصفتو
 وامضاؤه

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الماللظات   

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 سنة...........................

 عدد الرسم...................
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 الجميكريب التكنسيب
 ػػػػػ    

  الحالب المدنيب   كزارة الداخميب
 للللللل                                لكاليب:للللللل

 للللللل                                 لمعتمديب:للللل
 لللللللللبمديب:للللللل

 الدائرة البمديب:للللللل
 لللللللللعمادة:للللل

 
 الحالب المدنيب
 مضمون

 مف دفاتر الحالب المدنيب

 وفققققاة

 
 
 
 

 اإلسـ
 المقب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كالشير كالسنبتاريخ الكفاة مع بياف اليـك 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل فاةمكاف الك 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل )ذكر أك أنىا  المتكفيجنس 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تاريخ الكالدة كمكانيا الجنسيب كالمينب
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 اسـ األب كلقبو كمينتو
 جنسيتو

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 اسـ األـ كلقبيا كمينتيا
 جنسيتيا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الكضعيب العائميب
اسـ الزكج كلقبو )عند -أرمؿ-مطمؽ-متزكج-أعزب

 اال تضاا 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تاريخ االعالـ بالكفاة مع بياف اليـك كالساعب

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اسـ مف  اـ باالعالـ كلقبو أك المحكمب
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اسـ ضابط الحالب المدنيب كلقبو كصاتو

 الماللظات
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 للللللللللفيلللللللللللسنبللللللللللللل  العدد الرتبي:                                                                                               
 ضابط الحالب المدنيب                                                                                                                       

 
 
 

 

 دفتر ترسٌم الوفاة 
 سنة...........................

 عدد الرسم..................

تنت و: كل من  قوا تالتدل س أو إدخال تغ  ر في وثائ  اللالة المدن ة  كون عرضة لمتتعات العدل ة 
 قوان ن اللالة المدن ة والمجمة الجنائ ة. عمال تألكاا
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Pour version française certifiée conforme à l’original   

…………………, le……………………………………     

L’office de l’état civil,                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait des registres 
De l’ETAT CIVIL 

DECES 
 

(VERSION FRANCAISE) 

République Tunisienne 

MINISTERE DE L’INTERIEUR  

: Gouvernorat ……………                
Délégation :………….                                   

Commune :……….                 

Arrondis. Com :………                                      
Secteur :…………..                         

             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom prénoms 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  

Jour, mois et année du décés 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Lieu de naissance 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe du décès 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date et lieu de naissance 

nationalité, profession 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nom et prénom du père 

nationalité, profession 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nom et prénom de 

la mère nationalité, 

profession 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stuation familiale 

(célibataire, marié, devircé, 

veuf) nom et prénom du 

conjoint 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Jour, date et heure de la 

déclaration 

.............................................................................................................................. Nom, prénom dèu déclarant 

ou Tribunal 

                         
................................................................................................................................. 

Nom, prénom, qualité et 

signature de l’officier de 

l’état civil 

OBSERVATIONS 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

REGISTRE DES DECES 
Année : ……………………..   

Acte n° :……………………… 
 

Note : tout faux, toute altération dans les actes de 

l’état civil donnent lieu aux poursuites 

judiciaires conformément aux lois règlement 

l’état civil et au code pénal. 
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 الجميور ة التونس ة 
 كتاتة الدولة لمداخم ة

                                  111عققدد 

 1958جوان  3تونس في                                                                                
 

 من كتاتي الدولة لمداخم ة والعدل
 إلى

 لالة المدن ةالسادة وكالء الجميور ة وضتاط ال

 

ك د حؿ  6799في الك ت الحاضر منظمب حسب القانكف المؤرخ في درة أكت  إف الحالب المدنيب
القانكف المذككر دالب المشاكؿ التي أىيرت في ذلؾ الميداف كلكنو لـ يحط بجميع األكجو التي 

ر محتكيب يمكف أف تظير فييا تمؾ المسائؿ في الكا ع ك د سبؽ أف حررت في ىذا الصدد مناشي
 عما اإليضاحات الالزمب إال أنو ك ع السيك عنيا في دالب األحيافل

فال رض مف ىذا المنشكر ىك إكماؿ البعض مف المقررات كالمناشير المتعمقب بالحالب المدنيب 
مداد ضباط الحالب المدنيب باإليضاحات الالزمب في ىذا الشأفل  بصاب منظمب كاف

دنيب بالبمديات كالكاليات كالمندكبيات كالمشيخات كما يحتكم أيضا كيتعمؽ ىذا المنشكر بالحالب الم
عما إيضاحات تيـ الحالب المدنيب بالنسبب لرجانب القاطنيف بالبالد التكنسيب التي تىير حاليا 

كال يتناكؿ ىذا المنشكر األحكاـ التي يجب إتباعيا عند تحرير رسـك الحالب المدنيب  مشاكؿ عكيصب
عمقب باختصاص كمشمكالت أنظار ضباط الحالب المدنيب الذيف يقكمكف بكظائايـ كالمقتضيات المت

 في الجيش كما ال يتناكؿ الحالب المدنيب بالنسبب لمتكنسييف القاطنيف بالخارجل

 نظاا اللالة المدن ة: التاب األول
 ضتاط اللالة المدن ة: القسا األول

كنسيب رؤساا البمديات أك مف ينكبيـ طبؽ يباشر كظائؼ ضابط الحالب المدنيب بالجميكريب الت
 القانكف كالكالة كالمعتمدكف كالمشائخل
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 رئ س التمد ة:
لرئيس البمديب صاب ضابط الحالب المدنيب كحتا في  6799يمنح القانكف المؤرخ في درة أكت 

 صكرة ما إذا فكض ميامو يمكف لو مباشرتيا شخصيا مدة نيابتو بكامؿ تراب بمديتول

  س والعضو التمدي المفوض:مساعد الرئ
يمكف لمرئيس أف ياكض بقرار تحت  6799مارس  64مف األمر المؤرخ في  14طبقا لماصؿ 

مرا بتو كمسؤكليتو جانبا مف كظائاو لمساعد كاحد أك عدة مساعديف أك لبعض أعضاا المجمس 
 البمدم في صكرة م يب المساعديف أك حصكؿ مانعل

 ب:المساعد أو العضو التمدي النائ
إذا داب الرئيس أك أك ؼ عف المباشرة  6799مارس  64مف األمر المؤرخ في  11طبقا لماصؿ 

أك عزؿ أك حصؿ لو مانع آخر مف المكانع فننو يقع تعكيضو مؤ تا في كامؿ كظائاو بمساعد مف 
ف لـ يكف ىناؾ مساعدكف يعكض بعضك بمدم يعينو اف المساعديف حسب رتبتيـ في التسميب ك 

 يـ بالجدكؿلسند الخطب ألحد األعضاا حسب رتبتالمجمس أك 

مف  13ال تعييف عضك لو أىميب لمقياـ بكظائؼ الرئيس طبقا لماصؿ اكال يمكف لممجمس البمدم 
ف لـ يشر القانكف إلا صكرة حصكؿ مانع إلا المساعد الذم أسند إليو تعكيض  األمر المذككر كاف

ف لـ يكف ىناؾ الرئيس فننو يمكف أف تسند كظائؼ الرئيس إلا الم ساعد الىاني أك الىالث كاف
 مساعدكف إلا العضك البمدم الذم يعينو المجمسل

 الن اتة الخصوص ة:
مف  31تسند كظائؼ ضابط الحالب المدنيب إلا رئيس النيابب في الصكرة التي يشير إلييا الاصؿ 

 ل6799مارس  64األمر المؤرخ في 

 الوالدة والمعتمدون والمهائخ:
لمكالة كالمعتمديف كالمشائخ صاب  6799الىاني مف القانكف المؤرخ في درة أكت طبقا لماصؿ 

 ضابط الحالب المدنيبل
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 صل ة الرسقوا: القسا الثاني
إف رسـك الحالب المدنيب تككف باطمب إذا ما حررىا شخص يباشر كظياب ضابط الحالب المدنيب بدكف 

المدنيب تحرير رسـك يككف فييا طرفا أك  أف يمنحو القانكف صاب لذلؾو كيحجر عما ضابط الحالب
 شاىدا أك معممال

ف كال مانع أف يحرر الضابط رسما ييـ فردا مف ذكيو أك مف أصياره ميما  كانت درجب  رابتو بول كاف
فال يمكف لرؤساا البمديات أك  لمناطقيـ الترابيبالحالب المدنيب يككف بالنسبب  اختصاص ضباط

حداث داخؿ مناطقيـ ك بكؿ كؿ بمديب كلكف ليـ الصاب لمعاينب االليحرركا رسكما خارج مناطقيـ ا
 التصريحات التي تقع بمناطقيـ كذلؾ ميما كاف مقر األشخاص المعنييف باألمرل

أما الكالة كالمعتمدكف كالمشائخ فال يجكز ليـ مباشرة كظائؼ ضابط الحالب المدنيب إال خارج 
لسمط تحرير أم رسـ مف رسـك الحالب المدنيب داخؿ المناطؽ البمديب كىكذا يحجر عما أكالئؾ ا

 المناطؽ البمديبل

 دفاتر اللالة المدن ة: التاب الثاني
 اللالة المدن ة تالتمد ات: القسا األول

 تحرر كؿ رسـك الحالب المدنيب بكؿ بمديب بدفتريف أصمييفل

المتعمقب بالحالب المدنيب  دفتر الكالدات كتسجؿ بو أيضا جميع األحكاـ -كأنكاع ىذه الدفاتر ىالىب
 كالتقارير التي تحرر عند العىكر عما مكاليدل

 دفتر الزكاج الذم تضمف بو أيضا االحكاـ الصادرة بالطالؽ أك ببطالف الزكاج -

دفتر الكفيات الذم يشمؿ أيضا الرسـك المتعمقب بالمكاليد الميتيف كتضمف بو األحكاـ الصادرة بىبكت  -
 الكفياتل

ذا تبيف أف ا ـك المتك ع لدفاتر دير كافيب لترسيـ جميع رسـك السنب الجاريب يمكف حسب عدد الرسكاف
استعماؿ كراس يضاؼ إلا الدفتر إضافي كيرسـ عما كر ب مف الكر تيف  تحريرىا إلا آخر السنب
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األكلا كاألخيرة بجميع الدفاتر عدد رتبي كيمضي رئيس المحكمب االبتدائيب أك الحاكـ الذم ينكبو 
 كر ب مف أكرا يال عما كؿ

كبمجرد الختـ يكدع دفتر مف الدفتريف األصمييف بخزينب البمديب يكجو اآلخر إلا المحكمب 
 االبتدائيبل

كيحرر ضابط الحالب المدنيب كؿ سنب  صد تسييؿ التاتيشات جداكؿ حركؼ اليجائيب لمدفاتر 
كترتب حسب حركؼ كتستعمؿ إلعداد ىذه الجداكؿ بطا ات تحرر حسب رسـك الحالب المدنيب 

 اليجاا كيعد رئيس البمديب تمؾ الجداكؿ في بحر الشير الذم يتبع ختـ دفاتر السنب الاارطبل
سمو كعدد كؿ رسـ كتككف خاليب مف كؿ إعداد ترتيبيب  كال يذكر بيذه الجداكؿ إال لقب الشخص كاف

مضاااتل  كاف
 اللالة المدن ة تالوال ات: القسا الثاني

ت إحداىما لمكالدات كاآلخر لمكفيات كدفتر لمزكاج كعميو أف يسمـ مىميا لكؿ لمكالي دفتراف بمقتطعا
معتمد ككؿ شيخ بدائرتو كتحرر بيذه الدفاتر كافب الرسـك كتسجيؿ بيا األحكاـ المشار إلييا فيما 

 يخص البمديات كيرسـ عما كؿ مف كر تييا األكلا كاألخيرة عدد رتبيل
الحاكـ الذم ينكبو عما الدفتر كؿ كر ب مف أكرا يا كيحرر  كيمضي رئيس المحكمب االبتدائيب أك

 بمناسبب بدايب الدفتر تقريرا يضبط بو عدد األكراؽ كيسجؿ عما ناس الدفترل
يـك يعينو الكالي يمتحؽ المشائخ بالمندكبيات التابعيف ليا كمعيـ دفاترىـ  شير في في مستيؿ كؿ

ذا كاف مركز المشيخب بعيدا جدا يسكغ لمكال ي إف رأل فائدة في ذلؾ أف يسمح لمشيخ بعدـ اإلتياف كاف
لممندكبيب لكي تجرم المرا بب الشيريب عما رسـك الحالب المدنيب التي  اـ بتحريرىا كفي ىذه الصكرة 
تكجو الدفاتر عما طريؽ البريد كعند انتياا ىذه العمميب الشيريب ترجع إلا المشائخ بناس الطريقب 

يحرر مجانا بطا ب تحمؿ االرشادات المكجكدة التي يحتكم عمييا الرسـ كيرا ب المعتمد كؿ رسـ ك 
 كىذه البطا ب المعدة إلا العائمب يمكف االستظيار بيا في كؿ مناسبب كاستعماليا لكؿ إرشاد إدارمل

كبعد ذلؾ ياصؿ المعتمد مف دفاتر المقتطعات األكراؽ التي حررت في نظيريف ىـ أنو يرجع إلا 
م دفتر المقتطعات الخاص بالكاليات كدفتر المقتطعات الخاص بالكفيات كدفتر كؿ شيخ دفاتره أ

الزكاج كيسمـ لو البطا ات المعدة لمعائالتل ىـ يقـك المعتمد بجمع األكراؽ المكجكدة لديو كترتيبيا 



115 
 

بالنسبب لكؿ مشيخب حسب التكاريخ ككذلؾ يككف لكؿ كر ب عدد رتبي كبعد ذلؾ يقع فصؿ جزا كؿ 
 قا مجمكعب بصاب نيائيب حسب التكاريخلكر ب فتب

كأما المجمكعب األخرل فيي ترتب حسب حركؼ اليجاا كمف المتحتـ أف يقع الترتيب حسب 
حركؼ اليجاا بمزيد مف االعتناا حيث أنو يككف القاعدة لتحرير جداكؿ الحركؼ اليجائيب كفي 

ب مف األكراؽ كما ذكر أعاله مستيؿ كؿ سنب مسيحيب بعد المرا بب الشيريب كترتيب جزئي كؿ كر 
يحرر المعتمد بال تأخير جداكؿ الحركؼ اليجائيب كعند االنتياا مف ىذا العمؿ يعيد ترتيب 
المقتطعات التي مكنتو مف تحرير الجداكؿ كذلؾ حسب تاريخيا كىذا العمؿ بسيط حيث يتمخص 

 المكماب بالمرا ببلب في ترتيب ىذه األكراؽ حسب اعدادىا ىـ يكجو كؿ ذلؾ إلا حيث كالي الجي
كعندئذ يتكلا الكالي تاسير كؿ مجمكعب عما حدة فتتككف مف ذلؾ دفاتر كؿ منيا في نظريف كبعد 
إتماـ التساير يكدع األصؿ األكؿ مصحكبا بالجداكؿ بخزينب الكاليب أك يرجع إلا مركز المندكبيب 

 كيكجو النظير إلا مكتب المحكمب االبتدائيب التابعب لممنطقبل
نو يحرر مف طرؼ الكالي أك المعتمد عما جداكؿ حركؼ اليجاا التي يما يتعمؽ برسـ الختـ فنكف

عما كؿ كر ب مف الكر تيف األكلا كاألخيرة منيا عدد رتبي كالتي يمضي رئيس المحكمب االبتدائيب 
رل أك الحاكـ الذم ينكبو عما كؿ كر ب مف أكرا يا مىمما يقع لدفاتر المقتطعات كالدفاتر األخ

أم بياض كيذكر بو عدد الرسـك  ترؾ ىر آخر رسـ بدكفاكيحرر ىذا الرسـ عما كؿ جدكؿ 
 المحررةل

سمو كعدد كؿ رسـل  كال يذكر بيذه الجداكؿ إال لقب الشخص كاف
دفتر الزكاج فنف الشيخ يسمـ آخر السنب األصؿ كنظيره مختكميف مع جداكؿ حركؼ  كفيما يخص

بعد المرا بب يحاظ األصؿ بخزينب المندكبيب كيكجو النظير إلا  اليجاا إلا المعتمد كىذا األخير
 كتب المحكمب االبتدائيب التابعب لممنطقبلم

 ك ف ة استعمال الدفاتر: القسا الثالث
إف رسـك الحالب المدنيب المتعمقب بالكالدات بالنسبب لكافب سكاف منطقب معينب ال فرؽ في ذلؾ بيف 

في المستقبؿ بدفتر كاحد يككف لو نظير كيجرل العمؿ بيذه التكنسييف منيـ كاألجانب تحرر 
القاعدة فيما يتعمؽ برسـك الكفيات كعقكد الزكاج كيجب تحرير الرسـك في آف كاحد باسترساؿ 
بالدفتريف أك بجزئي كؿ كر ب مف أكراؽ دفتر المقتطعات كال يمكف اال تصار عما االمضاا عما 
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شيا كما ال يمكف تحرير رسـك الحالب المدنيب عما أكراؽ  دفتر كاحد أك عما دفاتر لـ يرسـ بيا
مناردة كيككف تحرير رسـك الحالب المدنيب عما الدفاتر أك الدفاتر المقتطعات مجانا كال يجكز 
مبدئيا نقؿ الدفاتر مف مكاف إلا آخر دير أنو يمكف نقؿ الدفاتر في صكرة ما إذا استحاؿ عما 

المدنيب كفي صكرة ما إذا ا تضا حكـ بأف يقع اإلدالا  الطرفيف الحضكر لدل ضابط الحالب
 بالدفتر لدل المحكمبل

 مراقتة الدفاتر:
   يجب عما ككيؿ الجميكريب بالمحكمب االبتدائيب مرا بب حالب الدفاتر  بؿ حاظيا لديول

كتقع ىذه المرا بب في بحر األربعب أشير األكلا مف كؿ سنب كيحرر بعد ذلؾ ككيؿ الجميكريب 
ير مرا بب يبيف بو ما عسا أف يككف  د الحظ مف مخالاات ارتكبت مف طرؼ ضباط الحالب تقر 

يقع تطبيقيا كاإلشارة إلا التي لـ  6799المدنيب مع بياف فصكؿ القانكف المؤرخ في درة أكت 
 عدادىا بالدفاترلاالرسـك التي أبدل في شأنيا مالحظات مع ذكر 

حالب المدنيب التابعيف لدائرتو تعميمات بالمخالاات التي ىـ يكجو ككيؿ الجميكريب إلا ضابط ال
ارتكبت في السنب الاارطب كيمدىـ باإلشارات الالزمب الجتنابيا كذلؾ ليككف استعماؿ الدفاتر 

 استعماال حسنا كتحرير الرسـك تحريرا مطابقا لمقانكفل
لكف مدنيا طبؽ فاتر مسؤ عما الد كيككف ككالا الجميكريب كضباط الحالب المدنيب بصاتيـ مؤتمنيف

 مف  انكف الحالب المدنيب عما الت ييرات التي يمكف أف تحدث بتمؾ الدفاترل 67ما جاا بو الاصؿ 
 ك ف ة تلر ر أورا  اللالة المدن ة:

مىؿ  تالغة العرت ةيجب أف تسمـ أكراؽ الحالب المدنيب مف نسخ كمضاميف إلا دير ذلؾ محررة 
 التي سممتيال الرسـك كمحالة بنمضاا السمطب

ذا ادعت الحاجب إلا اإلدالا بيا إلا سمط أجنبيب كصدرت ردبب في ذلؾ فننو يمكف أف يصحب  كاف
 بمطبكعات مستقمبل فرنس ةبالعربيب بترجمب المحرر األصؿ 

كيالحظ أنو ينب ي التحرم التاـ في تسميـ الترجمب الارنسيب حيث أف ىذا التسامح ال يمكف االلتجاا 
 لضركرياكاف إليو إال إذا 

  ر وعدد الصلائف:فالطتع والتس
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إف مصاريؼ الطبع كالتساير بالنسبب لكؿ ما يمـز لتسيير الحالب المدنيب تسييرا محكما مف دفاتر 
كديرىا ستحمؿ بدايب مف ىذا التاريخ عما ميزانيات مجالس الكاليات فيما يتعمؽ بالكاليات 

 كالمندكبيات كالمشيخاتل
عما ميزانياتيا الخاصب كيستمر ديات فنف تمؾ المصاريؼ تحمؿ كالمعتاد أما فيما يتعمؽ بالبم

 الطبع في المستقبؿ طبؽ األمىمب الجارم بيا العمؿ لحد اآلف كتحت عنكاف كتابب الدكلب لمداخميبل
 كيقع اختيار المسار كالمطبعب مف طرؼ الكالي أك رئيس البمديب حسبما يراه صالحال

ر كالجداكؿ فنف عددىا يقع تعيينو مف طرؼ الكالي أك رئيس البمديب كفيما يتعمؽ بصاحات الدفات
 بقدر ما ياي بحاجيات منطقتو سنكيال

 إ داع األورا  المملقة تالدفاتر:

تكدع التكاكيؿ كجميع األكراؽ األخرل التي ك ع اإلدالا بيا لدل ضابط الحالب المدنيب بمكتب 
المحكمب كىذا بعد اإلمضاا عما تمؾ األكراؽ  ب الدفاتر التي يجب إيداعيا بناسبالمحكمب صح

 مف طرؼ صاحبيا كضابط الحالب المدنيبل
سـ الشخص كيقع جمع األكراؽ التابعب لكؿ رسـ في ممؼ خاص يذكر بو عدد الرسـ بالدفاتر  كاف

حسب تكاريخيا كتجمع حسب  ىذه المماات تبر كتالذم ييمو الرسـ كتاريخ الرسـ كعدد األكراؽ 
المدنيب كيصاحب كؿ مجمكعب منيا  ائمب يبيف بيا عدد  المماات كاألكراؽ التي دفاتر الحالب 

تحتكم عمييا كيشار بيا إلا الدفتر التي تتعمؽ بو كتحتاظ ىذه المجمكعات بكتابب المحكمب 
 االبتدائيب كيقع تسايرىا بالمحاكـ الميمبل

 لكيمكف لضابط الحالب المدنيب تسميميا بناسو أك بكاسطب أحد نكابو
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 ألكاا تتعم  تمختمف رسوا اللالة المدن ة: التاب الثالث
 إصالح الرسوا، تلر رىا، المغة: القسا األول

  :إصالح الرسا

ف نإف تبيف بمناسبب تالكة الرسـ بمحضر مف ييمو األمر أنو ك ع دمط أك نقصاف في تحريره ف
ـز دكف التنصيص عميو بالطرة حاال كذلؾ بنجراا اإلصالح الال ضابط الحالب المدنيب يتالفا األمر

 تحما بجميع اإلمضااات القانكنيب فنف إصالحو ال يمكف إال بمقتضا حكـللكف الرسـ متا 
ذا حصؿ ف ينص بالرسـ بتنقيح الجنسيب أك جنسيب فعما ضابط الحالب المدنيب ات يير في ال كاف

 بالتصريح القاضي باكتساب الجنسيب باضؿ القانكفل
 تلر ر الرسوا:

الرسـك بدفتريف أصمييف أك بجزئي كؿ كر ب مف أكراؽ دفاتر المقتطعات حالما يقع تحرر 
 اإلعالـل

كيجكز استعماؿ الرا نب كاآلالت التي تمكف مف تحرير الرسكـ عما الدفتريف في آف كاحد كميما 
 Styols »كاف الحاؿ يجب أف يككف الحبر مف النكع الىابت الذم يندىر بحيث أنو يحجر استعماؿ 

à Bille »  لكتب الرسـك كالنسخو كيجب تحرير الرسـك بدكف ترؾ أم بياض الجتناب كؿ زيادة أك
 تحرير بعد الترسيـل

 لذا تحجر الكتابب بيف األسطر كتشطب األسطر التي لـ يكتب فييال

كيحجر إصالح األدالط عند تحرير الرسـ بالاسخ ميما كاف نكعو أك بكتابب كممب فكؽ أخرل 
ما ك ع حذؼ كممب إعطااىا ر ما ىـ يالحظ بطرة الرسـ أك أسامو عف عدد الكممات فالكاجب إذا 

التي "فسخت فأصبحت باطمب" كيصادؽ عما ىذه المالحظب كيمضي عمييا كؿ مف كاف طرفا في 
 الرسـل
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ذا ما لـز إبداؿ الكممات المحذكفب بكممب أك اكىر ككذلؾ إذا لـز زيادة كممب ك ع السيك عنيا أك  كاف
كجب كضع عالمب ترجع إلا الطرة كيصادؽ عما نص المرجع المحرر بالطرة كيمضي عميو أكىر 

 كما ك ع لمرسـ ناسول

كيجب تشطيب صحؼ الدفاتر التي ك ع السيك عنيا كما تشطب الرسـك التي شرع فييا كلـ يتـ 
ي تحريرىا لسبب ماو كينص ضابط الحالب المدنيب عما مكجب التشطيب في كمتا الحالتيف كيمض

 عما ذلؾل

كال يجكز االختصار في الرسـك كما ال يسكغ كتابب التكاريخ )الساعب كاليـك مف الشير كالسنب  
 باألر اـ كلكف تستعمؿ األر اـ لكتابب العدد الرتبيل

كلكؿ رسـ عدد رتبي كتكتب األعداد بالتكالي بكؿ دفتر مف أكؿ السنب إلا آخرىا بدكف حاجب 
 ا ما لـز دفتر إضافي في بحر السنبلإلا استعماؿ تر يـ جديد إذ

 
 المغقة:

إال أنو يجب زيادة فيما يتعمؽ ب ير المسمميف  تالمغة العرت ةتحرر الرسـك في المستقبؿ 
التنصيص بالرسـك عما إسـ كلقب مف ييمو األمر باألحرؼ الالتينيب تحت إمالئو الخاص كبكؿ 

إذا ك ع ترسيـ اإلسـ كالمقب المذككريف تحرم تالفيا لما عسا أف ينشأ مف مشاكؿ في صكرة ما 
 بصاب دالطبل

 تطقاققات : القسا الثاني
 اتلصقاء

 صد اإلحصاا العاـ بالبالد التكنسيب يحرر ضابط الحالب المدنيب عند تحرير الرسـ بطا ات 
 خاصب يقع تزكيدىـ بيا مف ككيؿ كاتب الدكلب لمتصميـل

كالب كتابب الدكلب لمتصميـ )مصمحب االحصائيات  كترجع تمؾ البطا ات بعد إجراا الالـز إلا ك 
 دكف سكاىال
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 الترس ققا: القسا الثالث
ما األحكاـ فال يرسـ منيا إال نصيا كفيما يتعمؽ ايجب ترسيـ رسـك الحالب المدنيب بتماميا ك 

بترسيـ األحكاـ الصادرة بىبكت كالدات أك كفيات كا عب  بؿ تأسيس الحالب المدنيب بالجميكريب 
أك -أك معتمد-تكنسيب أك بعدىا فالعمؿ أف الحكـ بمجرد كصكلو إلا ضابط الحالب المدنيب )كاؿال

التنصيص عميو بصاب مختصرة بتاريخ مع ىذا  تتار خ ورودهرئيس بمديب  يضمف كسائر الرسـك 
 الكالدة أك الكفاةل 

ـ بالنسبب لمكاليب أك إال أنو يجب أف يقع التنصيص بكاد المالحظات بالنسبب لمبمديات كبطرة الرس
 عدد الحكـ كتاريخو كالمحكمب التي أصدرتول فالمندكبيب عما أف الترسيـ ك ع بمقتضا حكـ مع بيا

نما ىك المعتمد الذم  كفيما يخص المشيخات فنف الذم يتكلا تضميف الحكـ بالصاب المقررة كاف
 تتبعو المشيخب الراجع إلييا الحكـل

لمدنيب إلا المعتمد مف طرؼ المشائخ التابعيف لو يضـ إألييا كعندما يقع تسميـ رسـك الحالب ا
المعتمد المذككر الرسـك التي سبؽ أف سجؿ بيا االحكاـ المشار إلييا كؿ مشيخب بانارادىا كيككف 

 الترتيب حسب التكاريخل

 التنص قص: القسا الراتع

كبطرة الرسـ  يقع التنصيص عما االحكاـ بصاب عامب بكاد المالحظات في خصكص البمديات
 بالنسبب لمكاليب أك المندكبيبل

 ما  جب التنص ص عم و:

 بطرة رسـ الكالدة: التبني أك فسخو كالزكاج كالطالؽ كالكفاةل -6

 بطرة عقد الزكاج: الطالؽل -3

: األحكاـ الصادرة باإلصالحل -2  بطرة جميع الرسـك
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 التاب الراتع
 نسخ رسوا اللالة المدن ة المسممة من طرف سمط تونس ة

 قصد استعماليا تتالد أجنت ة 
تككف نسخ رسـك الحالب المدنيب المسممب مف طرؼ سمط تكنسيب  صد استعماليا ببالد  يجب أف

لمشؤكف الخارجيب أك تأشير القنصؿ التكنسي المباشر كظائاو  أجنبيب محالة بتأشير كاتب الدكلب
 داخميبلبتمؾ البالد كتؤشر  بؿ ذلؾ تمؾ المضاميف مف طرؼ كاتب الدكلب لم

أما تراجـ المضاميف المصاحبب لرصؿ العربي فال حاجب في التعريؼ باإلمضااات المكجكدة 
  بيال
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 الجميور ة التونس ة    
 كتاتة الدولة لمعدل والداخم ة

 3/د/أ ج ب/85عقققدد 
 كاتتا الدولة لمعدل ولمداخم ة

 إلقققى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة

 دة )عف طريؽ السادة الكال
 

 تكجييات في الحالب المدنيب الموضوع:
 -2- المصال ب:

 

كبعدو فنف كىرة اإلخالؿ الممحكظب في خدمب الحالب المدنيب أكجبت إمدادكـ بالتكجييات كالبيانػات 
 التاليب العتمادىا في أداا ميمتيـ عما الكجو األتـ:

 في توض لات تعض المصطملات

ضابط الحالب المدنيب تقتضي إنشاا رسـ ألكؿ مرة مىؿ  يقصد بكممب "ترسيـ" كؿ عمميب يقـك بيا
تحرير رسـ الكالدة كرسـ الزكاج كرسـ الكفاة فنف ىذه الرسـك يحررىا ضابط الحالب المدنيب 

 باألصالبل

كيقصد بكممب "تنصيص" اإلشارة برسـ  ديـ يتعمؽ بشخص معيف إلا حدث مدني طرأ عما حياة 
لزكاج أك الكفاة صدر بو حكـ مىؿ الطالؽ أك بطالف ذلؾ الشخص كاعد لو رسـ جديد مىؿ ا

الزكاج أك ا تضاه أمر مىؿ اكتساب الجنسيب ككجب التنصيص عميو بالرسـ القديـ المتحدث عنو 
ردلب عما الت ييرات التي طرأت عما حياة صاحب الرسـ لذلؾ  تنايذا لما جاات بو القكانيف كؿ

 الفي خصكص حالتو المدنيب مما أشير إليو آنا
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كيقصد بكممب "إدراج" تضميف نص كامؿ أم نسخب بدفتر مف دفاتر الحالب المدنيب مىؿ إدراج 
نص الحكـ الصادر بىبكت الكالدة بدفتر  كنص الحكـ الصادر بىبكت الزكجيب بدفتر الزكاج أ

الكالدة أك اإلعالـ بالزكاج المحرر بكاسطب العدكؿ أك بكاسطب األعكاف الديبمكماسييف كالقناصؿ 
 مف  انكف الحالب المدنيبل 22بتكنس في خصكص أجانب تطبيقا ألحكاـ الاصؿ 

 ف ما  تعم  تالدفاتر: -1

يمضا دفتر الحالب المدنيب كيختـ مف طرؼ حاكـ الناحيب كجكبا  بؿ استعمالو مف لدل ضابط 
  الحالب المدنيبل

لحالب المدنيب  بؿ أف كنظرا لتراكـ األعماؿ المختماب عما كاىؿ حاكـ الناحيب فعما كافب ضباط ا
يكشؾ دفتر السنب الجاريب عما النااذ كبدايب مف شير أكت أف يقدمكا الدفتر الجديد بنظيريو في آف 

 كاحد لحاكـ الناحيب للمضاال

مضاا المحضر المسجؿ بمستيؿ الدفتر ميما كاف نكعو لضبط عدد صاحات  كيجب تعمير كاف
لمدنيب المراد استعماؿ ذلؾ الدفتر لدييا خالؿ السنب الدفتر كسنب استعمالو كبياف ضابطب الحالب ا

 المعنيبل

 الدفتر سنكم فال يستعمؿ إال مف درة جاناي إلا مكفا ديسمبر بالنسبب لكؿ سنبل -

يختـ الدفتر بمكفا العاـ بمالحظب ختـ يذكر بيا عدد الرسـك المحررة بذلؾ الدفتر خالؿ السنب  -
فتر كال تحرر مالحظب الختـ بأساؿ آخر رسـ بؿ بالرسـ كعند اال تضاا عدد الرسـك المم اة بالد

 األبيض المكالي آلخر رسـ محرر في نيايب السنبل

 ديسمبر مف كؿ سنب مف طرؼ ضابط الحالب المدنيبل 26كتمضي تمؾ المالحظب بتاريخ  -

 يحرر الدفتر في نظريف اىنيف بالنسبب لكؿ سنبل -

ما أك ك ع السيك عف تحرير رسـ بصاحب  إذا تعذر التحرير بصاحب مف صاحات الدفتر لسبب -
مف صاحاتو فننو يقع إل اا تمؾ الصاحب بالتشطيب ) اطع كمقطكع  كينص عما اإلل اا بمالحظب 

 معممب تؤرخ كتمضي مف ضابط الحالب المدنيبل
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في خصكص دفتر الحركؼ اليجائيب يترؾ بياض ال يقؿ عف صاحب بيف كؿ حرفيف كذلؾ  -
 ا الحكـ الصادر بىبكت الكالدة أك الكفاةللمتنصيص عند اال تضاا عم

إلا كذا حتا يمكف االسترساؿ في التر يـ  6يجرم التر يـ بالنسبب لكؿ حرؼ عما حده مف عدد  -
 بمناسبب التنصيص عما ترسيـ الحكـل

متا صدر اإلذف بذلؾ مف طرؼ مدنيب خارج مصمحب المحاكظات إأل يحجر نقؿ دفتر الحالب ال -
 المحكمبل

ؿ سنب ك بؿ مكفا شير جاناي يحتاظ بضابطب الحالب المدنيب بنظير مف كؿ دفتر في مستيؿ ك -
ميما كاف نكعو كيكجو النظير الىاني لممحكمب االبتدائيب بالمنطقب مع كؿ الكىائؽ التابعب لمرسـك 

 المحررة خالؿ السنبل

 التي تحدث بالدفترليككف كؿ مؤتمف عما الدفتر مسؤكال مدنيا عما الت ييرات  -

كجب كؿ ت يير ككؿ تدليس في رسـك الحالب المدنيب ككؿ ترسيـ لرسكميا بأكراؽ مناردة يست -
ات المنصكص عمييا بك ر لمف ييمو األمر عالكة عما العقكب ير الدفاتر المعدة لذلؾ دـر الضر 

 بالمجمب الجنائيبل

 ف ما  تعم  تهروط الترس ا في الوالدة والوفاة: -2

كفاة عما اإلدالا بأيب كىيقب كعقد الزكاج مىال أك بطا تي كالدة ة كالدال يتك ؼ الترسيـ في الكال -
األبكيف أك بطا ب كالدة المتكفا أك دير ذلؾ مما لـ يارضو القانكف كيحرر ضابط الحالب المدنيب 

 بالرسـك التي يتمقاىا ما يصرح بو األشخاص الحاضركف لديو فحسبل

المدنيب بالمكاف الذم ك عت بو تمؾ الكالدة أك ال ترسـ الكالدة أك الكفاة إال لدل ضابط الحالب  -
 تمؾ الكفاةل

يجب مراعاة  اعدة االختصاص فال ترسيـ بالبمديب إال لما حدث مف كالدة أك كفاة داخؿ منطقب  -
البمديب كما أنو ال ترسيـ لدل المعتمديب إال بالنسبب لمكالدة أك لمكفاة الكا عب في منطقتيا الخاصب 

 كخارج منطقب البمديبل

كفي خصكص األحكاـ األجنبيب الصادرة بالطالؽ أك القاضيب بنصالح رسـك الحالب المدنيب  -
فننو ال يمكف بحاؿ العمؿ بيا كالتنصيص برسـ الحالب المدنيب إال متا اكتسبت الصي ب التنايذيب 
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كما  321بصدكر حكـ مف المحكمب التكنسيب في المصاد ب عمييا كذلؾ عمال بأحكاـ الاصكؿ 
 ف مجمب المرافعات المدنيب كالتجاريبلبعده م

ذا لـ يقع اإلعالـ في األجؿ القانكني فننو ال  - ترسـ الكالدة كالكفاة في نطاؽ اآلجاؿ القانكنيب كاف
المدنيب إال بمقتضا إذف صادر عف رئيس المحكمب االبتدائيب  يمكف الترسيـ لدل ضابط الحالب

 لكفاةلبالمنطقب القضائيب التي ك عت بيا الكالدة أك ا

 أما اآلجاؿ فيي:

مف  انكف  33عشرة أياـ مطمقا كال يعتمد ما جاا بالاقرة الىانيب مف الاصؿ  بالنسبب لكالدة: - أ
الحالب المدنيب بالنص الارنسي القاضي برفع أجؿ الترسيـ في الكالة إلا خمسب يكما في صكرة ما 

 الكالدة خارج منطقب البمديبل إذا ك عت

 أياـلبالنسبب لمكفاة: ىالىب  - ب

إذا ك عت الكفاة بالمستشاا أك بالسجف أك تنايذ لحكـ صادر باإلعداـ فأجؿ الترسيـ أربع كعشركف 
 ساعبل

ذا كانت الكفاة نتيجب حادث فننو يجب اإلعالـ بيا ممف ييمو األمر )الشرطب أك الحرس  أما إ
 حاالل

 ال يعمـ بالكالدة إال أب أك أطباا أك القكابؿ أك كؿ مف شيد الكضعل -

اما الكفاة فننو يمكف اإلعالـ بيا مف كؿ  ريب لممتكفا ال فرؽ في ذلؾ بيف الذكر كأنىا أك مف 
طرؼ كؿ شخص لديو مف اإلرشادات في خصكص حالب المتكفا المدنيب ما مف شأنو أف يحقؽ 

 تحرير رسـ الكفاة عما الكجو األتـل

مستقمب محضرا يضمف فيو  بالنسبب لمقيط يتعيف عما ضابط الحالب المدنيب أف يحرر بكر ب -
الظركؼ كالزماف كالمكاف التي عىر فييا عما المكلكد كيمضي ذلؾ المحضر مف طرؼ مف  دـ 

 الحالب المدنيب  صد الترسيـ كمف ضابط الحالب المدنيبل المقيط لضابط
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ىـ يحرر رسـ كالدة بعد إسناد إسـ لممعني باألمر كيحجر أف يذكر بذلؾ الرسـ أف الطاؿ 
 مجيكؿ األب أك األـ أك كؿ مالحظب أخرل مف ىذا القبيؿلالمذككر 

كما يجب أف ينص بكادم مالحظات الرسـ عما المحضر الذم ك ع تحرره في المكضكع مع 
بياف تاريخو ىـ بمجرد إتماـ تمؾ األعماؿ يعمـ ضابط الحالب المدنيب ككالب الجميكريب بالمنطقب 

 المكضكعل بذلؾ لتجرم ما تراه صالحا مف التحقيقات في

 ف ما  تعم  تك ف ة تلر ر الرسوا: -3

 بعد تكفر شركط الترسيـ يشرع في تحرير الرسـ:

 فيحرر الرسـ مباشرة بنظيرم الدفتر في آف كاحد بمحضر المعمـل -

كيحجر مطمقا تحرير الرسـك خارج الدفتر بمطبكعات أجنبيب عنيا ميما كاف نكعيا لما لكحظ 
ف أحيانا الرسـك خارج الدفتر بمطبكعات متنكعب في شكؿ مف أف كتبب الحالب المدنيب يحررك 

بطا ات ارشادات تنسخ فيما بعد بدفتر الحالب المدنيب برسـك امضيت سماا عما البياض مف طرؼ 
 المعمـ حيف اإلعالـل

عما أنو يجب إعداـ كؿ المطبكعات مف ىذا القبيؿ المكجكد اآلف بمصالح الحالب المدنيب حتا 
مف  انكف الحالب  31ي المستقبؿ إال مباشرة بالدفتر تنايذا لما جاا بالاصؿ ال تحرر الرسكـ ف

 المدنيبل

تحرر الرسـك بالتكالي مسترسمب االعداد كمتا تعذر إتماـ رسـ لسبب ما فننو يم ي كينص عما  -
 ذلؾ بكادم المالحظات بالرسـ المذككر بمالحظب تؤرخ كتمضي مف طرؼ ضابط الحالب المدنيبل

ـ بالم ب العربيب إال أنو فيما يتعمؽ بالتكنسييف اإلسرائمييف كاألجانب ممف ال يحممكف تحرر الرسك  -
اسما كلقبا عربيا فنف األلقاب كاألسماا تكتب زيادة عما العربيب باألحرؼ الالتينيب بنمالا ممف 

 ييمو األمرل

كما يحجر تكتب الرسـك بالحبر الىابت الذم ال يندىر كيحجر ت يير الحبر بالرسـ الكاحد  -
 استعماؿل
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تشكؿ األسماا كاأللقاب لما يضمف مف رفع االلتباس في النطؽ كيككف الشكؿ عند اال تضاا  -
 حسب النطؽل

تحرر التكاريخ بالرسـك كجكبا بمساف القمـ دكف األر اـ عما أنو يمكف ذكر تمؾ التكاريخ باألر اـ  -
 حظبلبالكادم المخصص لممالحظات في صكرة ما إذا دعت الحاجب لممال

الرسـ فردم كشخصي فال يجكز مىال ترسيـ كالدة تكأميف برسـ كاحد بؿ يحرر رسـ بالنسبب لكؿ  -
 كاحد منيمال

 السقط )المكلكد ميتا  ال يرسـ إال بالكفاةل -

تكاريخ الكالدة بالنسبب لرب كاألـ برسـك الكالدة كبالنسبب لممتكفا برسـك الكفاة يقع ذكرىا عندما  -
ال ف نف سف األشخاص المذككريف تعيف بذكر السنب مىمما يقع ذلؾ بالنسبب لسف تككف معركفب كاف

 المصرحل

يجاب عف كؿ العناصر االسترشاديب بكامؿ التحرم كبكجو تاـ كيكتاي بالجكاب عف األسئمب  -
  المكجكدة بالرسـ دكف زيادةل

ة يحجر أف يحجر إسناد األسماا دير العربيب لممكاليد كما يحجر إسناد المقب كنسـ كباالخار  -
تسند إلا المكاليد ألقاب الزعماا أك أسماؤىـ كألقابيـ في آف كاحد كما ال يجكز تسميب المكاليد 

 بأسماا مستيجنب أك منافيب لرخالؽ أك محؿ إلتباسل

يجب إىبات المقب الحالي بالرسـ بقطع النظر عما عسا أف يطرأ عما ذلؾ المقب مف ت يير أك  -
 لعائميلإبداؿ بمكجب  انكف المقب ا

عكاريب بؿ ارم بمقب المقب فال تسجؿ االنىا المكلكدة ممف كاف لقبو مىال العك ثيحجر تأني -
 يجب ترسيميا بمقب عكارم فحسبل

يحجر عميو أف يككف معمما أك  يككف طرفا برسـ تكلا تحريره بحيثضابط الحالب المدنيب ال  -
و ميما كانت درجب القرابب بشرط أف تحرير رسـ يتعمؽ بقريب ل شاىدا بذلؾ الرسـ إال أنو يمكنو

 يككف المعمـ أك الشاىد شخصا آخرل

الرسـ بعد إتماـ تحرير الرسـ طبؽ االرشادات أعاله ك بؿ كؿ إمضاا يتمك ضابط الحالب المدنيب  -
لتالفي ما عسا أف يكجد بو مف دمط أك نقص في التحرير كلتدارؾ ال لديو ىبمحضر مف كاف ما
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ب بيف األسطر إذ كمما دعت الحاجب لزيادة كممب أك أكىر فنف ذلؾ يككف النقص فننو تحجر الكتاب
 بمخرج يحرر بكادم المالحظاتل

 المصاد ب بكادم المالحظات عما كؿ تشطيب مع بياف عدد الكممات المشطببل كتجب -

 كيحجر الاسخ بصمب الرسـ مطمقال -

 مف بياض بالرسـل بقيبعد تدارؾ اإلصالح عند اال تضاا يسطر كؿ ما  -

 الرسـ ككؿ مف كاف طرفا بول يمضي كبعد تشطيب البياض -

بالنسبب لمرسـك المحررة بمكجب إعالـ مف المستشاا أك الشرطب فننو ال داعي إلمضائيا مف  -
طرؼ المعمـ كباألحرل مف طرؼ حامؿ اإلعالـ كيقتصر في ىاتو الصكرة عما إمضاا الرسـ مف 

 ضابط الحالب المدنيبل

 لرسـ مف ضابط الحالب المدنيب كيحجر اإلمضاا بالطابعلكفي نيايب األمر يمضي ا -

متا تحما الرسـ بجميع االمضااات القانكنيب فنف إل ااه أك إصالحو ال يككف إال بمقتضا  -
 حكـل

 ف ما  تعم  تالزواج: -4

 تطبيؽ  انكنيف اىنيف: ـضابط الحالب المدنيب عندما يطمب منو إبراـ عقد زكاج يككف أما
 مف  انكف الحالب المدنيبل 22مكرر  21-23-26-أكال: الاصكؿ 

مف مجمب  21-29-24-31-67-62-69-61-69-64-63-2-9-1-9-2-:الاصكؿىانيا
 األحكاؿ الشخصيبل

ننبو كباعتبار ما يتطمبو إبراـ عقد الزكاج مف التحرم حتا يككف مستكفا الشركط كتاـ المكجب 
 بتكفر األركاف اآلتيب: إلا أف الزكاج ال ينعقد إأل

 ا الزكجيفرض -6

 اشياد شاىديف مستقميف عف الكلي -3

 تسميب مير لمزكجب -2

 أف يككف كؿ مف الزكجيف خمكا مف المكانع الشرعيب -4

 بمكغ السف القانكني لمزكاج -9

 كفي ىذا الصدد نرل مف المايد إمدادكـ باإليضاحات اآلتي بيانيا:
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 أوال: ف ما  تعم  تالمير:
 أك مؤجاللضو عجال كمعترفا بقبتنصيص عما ككنو مره بالعقد كالايجب ذكر مقد

 ثان ا: ف ما  تعم  تالموانع الهرع ة:
 في خصوص العدة:

 وجوب العدة: -

تجب العدة عما كؿ امرأة فار يا زكجيا بطالؽ بعد الدخكؿ أك مات عنيا  بؿ الدخكؿ أك بعده  - أ
 مف مجمب األحكاؿ الشخصيبل 24عمال بالاصؿ 

 مب المذككرةلمف المج 21عمال بالاصؿ  كعما زكجب الماقكد - ب

 مكرر مف  انكف الحالب المدنيبل  21بنبطالو حسب الاصؿ  حكتنجر العدة عف الزكاج المصر  - ج

 مدة العدة: -

 تعتد المطمقب الحامؿ مدة ىالىب أشير كاممبل
كتعتد المتكفا عنيا زكجيا مدة أربعب أشير كعشرة أياـ كاممب أما الحامؿ فعدتيا كضع حمميا طبؽ 

 لالشخصيب مجمب األحكاؿمف  29 بالاصؿ ما جاا
 عدة الكفاة )أم أربعب أشير كعشرة أياـ  بعد صدكر الحكـ باقدانول كتعتد زكجب الماقكد  

 أما في صكرة الزكاج الااسد المصرح بنبطالو فالعدة الكاجبب ىالىب أشيرل
 تدا ة العدة: -1

عف فيو كالحكـ الصادر بالنسبب لممطمقب تبتدم العدة مف تاريخ الحكـ باتا أم بعد استنااذ طرؽ الط
 46بالطالؽ يصبح باتا بمضي شير مف تاريخ صدكره عمال بأحكاـ الاقرة الىانيب مف الاصؿ 

 الجديد مف  انكف الحالب المدنيبل
 كبالنسبب لممتكفا عنيا زكجيا فنف العدة تحسب مدتيا مف تاريخ الكفاةل

 افلأما عدة زكجب الماقكد فننيا تبتدم مف تاريخ صدكر حكـ الاقد
 21كفي خصكص الزكاج الباطؿ فنف العدة تبتدم مف تاريخ صدكر الحكـ باإلبطاؿ عمال بالاصؿ 

 مكرر مف  انكف الحالب المدنيبل
 ثالثا: السن القانوني لمزواج:

 جلب كعشركف سنب كاممب بالنسبب لمزك كاممب بالنسبب لمزكج سنب سبع عشرة
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براـ عقد الزكاج دكف السف المقرر يتك ؼ عما  إذف خاص مف الحاكـ كما يتك ؼ زكاج القاصر كاف
 عما مكافقب الكلي كزكاج المحجكر ل ير الص ر عما مكافقب المحجكر لول

ىذا كمتا كاف بالعقد كلي فننو يتعيف إمضاؤه بذلؾ العقد كالتنصيص عما تعذره عف اال تضاا 
 بدكف االلتجاا إلا كضع عالمب إبيامول

 راتعا: زواج األجانب:
كاج االجانب بالبالد التكنسيب طبقا لمقكانيف التكنسيب استنادا عما بينب مف  نصميـ يحرر عقد ز 

 مف  انكف الحالب المدنيب ل 22تشيد ليـ بنمكانيب عقد الزكاج )الاصؿ 
 خامسا: التنص ص عمى العناصر والوثائ :

 يجب أف ينص بالعقد:
 المدنيبلمف  انكف الحالب  23عما كؿ العناصر التي تعرض إلييا الاصؿ  -6

 كعما كؿ األذكف كالكىائؽ التي يقع اإلدالا بيا العقدل -3

 ىذا كال يبـر عقد الزكاج إال بعد اإلدالا:
بالشيادة الطبيب القانكنيب التي أصبحت إلا حد تاريخ صدكر ىذا إجباريب بالنسبب لممناطؽ  -6

 اآلتي بيانيا:

-بمديب باردك-مديب حمؽ الكادمب-بمديب  رطاج-بمديب سيدم أبي سعيد-بمديب المرسا-بمديب تكنس
بمديب حماـ -بمديب رادس-بمديب مقريف-بمديب الزىراا-بمديب بف عركس-بمديب أريانب-بمديب منكبب

بمديب -بمديب القيركاف-بمديب سكؽ األربعاا-بمديب باجب-بمديب منزؿ بكر يبب-بمديب بنزرت-األنؼ
 بمديب  ابسل-بمديب جربب-بمديب مدنيف-بمديب  اصب-بمديب صاا س-القصريف

بمضمكف مف رسـ كالدة كؿ مف الزكجيف لتحرير تاريخ الكالدة بالنسبب لكؿ منيما بصاب  -3
 مد قب بالعقدل

 كعالكة عما ذلؾ فنف زكاج األرمؿ يتك ؼ عما اإلدالا ببطا ب كفاة الزكج السابؽل
ا اإلدالا أما بالنسبب لممطمؽ فزكاجو يتك ؼ بقطع النظر عما الكىائؽ المشار إلييا أعاله عم

بما جاا بو المنشكر الصادر عف كتابب الدكلب لمعدؿ تحت  بشيادة بالتنصيص عما الطالؽ عمال
كتسمـ تمؾ الشيادة مف طرؼ ضابط الحالب المدنيب الذم تكلا  6797جاناي  32في  321عدد 
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 التنصيص لديو عما الحكـ الصادر بالطالؽ بحيث أنو يحجر اعتماد الحكـ لتزكيج المطمؽ كلك
 كاف مدعما بشيادة مف المحكمب في عدـ استئناؼ الحكـل

كمما تجدر مالحظتو ىك أف زكاج الجندم يتك ؼ إبرامو عما رخصب مف كتابب الدكلب لمدفاع 
 ل6799جاناي  61مف األمر الصادر في  32الكطني عمال بأحكاـ الاصؿ 

كطني عمال كفي خصكص زكاج الحرس الكطني فننو يتك ؼ عما رخصب مف آمر الحرس ال
القانكف  بضبط 6719مارس  39الصادر في  19 كر ـ 642مف األمر ر ـ  66بأحكاـ الاصؿ 

 الخاص المتعمؽ بالحرس الكطنيل
كمف ناحيب أخرل نشير إلا أف كؿ الكىائؽ التي يقع اإلدالا بيا لدل ضابط الحالب المدنيب بمناسبب 

بيا كضابط الحالب المدنيب في آف  عقد الزكاج يجب أف تمضي حيف تقديميا مف طرؼ مف أدلا
 مف  انكف الحالب المدنيبل 63كاحد عمال بما جاا بو الاصؿ 

ىذا كأنو ال يمكف إبراـ عقد زكاج مف طرؼ مساعد رئيس البمديب إال متا كاف لو تاكيض في 
 الحالب المدنيب بصاب عامبل

كيض في الحالب المدنيب إلا كبياتو المناسبب فنننا نمات نظر رئيس البمديب إلا كجكب اسناد تا
البمديب حتا ال يتعطؿ سير العمؿ خاصب في الزكاج حيف م يب  المقيـ باستمرار بمركز همساعد

الرئيس كما نؤكد عما السادة رؤساا البمديات بنمضاا جميع الكىائؽ المتعمقب بالحالب المدنيب في 
 ديب المقبمبلاإلباف كتدارؾ كؿ تأخير في ىذا الخصكص  بؿ االنتخابات البم

 مهائخ التراب:

شائخ التراب كسعيا م ىذا كفي انتظار إعادة النظر في صاب ضابط الحالب المدنيب التي يتمتع بيا
لكضع حد للخالؿ التي كىيرا ما لكحظت في خدمب الحالب المدنيب كلتالفي التأخير في مكافاة 

فقد تقرر أف تستعمؿ المعتمديات المحاكـ بنظائر الدفاتر المستعممب بالخصكص لدل المعتمديات 
ناس الدفاتر الجارم بيا العمؿ بالبمديات حسب النماذج التي كانت كجيت ليا ضمف المنشكر عدد 

كأف المعتمديب ىي التي تتكلا في المستقبؿ تحرير جميع  6792المؤرخ في درة سبتمبر  694
بب لمكالدات كالكفيات كيحتكم كؿ دفتر لكؿ مشيخب بالنسالرسكـ المتعمقب بالحالب المدنيب بتخصيص 
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دفتر عما مائب رسـ يقع تعميرىا حسب اإلعالمات المقدمب مف طرؼ المشائخ بصاب منظمب في 
 كؿ أسبكعل

ميمب المشائخ تبقا في المستقبؿ منحصرة في  بكؿ التصريحات بالكالدات كالكفيات في  عما أف
عالـ المعتمديب  مف 42ك  33اآلجاؿ القانكنيب المنصكص عمييا بالاصميف   انكف الحالب المدنيب كاف

تماـ اإلجرااات الالزمب في شأنيال  التي تتكلا ترسيميا بالدفتر الجديد المعد لذلؾ كاف

ىذا كيتمقا الشيخ التصريحات المذككرة في اآلجاؿ المعينب بصاتو ضابط الحالب المدنيب كيسجميا 
 6جيف الكاصميف لكـ صحبب ىذا )عدد بكنش المقتطعات الخاص الذم يتعيف إعداده حسب النمكذ

 بالنسبب لمكفاة ل 3بالنسبب لمكالدة كعدد 
كيحتكم ىذا الكنش عما مائب صاحب تتضمف إرشادات مطابقب في مجمكعيا لمعناصر المكجكدة 

التحرم كتمضي األكراؽ مف طرؼ الشيخ كالمعمـ الذم لو الصاب   ب عما جميعيا بكؿابالرسـك يج
 ا ا تضاه القانكفلالمطمكبب بالنظر لم

كيقدـ الشيخ في الك ت المناسب مقتطعات الكنش )كالدات أك كفيات  إلا المعتمديب ليقع عما 
ب كيمضي الشيخ بالرسـك بالمكاف ينسـك بالدفتر الخاص بالمشيخب المعضكئيا تحرير الر 

كفاة لدل المخصص إلمضاا المعمـ كبياتو الصاب يصبح الشيخ ىك المعمـ الكحيد بالكالدة أك ال
   المعتمدل

أما المقتطعات التي اعتمدىا الشيخ لتسجيؿ اإلعالمات بالكالدة أك الكفاة بالمعتمديب فننيا ترجع لو 
 بعد اتماـ الرسـ بالتحرير كبمجرد امضائو مف طرؼ المعتمد كالشيخ بصاتو المذككرةل

ف احتااظ الشيخ بالمقتطعات كجذكرىا مما يسيؿ الرجكع إلييا لمتىبت  كالتحقؽ كتزكيد مف ييميـ كاف
 األمر باإلرشادات المطمكبب عند اال تضاال

أما األكراؽ األخرل كالشيادات الطبيب كديرىا فيجب أف تبقا مضافب لرسـ الحالب المدنيب كتكدع 
بكتابب المحكمب االبتدائيب مع نظير الدفتر بعد اإلمضاا مف طرؼ الشيخ المدلي بيا كالمعتمد معا 

 مف  انكف الحالب المدنيبل 63اصؿ كفقا ألحكاـ ال
ىذا كنمات أنظاركـ إلا أف أعداد دفاتر المقتطعات بالنسبب لمكالدة كالكفاة كدفاتر الحالب المدنيب 

 الجديدة تقع عما ناقب مجمس الكاليبل
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كالمردكب مف السادة الكالة اتخاذ التدابير الالزمب لتطبيؽ االجرااات المقررة في خصكص مشايخ 
 ل6711كصايـ ضباط الحالب المدنيب ابتداا مف درة جاناي التراب ب

كختاما نرل مف المايد تنبيو السادة ضباط الحالب المدنيب إلا ما تتطمبو ميمتيـ مف اىتماـ كعنايب 
كسير عما تطبيؽ النصكص الضابطب لمحالب المدنيب باعتبارىا ركنا أساسيا يرتكز عميو نظاـ حياة 

ة كحاظ النسب بقطع النظر عما ليا مف أىميب كبرل في النطاؽ الشعب كر يو كصيانب األسر 
إنما تعتمد كؿ  اديفيالمالحككمي إذ أف الحككمب الساىرة عما رفع مستكل المكاطف في كؿ 

االعتماد االحصائيات المستمدة مف دفاتر الحالب المدنيب لتركز عمييا كؿ التصميمات في مختمؼ 
 افيب أك اال تصاديب أك حتا السياسيب منيالالمجاالت سكاا االجتماعيب أك الىق

المدنيب لبذؿ المزيد مف الجيد لميسر كلكؿ ىاتو االعتبارات فنننا نييب بالسادة ضباط الحالب 
 بالحالب المدنيب طبؽ ما يرتضيو القانكف كالسير عما تنايذ ما جاا بيذا المنشكرل

 اؿ التنقيحات الجديدة عميو كالسالـلكيصمكـ صحبب ىذا نسخب مف  انكف الحالب المدنيب بعد إدخ
 

 1965د سمتر  12تونس في 
 

                        كاتب الدولة لمداخم ة                        كاتب الدولة لمعدل               
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 الجميور ة التونس ة 
 وزارة الداخم ة    

 1971د سمتر  22تونس في                                 االدارة الجيو ة والتمد ة
  3/د/أ ج ب/55عدد 

 من وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 "عن طر   السادة الوالة"

 ل6719ديسمبر  63المؤرخ في  29المنشكر المشترؾ عدد  المرجع:

عػاله فمف بيف التكجييات الخاصب بالحالب المدنيب الػكاردة بالمنشػكر المشػترؾ المشػار إليػو أ عدبك 
  ك ػػع التنبيػػو بأنػػو يتعػػيف عنػػد تحريػػر رسػػـك الحالػػب المدنيػػب أف يجػػاب عػػف كػػؿ 9الاقػػرة  4)الصػػاحب 

العناصػػر االسترشػػاديب بكامػػؿ التحػػرم كبكجػػو تػػاـ كيكتاػػي بػػالجكاب عػػف األسػػئمب المكجػػكدة بالرسػػـك 
 "بدكف زيادة"ل

ا عبارة "السػيد" ـ بالعنصر الخاص لذكر األب عمك دير أنو لكحظ ك كع التنصيص ببعض الرس
أك مػػػا يشػػػبو ذلػػػؾ مػػػف عبػػػارات التعظػػػيـ ممػػػا انجػػػر عنػػػو التبػػػاس فػػػي كتابػػػب اسػػػـ األب بالمضػػػاميف 

 كالبطا ات المستخرجب مف تمؾ الرسـك كخاصب عند ترجمتيال

بالمنشكر اآلنؼ الذكر بكامؿ التحرم  السير عما تطبيؽ التعميمات الكاردة كعميو فالمردكب
لرسـك السابقب فننو ينب ي عدـ اعتبار العبارات الزائدة التي ال تمت كالعنايبو أما في خصكص ا

بصمب إلا ىكيب األب الحقيقيب كذلؾ عند استخراج البطا ات كالمضاميف مف الرسكـ األصميب 
 كالسالـل

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                     
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                    

                                                           



135 
 

 معتمديب للللللللللللللللللللل
 مشيخب لللللللللللللللللللللل

 الحالب المدنيب   عػػػػػاـ
 ػػددػػػعإعالـ بكالدة    

 للللللللللللللمعتمديب للللللل
 مشيخب لللللللللللللللللللللل

 عػػػػػاـ  الحالب المدنيب
 ػػددػإعالـ بكالدة   عػػ

االسـ                                                                                           المكلكد                
االسـ                                                                                                                   المكلكد                           المقب  

   المقب     

تاريخ الكالدة مع بياف اليـك   تاريخ كمكاف الكالدة
 كالساعب

 

  مكاف الكالدة  
  ىا جنس المكلكد )ذكر أك أن  أسماا األبكيف كلقباىما
 اسـ مف  اـ باإلعالـ

 كلقبو كمقره
اسـ األب كلقبو كتاريخ كمكاف  

 كالدتو كحرفتو كمقره كجنسيتو
 

اسـ األـ كلقبيا كتاريخ كمكاف  مالحظػػػػػػات
 كبمدتيا كحرفتيا كمقرىا كجنسيتيا

 

تاريخ االعالـ مع بياف اليـك 
 كالساعب

 

اسـ مف  اـ باالعالـ كلقبو كمقره 
 ره كجنسيتوكحرفتو كعم

 

  امضاا المعمـ بعد تالكة الرسـ عميو
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 معتمديب للللللللللللللللللللل
 مشيخب لللللللللللللللللللللل

الحالب المدنيب      
 عػػػػػاـ

إعالـ بكفاة        
 عػػػػدد

 معتمديب للللللللللللللللللللل
 مشيخب لللللللللللللللللللللل

 اـالحالب المدنيب      عػػػػػ
 إعالـ بكفاة        عػػػػػدد

االسـ                                                                                               المتكفي                 
 المقب

                             االسـ                                                              المتكفي                  
 المقب

 

 تاريخ الكفاة  
 مع بياف اليـك كالساعب

 

  مكاف الكفاة  تاريخ كمكاف الكفاة
 حالتو العائميب  

 كتاريخ كمكاف الكالدة
 

 
 

 

 اسـ األب كلقبو 
 كتاريخ كمكاف كالدتو

 كحرفتو كمقره كجنسيتو

 

 اسـ األـ كلقبيا  أسماا األب كاألـ كلقباىما
 تاريخ كماكف كالدتياك 

 كجنسيتياكحرفتيا كمقرىا

 

 تاريخ اإلعالـ  
 مع بياف اليـك كالساعب

 

 اسـ مف  اـ باالعالـ
 كلقبو كمقره

اسـ مف  اـ باالعالـ كلقبو كمقره كحرفتو  
 كعمره كجنسيتو

 

  امضاا المعمـ بعد تالكة الرسـ عميو
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 الجميور ة التونس ة
 كتاتة الدولة الداخم ة 
 1958جانفي  31تونس في           تدارة الجيو ة والتمد ة                     ا

 /د/أ ج19عدد 
 منهور

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى

 السادة الوالة
 

 تقمد ضباط الحالب المدنيب كشاحا خاصال الموضوع:

يـ كشاحا خاصا كبعدو فقد استقر الرأم أف يتقمد ضباط الحالب المدنيب بمناسبب  ياميـ بكظائا
 ذا لكنيف أحمر كأبيض كىما لكنا العمـ التكنسيل

كيحمؿ الكشاح عما الكتؼ اليمنا كيككف أعاله المكف االبيض كيكىؽ بالخصر االيسر 
 الجميكريبل شعار بكاسطب صايحب معدنيب مرسـك عمييا

ب لذلؾ كسنكجو لكـ فيما بعد األكشحب المعدة لكـ كلمعتمديكـ لتقمدىا عندما تدعك الحاج
 كالسالـل

 عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                  
 رئ س اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                
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    الجميور ة التونس ة      
                            الداخم ة      وزارة         

                                      2112جوان  24                              لمجماعات العموم ة دارة العامةات 

 الملم ة                
 41منهور عققدد     

  

 من وز ر الداخم ة   
 إلى

 السققادة الققوالة ورؤساء التمد ات

  لكضباط الحالب المدنيبتقمد الكشاح الخاص برؤساا البمديات : الموضوع

الخاص  احالكش دياتساا البمرؤ  يتقمدف أبيا العمؿ ب الجارمب تيراتلا ا تضتد قل   كبعدو    
يب ميكر الج ئيسر ة ادسيباؿ تقمراسـ اس الؿك خأ ديبلبماس لأس المجار بيـ عما يصتن دبيـ عن

ـ حمؿ ىذا يتا مك جنبيبؿ األاا الدكرؤسك يب أاخمدر اليد كز يك السأر األكؿ يكز الد يك السأ
يـ ضباط تمياميـ بصا بمارسديات أىناا ما البمرؤسا دماعسضا مف طرؼ ميج أمانالبر 
 لكد الزكاجقع إبراـعند  نيبمد البح

كنظرا لما لكحظ مف تبايف ك اختالؼ في كيايب حممو أىناا بعض المناسبات فننو يجدر   
المكف األبيض ك يكىؽ طرفاه في األساؿ  التذكير بأف الكشاح يحمؿ عما الكتؼ اليمنا أعاله

ك عما مستكل الخصر األيسر بالصايحب المعدنيب المرسكـ عمييا شعار الجميكريب أما 
 لالمكاصاات الانيب لمكنيو فيي ناس المكاصاات الخاصب بعمـ الجميكريب

عما ك نظرا لما يتضمنو حمؿ الكشاح مف معاف ساميب باعتباره يجسـ ىيبب الدكلب كيمقي    
متقمده مسؤكليب العنايب بالمظير كانتياج سمكؾ مميز أىناا حمموو المردكب إيالا ىذا 

 لالمكضكع ما يستحقو مف عنايب كتذكير منظكريكـ بو كمما دعت الحاجب إلا ذالؾ

 و السقققالا                                                                    
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 الجميور ة التونس ة
 اللمد هلل                كتاتة الدولة لمعدل                              

 قددقعقق  
 2/3ا/ف 2115

 منهققققور
 من كاتب الدولة لمعدل

 إلى
 السادة الوالة والمعتمد ن ورؤساء التمد ات

 ضتاط اللالة المدن ة
 

 بالكالدة أك الزكاجتمقي التصريحات  الموضوع:
 

مف القانكف االستىنائي الصادر في مادة الحالب المدنيب  4-2كبعدو فقد ا تضا الاصالف 
 6799أف إىبات الزكاج المبـر بيف التكنسييف  بؿ يـك درة أكت  6792جكيميب  4بتاريخ 

أماـ  الكالدة التي لـ يسبؽ ترسيميا  بؿ التاريخ المذككر يجب إىباتيما بمكجب تصريح يقع
 للممقر االخ رشيخ التراب أك المحرؾ بمكاف الكالدة أك 

كشرح ذلؾ أف كؿ شخص يسكف خارج منطقب كالدتو أك زكاجو يمكف لو اإلدالا 
بالتصريح فيما ذكر أعاله لدل الشيخ أك المحرؾ التابع لو بالسكنا ىـ أنو يسمـ ذلؾ 

لا تكجيو التصريح المذككر التصريح إلا ضابط الحالب المدنيب بمقره كىذا األخير يتك 
كبالطريقب اإلداريب إلا زميمو لمكاف الكالدة أك الزكاج كبعد إتماـ الترسيـ القانكني فنف ضابط 
الحالب المدنيب لمكاف الكالدة أك الزكاج  يكجو شيادة ىبكت الكالدة أك الزكاج إلا ضابط الحالب 

يخاا أف ال ايب مف القانكف الجديد كجو لو التصريح لتسميميا لصاحبيا إذ ال  المدنيب الذم
إنما ىي تمكيف كافب المكاطنيف ممف كانكا دير مرسميف  6792جكيميب  4الصادر في 

 6799بالكالدة أك لـ يكف بأيدييـ الرسـ القانكني لمزكاج المنصكص عميو بقانكف درة أكت 
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تنقؿ أك دير  مف تعديؿ حالتيـ بطريقب سيمب كبدكف تكميايـ سيما المعكزيف منيـ مصاريؼ
 ذلؾل

ىذا كمف ناحيب أخرل فننو يتعيف عما السادة ضباط الحالب المدنيب استاسار أصحاب 
التصريحات بمناسبب الترسيـ عما يمـز مما ىك دير منصكص عميو بالتصريحات كذلؾ 
إلتماـ الترسيـ عما الكجو األكمؿ كحسب كافب العناصر المكجكدة بدفاتر الحالب المدنيب ميما 

نكعيا )دفاتر بمديات أك دفاتر مقتطعات و ليكف عممكـ طبؽ مما  رر أعاله كعرفكنا كاف 
 بكصكؿ ىذا إليكـ كالسالـل 

 1958أوت  11تونس في                                                      
 

 كاتب الدولة لمعدل                                                         
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 الجميور ة التونس ة
 اللمد هلل                 كتاتة الدولة لمعدل                                    

 مصملة اللكاا
 دائرة الحالب المدنيب 

 كاإلحصائيات القضائيب
 كالكىائؽ     
 ا / ح ه 285دد ققع        

 منهور
 من كاتب الدولة لمعدل

 إلى السادة
 والمدع ن العموم  ن ووكالء ةالوك ل العاا لمجميور 

 الجميور ة وضتاط اللالة المدن ة
 

 الحالب المدنيب الموضوع:

 4 عدد كبعد فقد ك ع استاسارنا لمعرفب ىؿ أنو يمكف  بكؿ التصريح الذم جاا بو  انكف
 و األمر مباشرة كالعمؿ بمقتضاهلمف دير الشخص الذم ييم 6792جكيميب 

يقتضي أف الكالدة إذا لـ يسبؽ ترسيميا  6792جكيميب  4مف  انكف  4ال يخاي أف الاصؿ 
إىباتيا  6797جكاف  21فننو يمكف إلا نيايب  6799بدفاتر الحالب المدنيب  بؿ درة أكت 

مف  2ؿ بشيادة يحررىا ضابط الحالب المدنيب بمكجب التصريح المنصكص عميو بالاص
 القانكف المذككر ممف ييمو األمرل

كالتعبير ىذا )بطمب ممف ييمو األمر  ال يستنتج منو لزكميا أف التصريح إلىبات الكالدة ال 
يمكف تمقيو إال مف ناس المكلكد بؿ التصريح يمكف أف يدر منو رأسا أك مف كالده أك أحد 
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لكالدة بصاب عامب كما ىي الحالب أ اربو أك أجكاره أك ككيمو أك حتا ممف ييمو أمر تمؾ ا
مىال بالنسبب لممتكفا المراد ترسيـ كالدتو لتككيف ممؼ درامب حربيب تتعمؽ بكرىتو كدايب األمر 

 أنو يتحتـ ذكر إسـ صاحب الطمبل

كؿ ىذا إليكـ تسميـ صىذا كمف ناحيب أخرل فننو يمكف في المستقبؿ كبدايب مف تاريخ ك 
تعمؽ بالكالدة المرسمب بمكجب التصريح عكضا عف شيادة بطا ات كالدة اعتياديب فيما ي

لىبكت الكالدة الجارم بيا العمؿ لحد اآلف كما أنو يمكف تسميـ مضاميف أيضا مف رسكـ تمؾ 
 الكالداتل

 ليكف العمؿ طبؽ ما  رر أعاله كالرجاا تعريانا بكصكؿ ىذا إليكـ كالسالـل

 1959جانفي  18تونس في                                                     
 

 كاتب الدولة لمعدل                                                       



145 
 

 الجميور ة التونس ة  
 كتاتة الدولة الداخم ة  

 1962مارس  17تونس في                 اتدارة الجيو ة والتمد ة                   
 2/د/أ ج ب/23عدد  

 الدولة لمداخم ةمن كاتب 
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 

 حكؿ تحرير عقكد الزكاج بيف المسممب كدير المسمـل الموضوع:

كبعد فقد بم نا أف بعض ضباط الحالب المدنيب كبعض العدكؿ يبرمكف عقكد زكاج مسممات 
جمب بأشخاص دير مسمميفل كحيث أف ىذا اإلجراا دير  انكني إذ ينافي مع ما جاات بو م

األحكاؿ الشخصيب صراحب أك ضمنيا كخاصب الاصؿ الخامس منيا فالمردكب منكـ التحرم 
 التاـ في ىذا المكضكع كالعدكؿ عف تحرير عقكد زكاج بيف المسممب كدير المسمـو كالسالـل

 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                            
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                     
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 الجميور ة التونس ة
 كتاتة الدولة الداخم ة

 1965أوت  2تونس في                اتدارة الجيو ة والتمد ة                      
 3/د/أ ج ب/51عدد 

 

 كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى

 السادة الوالة
 

 كفاة-زكاج-كالدة-الحالب المدنيب الموضوع:
 

كبعدو فقد تبيف مف التاقد الذم أجرم في ميداف الحالب المدنيب ببعض كاليات الجميكريب 
 كجكد إخالؿ يمكف تمخيصيا فيما يمي:

 م  تالزواج:ف ما  تع
 ينعقد الزكاج بدكف تكفر شركط صحتو مف ذلؾ أنو:

ك  24يعقد لممطمقب أك األرممب في العدة كبدكف مراعاة آجاليا خالفا لـ جاا بو الاصالف  -
 مف مجمب األحكاؿ الشخصيبل 29

 مف مجمب األحكاؿ الشخصيبل 2يعقد بدكف مير كبدكف شاىديف خالفا لما جاا بو الاصؿ  -

 كاىباتدالا ببطا تي كالدة المتعا ديف لمتحقؽ مف بمكغ سف الزكاج القانكني يعقد بدكف اإل -
مف  23مف مجمب األحكاؿ الشخصيب كالاصؿ  9تاريخ الكالدة بالعقد عمال بأحكاـ الاصؿ 

  انكف الحالب المدنيبل

 تزكج بىاف المرأة التي لـ يصدر الحكـ باؾ عصمتيال -

انكني بدكف مكافقب الكلي أك إذف الحاكـ بالنسبب لمف يبـر الزكاج لمف لـ تبم  سف الرشد الق -
 مف مجمب األحكاؿ الشخصيبل 1ال كلي ليا كفي ذلؾ خرؽ لما ا تضاه الاصؿ 
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مف  انكف الحالب  22يبـر زكاج األجانب بدكف إدالا بشيادة إمكانيب الزكاج )الاصؿ  -
 المدنيب ل

بعد )بعد عاـ مف تاريخ  تحرر عقكد الزكاج خارج دفتر بمطبكعات مستقمب تنسج فيما -
العقد في بعض األحياف  بدفتر الزكاج كبدكف إمضاا العقد بالدفتر مف طرؼ الزكجيف 

 31ك  2ك  9كالشاىديف كالكلي عف اال تضاا كحتا ضابط الحالب المدنيب )يراجع الاصكؿ 
 مف  انكف الحالب المدنيب ل

الحالب المدنيب  بؿ  يمضي العقد عما البياض مف طرؼ الزكجيف كشاىدييما كضابط -
اليـك المعيف لمعقد كيحرر الرسـ  بؿ ذلؾ اليـك ىـ أنو يم ا لعدـ حضكر الزكجيف في اليـك 

 المعيف لمعقد لعدكليما عنو لسبب مف األسبابل

عقكد زكاج  انكنيب متكفرة االركاف كتشطب مف طرؼ ضابط الحالب المدنيب في حيف أف  -
 بحكـلاإلل اا عند اال تضاا ال يككف إال 

 ال تمضي عقكد الزكاج مف الزكجيف أك مف الشاىديف أك حتا مف ضابط الحالب المدنيبل -

تحرر عقكد الزكاج بكاسطب كتبب بدكف حضكر ضابط الحالب المدنيب كتمضي بعد أشير  -
 مف طرؼ ىذا األخيرل

 يعقد المساعد بالبمديب بدكف تاكيضل -

 لمدفاع الكطنيل تحرر عقكد زكاج الجنكد بدكف إذف مف كتابب الدكلب -

كفي خصكص الزكاج لكحظ أف المعتمديف في المراكز المستقمب كالتي ليست بيا بمديات  -
يمتنعكف مف تحرير رسـك الزكاج كيحيمكف الرادبيف فيو عما العدكؿ كفي ىذا السمكؾ عر مب 

ىماؿ لمصمحب المكاطنيفل  لنيب المشرع كاف

 ف ما  تعم  تالوالدة والوفاة:

 القانكني لترسيـ الكالدات كالكفياتل عدـ احتراـ األجؿ -

تحرر الرسـك خارج الدفاتر بأكراؽ تدرج بيا بعد عاـ أك أكىر مف تاريخ الكالدة أك الكفاة  -
 ممضاة عما البياض مف طرؼ المعمـل
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يعطؿ الترسيـ عما اإلدالا بكىائؽ لـ يارضيا القانكف كرسـ الزكاج كبطا تي كالدة األبكيف  -
 ب كالدة اليالؾ في الكفاةللترسيـ الكالدة كبطا 

استعماؿ دفاتر بدكف سابقيب امضائيا مف طرؼ - اعدة تر يـ الرسـك دير محترمب -
 المحاكـل

 التكاريخ محررة باألر اـل-عدـ اتماـ عناصر الرسـك عند تحريرىا -

كىيرا مف الرسكـ دير ممضاة مف المعمـ كيكجد بكىير منيا عالمب االبياـ عكضا عف  -
 ص عما تعذره مف طرؼ ضابط الحالب المدنيبلاالمضاا كالتنصي

 يقع ادخاؿ ت ييرات عما الرسـك تمس بالجكىر في بعض األحياف بدكف حكـل -

 يقع التشطيب كاإلصالح بدكف مصاد بل -

عدـ تحرير الرسـ عما الكجو األتـ كلكحظ كجكد رسـك كالدة دير مذككر بيا تاريخ كالدة  -
 المكلكد كال حتا اسمول

في الكالدة كالكفاة في اإلباف كاىر تحريرىا أك تمضي بالطابع كىكذا  ال تمضي الرسـك -
تكجد االؼ مف الرسـك يرجع تاريخ تحريرىا إلا سنكات متقدمب لـ تعدؿ بنمضاا ضابط 

 الحالب المدنيب المعني باألمر كيتعذر تعديميا اآلف مف طرؼ الخمؼل 

ألحياف  لـ تككف في بعض ا 6792الرسـك المحررة بكاسطب المشائخ )مف عاـ  -
مجمكعاتيا كلـ تسار حتا اآلف في بعض المناطؽ ك د تمز ت الرسـك لكىرة استعماليا 
كانعدمت بعض عناصرىا األساسيب كأصبح الكىير منيا دير  ابؿ لمتساير كبذلؾ لـ تكجو 
نظائر الدفاتر مف سنكات متعددة لككاالت الجميكريب كتعطؿ التنصيص بالرسـك عما الكفاة 

 تبني إلا دير ذلؾلأك ال

 كاعد التنصيص عما الكفاة أك الطالؽ أك دير ذلؾ دير محترمب كال يجرم العمؿ بيا  -
 بتاتا في بعض المناطؽل

 ال تزكد المعتمديات في اإلباف بالدفاتر كالمطبكعات الالزمب لتسيير الحالب المدنيبل -

قع تزكيد ضابط نصكص الحالب المدنيب مف  كانيف كمناشير لـ تجمع حتا اآلف كلـ ي -
 الحالب المدنيب بمجمكع تمؾ النصكصل

 تأخير ممحكظ في تكجيو نظائر دفاتر الحالب المدنيب إلا المحاكـ في اإلبافل -
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 أالؼ مف التصاريح دير معدلب كال مدرجبل -

كالمردكب منكـ إصدار التعميمات الالزمب إلا السادة ضباط الحالب المدنيب بدائرة كاليتكـ  -
اإلخالؿ كالسير بخدمب الحالب المدنيب طبقا لمقتضيات القانكف كتقديـ ما لتالفي مىؿ ىذا 

 لديكـ مف الممحكظات الخاصب في ال رض خالؿ الندكة المقبمب كالسالـل  

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                      

 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                        
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  الجميور ة التونس ة
 1968ماي  6وزارة الداخم ة                                 تونس في    

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/18عدد   

 الداخم ةمن وز ر 
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(
 الزكاج العرفيل-الحالب المدنيب الموضوع:
 ل1967ديسمبر  27بتاريخ  3د/أ ج ب/ 95منشكرنا عدد  المرجع:

 مىاؿ دفترل المصال ب:
تصاريح كبعد فتبعا لمنشكرنا المشار إليو بالمرجع المتعمؽ بنىبات الزكاج العرفي بكاسطب 

تحاؿ عما ككالا الجميكريب لدل المحاكـ االبتدائيب المختصب الستصدار أحكاـ في ال رض 
 بدكف مصاريؼل

نعرفكـ أف األحكاـ مف ىذا القبيؿ ترسـ بتاريخ كركدىا بدفتر خاص مستقؿ عف دفتر 
 الزكاج العادم نظرا الختالؼ عناصرىمال

 اص المشار إليو لمنسج عما منكالولكعميو فقد كجينا لكـ صحبب ىذا مىاؿ الدفتر الخ
جاؿ مناسب مف تمؾ الدفاتر في أ رب اآلالعدد ال إلعدادكالمردكب إتخاذ التدابير الالزمب 

مف  9مع التنبو لعرضيا عما إمضاا حاكـ الناحيب  بؿ استعماليا كفقا لمقتضيات الاصؿ 
  انكف الحالب المدنيب كالسالـل

 كاتب الدولة لمداخم ة                                                       
                                                      

 نسخة ذلي كذلي     
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة
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 الجميور ة التونس ة
 كتاتة الدولة لمداخم ة
 االدارة الجيو ة والتمد ة
 كاليبللللللللللللللللللللللللللل

 ديبللللللللللللللللللللللللمعتم
 بمديبللللللللللللللللللللللللللل

 عػػػدد
 ترسيـ زكاج

 بػيف
  للللللللللللللللللللللللللللل1

 للللللللللللللللللللللللللللللل
  للللللللللللللللللللللللللللل2

 للللللللللللللللللللللللللللللل

 ترس ا زواج
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعاـ الؼ كتسعمائبللللللللللللللللل

 كفي يكـللللللللللللللللللللللللللمف شيرللللللللللللللللللللللللللللللل
 نحفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ضابط الحالب المدنيب بػلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 نشيد بأننا اطمعنا عما الحكـ الصادر مف محكمبلللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتحت عػػػػػػػػدد

 القاضي 19بتاريخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 باىبات ركابط الزكجيب بيف:

 الزوج:-أوال
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسمو لللللل

 لقبو للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 الجنسيب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللتاريخ الكالدة لللللللللللللللللللللللللللللل
 الحرفب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 مقر السكنا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1ك د كاف متزكجا بالسيد: )
 يب في لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمتكف

كىك ماارؽ بمقتضا حكـ طالؽ  19المتكفيب في لللللللللللللللللللللل 
 صادر بتاريخلللللللللللللللللللللمف محكمبللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللاسـ كالده كلقبو كمقر سكناىا لللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللالجنسيبلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 اسـ كالدتو كلقبيا كمقر سكناىا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللالجنسيبللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الزوجة:-ثان ا
 اسميا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقبيا لللللللللللللللللللللللللللل
 لللللالجنسيب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 تاريخ الكالدة للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللمكاف الكالدةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الحرفب لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 مكاف السكنا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1كانت متزكجب بالسيد: )
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمتكفا في للللللللللللللللللللل
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 أك ىي ماار ب بمقتضا حكـ صادر بتاريخللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللمف محكمبللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 اسـ كالدىا كلقبو كمقر سكناه للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللالجنسيبلللللللللللللللللللللللللللللل
 اسـ كالدتيا كلقبيا كمقر سكناىا لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللالجنسيبللللللللللللللللللللللللللللللل

   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2بشيادة السيد: )
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكالسيد 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

   للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل3كانجبا األبناا: )
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللفيللللللللللللللللللللللللللل                                        
 ضابط الحالب المدنيب                                               

 مالحظات: للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 لللللللللللللللفيلللللللللللللللل                                      

 دنيبضابط الحالب الم                                              
 

   الكممات الزائدة يشطب عمييا1)
   يذكر االسـ كالمقب كالعمر كالحرفب كمقر السكنا حسب نص الحكـ2)
   يذكر االسـ كالمقب كتاريخ كمكاف الكالدة3)
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 الجميور ة التونس ة   
 1969جو م ة  14تونس في                 كتاتة الدولة لمداخم ة                   

 جيو ة والتمد ةاتدارة ال
 3/د/أ ج ب/26عدد   

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى 

 ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 الزكاج العرفيل-الحالب المدنيب الموضوع:
كبعد فقد لكحظ عددا كبيرا مف المكاطنيف بمختمؼ المعتمديات تزكجكا حسب العرؼ بعد 

قيت حالتيـ الزكجيب دير شرعيب ك د أشار بعض ك د انجبكا أطااال كب 1957درة أكت 
ككالا الجميكريب عند استشارتيـ عف الطريقب التي يمكف اتخاذىا لتعديؿ كضعيب ىؤالا إلا 
أنو يقع تحرير عقد زكاجيـ بدفاتر الزكاج العدم مع كجكب التنصيص بأساؿ العقد أك بالطرة 

ما  تصحيح كضعيما القانكني عما العبارة التاليب )أف  صدىما مف تحرير عقد زكاجي
للللللللللللللللالمكلكد لللللللللللللللللللمزكجيب نظرا لسابقيب انجابيما الطاؿ فالفللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللبػلل
 لللللللللللللللللللكلكد بػلللللللالمللللللللللللللللللففال بتاريخلللللللللللللللكالطاؿ

 لللإلخ لبتاريخللللللللللللل
مف  انكف الحالب المدنيب  31أف ىذا اإلجراا يتنا ض كمقتضيات الاصؿ  كحيث يبدك

كالمصادؽ  1964فيارم  20المؤرخ في  2الجديد الذم جاا بو المرسـك ر ـ  36كالاصؿ 
إلا  فقد الات نظر كتابب الدكلب لمعدؿ 1964أفريؿ  21الصادر في  2عميو بالقانكف ر ـ 
 1957يمكف لمزكجيف المذيف ارتبطا ببعضيما عما العرؼ بعد درة أكت  المكضكع فأفاد أنو

بحيث  وال  كون ليذا الرسا تأث ر عمى الماضيأف يحررا رسـ زكاج عما الكجو القانكني 
 أنيما يعتبراف متزكجيف مف يـك تحرير الرسـل
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محالب  كفي صكرة ما إذا سبؽ منيما إنجاب أكالد فنف ىؤالا األكالد يككنكف شرعييف ال
مف  انكف الحالب المدنيب كالذم ينص عما أف  36مف تاريخ كالدتيـ طبقا لما جاا بالاصؿ 

 يبقا ىابتال األوالد من الزواج التاطلنسب 
كعميو فال فائدة في التنصيص بعقد الزكاج الرسمي المبـر  صد تعديؿ زكاج عرفي عما 

 لأف ال ايب مف تحريره ىي تسكيب كضعيب الزكجيف القديمب
كالمردكب السير عما إتباع ىاتو التعميمات بكامؿ التحرم في المستقبؿ كعرفكنا بكصكؿ 

 ىذا كالسالـل
 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                       
 يو ة والتمد ةمد ر اتدارة الج                                                         
                                                            



155 
 

 الجميور ة التونس ة 
 كتاتة الدولة لمداخم ة 

 1968جو م ة  13تونس في                                اتدارة الجيو ة والتمد ة  
 3/د/أ ج ب/3عدد   

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى
 اللالة المدن ةالسادة ضتاط 

 )عن طر   السادة الوالدة(
 

 الحالب المدنيب الموضوع:
 

لكحظ أف الكىير مف المسمميف األجانب يبرمكف عقكد زكاجيـ استنادا عما بينب  كبعد فقد
مف  انكف الحالب المدنيب  38مف  نصميـ تشيد ليـ بنمكانيب عقد الزكاج طبقا ألحكاـ الاصؿ 

 مرأة أك أكىر حسبما يسمح ليـ بو  انكف بالدىـلمع أنيـ مازالكا متزكجيف با
زكجات التي حجرىا التشريع لكلصيانب المرأة التكنسيب مف الرجكع إلا كضعيب تعدد ا

التكنسي فننو يتعيف مطالبب المسمميف األجانب  بؿ تحرير عقكد زكاجيـ بتكنسيات باإلدالا 
نؼ اال 38عمييا بالاصؿ  نب المنصكصبشيادة عزكبيب أك شيادة طالؽ عالكة عما البي

 الذكرل
 كالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات المشار إلييا ب ايب الد ب كالتحرم كالسالـل

 
 لمداخم ة         تالن اتة عن كاتب الدول                                            

 ة الجيو ة والتمد ةمد ر اتدار                                                      
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 الجميور ة التونس ة
 1972د سمتر  25وزارة الداخم ة                            تونس في   

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/53عدد   

 2-أ        
 من وز ر الداخم ة

 إلى
 لة المدن ةالسادة ضتاط اللا

 )عن طر   السادة الوالة(
 

 إبراـ عقكد زكاج األجانبل-الحالب المدنيب الموضوع:
كبعدو فنف ساارة الجميكريب العربيب الميبيب الاتت النظر إلا أف كىيرا ما يقع إبراـ عقكد 
زكاج مكاطنيف ليبييف بمكاطنات تكنسيات بالجميكريب التكنسيب بدكف مكافقب ىاتو الساارة عما 

 ذلؾل
زكاج عقد مف  انكف الحالب المدنيب يقضي بأف "يحرر  38كنذكركـ بيذا الصدد أف الاصؿ 

األجانب بالبالد التكنسيب طبؽ القكانيف التكنسيب استنادا عما بينب مف  نصميـ تشيد ليـ 
 بنمكانيب عقد الزكاجل

ا القبيؿ مطالبب كعميو فننو يتعيف عما ضباط الحالب المدنيب عند إبراـ عقكد الزكاج مف ىذ
الطرؼ األجنبي باإلدالا بشيادة في ال رض محررة مف طرؼ  نصؿ بالده تضاؼ مع 

 األكراؽ القانكنيب المطمكبب إلا الممؼ المتعمؽ بالزكاجل 
ىذا كبالنسبب لعقكد الزكاج المبرمب لدل العدكؿ فسيقع خطاب كزارة العدؿ لتنبيو ىؤالا 

اآلنؼ الذكر مع التنصيص عما مضمكف البينب  38لمسير عما العمؿ بما جاا بو الاصؿ 
عالـ المكجو إلا ضباط الحالب المدنيب المعني باألمر المدلا بيا لدييـ في ال رض بطرة اال

 حتا يمكنو التحقؽ مف إتماـ المكجب  بؿ إدراج الزكاج بالدفتر الخاص لذلؾل
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البينب المكمأ إلييا ىي كنؤكد عميكـ كامؿ التحرم في تطبيؽ ىاتو التعميمات باعتبار أف 
 شرط إلبراـ زكاج األجانبو كالسالـل

 
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                            

 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                           
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 الجميور ة التونس ة     
 1973أفر ل  16تونس في           وزارة الداخم ة                                     

 إدارة الهؤون العامة والجيو ة
 3/د/أ ش ع ج ب/17عدد 

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 السادة الوالة()عن طر   

 
 الحالب المدنيبل الموضوع:

 
بطرابمس أنو كىيرا ما تتقدـ إلا مصالح القنصميب  كبعدو فقد عرفت  نصميتنا العامب

مكاطنات تكنسيات متزكجات بأشخاص ليبييف إلفادتيا بمشاكميف الزكجيب التي تتمىؿ في 
يفو مع المالحظب أف حياف في معاممب الزكج السيئب أك تزكجو بىانيب أك طال دالب األ

القكانيف الجارم بيا العمؿ بالجميكريب العربيب الميبيب تسمح لمزكج بأف يطمؽ زكجتو ديابيا 
كبعد الطالؽ تقـك الزكجب بتقديـ  ضيب لدل المحكمب الشرعيب لممطالبب بحقكؽ معينب )درامب 

ؽ كتبقا بدكف كناقب حمؿ كحضانب  ال دير إذ ال يمكنيا القانكف مف االعتراض عما الطال
 ناقب كال مسكف في انتظار صدكر الحكـل

أما مك ؼ المحكمب الشرعيب الميبيب فيك عدـ االعتراؼ لمزكجب إال بما ىك مذككر ليا بعقد 
 الزكاج أم ما تخمد بذمب الزكج كىك ما يعبر عنو بالمير المؤجؿل

ال كؿ أك البمديات بالجميكريب التكنسيب لدل العدىذا كال يخاي أف عقكد الزكاج المبرمب 
ذلؾ أف مكاطناتنا الالئي  تنص عما الشركط التي تكاؿ حقكؽ الزكجب عند الطالؽ كنتيجب

عند إبراـ عقد الزكاج بميبييف أف حقك يف مضمكنب كما جاات بو مجمب األحكاؿ  يعتقدف
الشخصيب التكنسيب يجدف أناسيف خاضعات لمقكانيف الشرعيب الميبيب كبصاب أكضح بدكف 



159 
 

ي المطالبب ب رامب الطالؽ أك المعارضب عميو مما يىير ليف صعكبات كمشاكؿ حؽ ف
  متعددةل 

 طناتاالمك لاات نظر اكلصيانب المرأة التكنسيب مف الك كع في مىؿ ىاتو الحالب فالمردكب 
يعتزمف إبراـ عقكد زكاجيف لديكـ بأشخاص ليبييف إلا األكضاع كالتقاليد  يالالتالتكنسيات 

ليبيا كبالخصكص إلا ماىك مكجكد بالبالد مف كبت لحريب المرأة حتا يصبحف المتبعب في 
عما بينب مف األمر مع اإلشارة عمييف بنمكانيب التنصيص بصمب عقد الزكاج عما 
استحقا اتيف مدة الزكاج كبعد الطالؽ مف مصكغ كمبال  ماليب كأدباش خاصب مما يقع 

المؤجؿ خالفا لممير بميبيا بعنكاف المير  اعتباره عند اال تضاا لدل المحكمب الشرعيب
 المعجؿ كىك ما اعترفت الزكجب بقبضو فعال عند إبراـ العقدل

التىبت مف الكىائؽ المقدمب مف طرؼ الزكج ك ىذا كنؤكد عميكـ التحرم التاـ في المكضكع 
الميبي مع مطالبتو بشيادة عزكبب أك شيادة طالؽ عالكة عما البينب المنصكص عمييا 

/د/أ ج 3مف  انكف الحالب المدنيب كذلؾ عمال بالتعميمات الصادرة بمنشكرنا عدد  38صؿ بالا
 ل1968جاناي  13المؤرخ في  3ب/

كبالنسبب لعقكد الزكاج المبرمب لدل العدكؿ فننو سيقع خطاب كزارة العدؿ لتنبيو ىؤالا 
 لمسير عما العمؿ بياتو التعميماتل

ا الزكاج المتعمقب بالميبييف كاألجانب بصاب أما في خصكص اإلعالمات بالتنصيص عم
ك  15عامب كالمحررة مف طرفكـ باسـ ضابط الحالب المدنيب بمكاف كالدتيـ عمال بالاصميف 

لتتكلا إتماـ  مف  انكف الحالب المدنيب فننو يتعيف إحالتيا في المستقبؿ عما كزارة الداخميب 34
مرفك ب  1972ديسمبر  26المؤرخ في  54المكجبات في شأنيا حسبما جاا بمنشكرنا عدد 

بمضاميف مف عقكد الزكاج حتا نككف عما عمـ مف تكفر الشركط المطمكبب فييا كعرفانا 
 ببمكغ ىذا إليكـ كالسالـل

                تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                        
                     ر إدارة الهؤون العامة والجيو ةمد                                      
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 وزارة الداخم ة      
 1975نوفمتر  2تونس في                    إدارة الجماعات العموم ة الملم ة         

 /ح ا95منهور عدد 
 من وز ر الداخم ة

 إلى
 ن ةالسادة ضتاط اللالة المد 

 
 الحالب المدنيبل الموضوع:

 
 د لكحظ أف كىيرا مف األجانب  1957أكت  3المؤرخ في  65كبعدو فتبعا لمنشكرنا عدد 

الذيف اكتسبكا الجنسيب التكنسيب ككانت كالدتيـ مرسمب بدفاتر الحالب المدنيب لدل القنصميات 
 كف صعكبات في الحصكؿ الارنسيب بتكنس أك لدل ضباط الحالب المدنيب بالبالد األجنبيب يال

عما مضاميف مف رسـك كالدتيـ أك التنصيص بيا عما الت ييرات الطارئب عما حالتيـ 
 المدنيبل

كسعيا كراا تسكيب حالب ىؤالا بصاب تجعميـ تابعيف لضباط الحالب المدنيب التكنسييف في 
بدفاتر الحالب المدنيب كؿ ما لو عال ب بحالتيـ المدنيبو فقد تقرر ترسيـ كالدة المعنييف باألمر 

لمعاـ الجارم التي بيد ضباط الحالب المدنيب بمكاف الكالدة بالنسبب لممتجنسيف المكلكديف 
بالجميكريب التكنسيب كببمديب الحاضرة بالنسبب لممتجنسيف المكلكديف خارج تراب الجميكريب 

المطمكبب في استنادا عما أمر اكتساب الجنسيب التكنسيب الذم يتضمف جميع االرشادات 
 خصكص الحالب المدنيبل

عما انو يحرر رسـ جديد استنادا عما المعمكمات المستمدة مف أمر الجنسيب مع اإلشارة 
بكادم المالحظات إلا الظركؼ التي ك ع فييا تحرير الرسـ األصمي ىـ تسجيؿ أسماا 

يمكف الرجكع إلا المعنييف باألمر بدفاتر حركؼ اليجاا المطابقب لعاـ الكالدة الحقيقي حتا 
 الرسـ الجديد بكؿ سيكلب عند اال تضاال
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ستكالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات المبنيب أعاله بمزيد التحرم كالضبط   نارتشاكاف
 في كؿ ما يعترضكـ مف مشاكؿ في ىذا الصددل

 
 والسقققالا                                                                

 عن وز ر الداخم ة                                                             
 مد ر إدارة الجماعات العموم ة الملم ة                                                  
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 فع.زخ         
 الجميور ة التونس ة    

 1976جو م ة  15تونس في            وزارة الداخم ة                          
 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة

 /ح ا52منهور عدد     
 من وز ر الداخم ة 

 إلقى 
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 "عن طر   السادة الوالة"

 الحالب المدنيب الموضوع:
 

لكحظ أف بعض التكنسييف ممف رسمت كالداتيـ بدفاتر الحالب المدنيب التابعب كبعدو فقد 
لرجانب كالمحاكظب بالقنصميات األجنبيب بالجميكريب التكنسيب ال يتمكنكف مف التحصيؿ 
عما مضاميف كالدة مف ىذه القنصميات التي ال تسمميـ إياىا إال مرة كاحدة كفي المرة الىانيب 

شمسيب منيا ىـ تنقطع تماما مف تسميميـ مىؿ ىذه الكىائؽ كسعيا كراا ال تمدىـ إال بصكرة 
تمكيف ىؤالا المكاطنيف مف  ضاا شؤكنيـ أصبح مف الضركرم ترسيـ كالداتيـ لدل ضابطب 
الحالب المدنيب التكنسيبل كليذا ال رض فقد تقرر ترسيـ كالدة المعنييف باألمر بدفاتر الحالب 

لب المدنيب بمكاف كالدتيـ استنادا عما مضمكف الحالب المدنيب المدنيب التي بيد ضباط الحا
المسمـ ليـ مف طرؼ القنصميات الذم يعتمد لتحرير رسـ جديد لكؿ شخص يتقدـ لضباط 
الحالب المدنيب بمكاف كالدتو رادبا منو تصحيح كضعو مع اإلشارة بكادم المالحظات إلا 

تسجيؿ أسماا المعنييف باألمر بدفاتر الظركؼ التي ك ع فييا تحرير الرسـ األصمي ىـ 
حركؼ اليجاا المطابقب لعاـ الكالدة الحقيقي حتا يتمكف الرجكع إلا الرسـ الجديد بكؿ 

 سيكلب عند اال تضاال
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كالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات المبنيب أعاله بمزيد التحرم كالضبط كاسترشادنا 
 ا الصددل في كؿ ما يعترضكـ مف مشاكؿ كصعكبات في ىذ

 
 والسقققالا                                                                 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                             
 لم ةمد ر الجماعات العموم ة الم                                                        
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 الجميور ة التونس ة   
 وزارة الداخم ة

 1979ماي  23                             إدارة الجماعات العموم ة الملم ة       
 52منهور عدد     

 من وز ر الداخم ة
 إلى
 ؤساء التمد اتالسادة الوالة ور 
 

 حكؿ تكجيو  ائمات شيريب في الكالدات إلا المصالح الجيكيب لمصحب العمكميبل الموضوع:
 

كبعدو حرصا عما حمايب األطااؿ مف العاىات كاألمراض فنف كزارة الصحب العمكميب 
ساعيب لجعؿ التمقيح اجباريا كىي تقترح أف يقع إمدادىا بقائمب شيريب في الكالدات الكا عب 

 المنطقب الراجعب لكـ بالنظرلب
نمكذج المصاحب كعميو فالمردكب العمؿ عما تحرير  ائمب شيريب في الكالدات حسب األ

 يتـ تكجيييا إلا المصالح المحميب كالجيكيب لمصحب العمكميبل
 
 
 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                             
 مد ر الجماعات العموم ة الملم ة                                                        
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 الجميكريب التكنسيب
 قائمة هير ة لموالداتكاليبللللللللللللللللل                            

 لمعتمديبلللللللللللللل
 شيرلللللللللللللللسنبللللللللللللللل                       بمديبلللللللللللللللللل                                

العنكاف القار كالكامؿ  اسـ األـ اسـ الجد اسـ األب تاريخ الكالدة اسـ كلقب المكلكد عدد رسـ الكالدة
 حاليا

 المشيخب

 
 
 
 

     
 
 
 
 

  

 
 بلقائمب إلا مصالح الصحب العمكميب  بؿ اليـك الىالث عشر مف كؿ شير                                 إمضاا ضابط الحالب المدنيتسمـ ىاتو ا



166 
 

 /رع       
 الجميور ة التونس ة 

 1981أكتوتر  31تونس في                                             وزارة الداخم ة   
 ـ /ح66عدد    

 منهور
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 عن طر   السادة الوالة
 

 حكؿ عقد الزكاج بالنسبب لمعسكرييفل الموضققوع:
 

أف بعض  1980أكتكبر  24فقد أفادت كزارة الدفاع الكطني بمكتكبيا بتاريخ  كبعدو
د أف االستظيار برخصب الزكاج التي الب دكف العسكرييف يقكمكف بنجراا عقد القراف لدل البمديب

يتحصمكا عمييا كفقا لمتراتيب العسكريب ردبتيا في أف ال يقع في المستقبؿ عقد أم  راف 
ناىا  بدكف تقديـ رخصب مف طرفيال  لمعسكرييف مف ضباط كضباط صؼ )ذككرا كاف

كنذكركـ في ىذا الصدد مف أف زكاج العسكرم يتك ؼ إبرامو عماللللللللللللالكزارة 
 ل1957جاناي  10مف األمر الصادر في  23المعنيب عمال بأحكاـ الاصؿ 

لذا كتاديا لكؿ ما مف شأنو أف يخؿ مف تطبيؽ أحكاـ األمرلللل فنننا نرل مف الضركرم 
مستقبال مطالبب كؿ مف الزكج كالزكجب باالستظيار ببطا تي القكميتيفو  بؿ إبراـ عقد زكاجيماو 

 حتا يمكف التعرؼ عف صاتيما العسكريبل
 الاقققوالس                                                               

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                        
 المد ر العاا لمجماعات العموم ة                                                      
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 الجميور ة التونس ة       
 1982جوان  31تونس في                        وزارة الداخم ة                     

 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا36عققدد         

 منهور

 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(

 
 حكؿ ترسيـ حاالت مدنيب بالخارجل ققوع:الموض

 
كبعدو فقد لاتت كزارة الشؤكف الخارجيب النظرو إلا أف بعض البمديات  امت بترسيـ حاالت 
مدنيب ك عت بالخارج )كالدةو زكاجو طالؽ ككفاة  تتعمؽ بتكنسييفو اعتمادا إما عما أحكاـ 

مىؿ ىاتو األحكاـ  و يجب أف تحاؿصادرة عف المحاكـ التكنسيبو أك كىائؽ أجنبيبو في حيف أن
مف  16كالكىائؽ عما إدارة الشؤكف القنصميب بكزارة الشؤكف الخارجيبو عمال بمقتضيات الاصؿ 

 ل1957المؤرخ في درة أكت  3 انكف الحالب المدنيب عدد 
كعميوو فنننا نؤكد عميكـ ضركرة التحرم التاـ  بؿ القياـ بترسيـ مىؿ ىاتو الحاالت التي ىي 

 مشمكالت أنظار القناصؿ كالساراا مىمما أشير أعالهو كالسالـلمف 
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                             

 مد ر الجماعات العموم ة الملم ة                                                         
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 الجميور ة التونس ة       
 1984جوان  16تونس في             وزارة الداخم ة                      

 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا29عققدد         

 من وز ري العدل والداخم ة
 إلى السادة ضتاط الخالة المدن ة والعدول

 حكؿ زكاج التكنسيات باألجانب المسمميفل-الحالب المدنيب وضققوع:الم
 ل1968جاناي  13المؤرخ في  3عدد  لمداخميب منشكر السيد كاتب الدكلب المرجع:

كبعدو فقد لكحظ أف الكىير مف المسمميف األجانب يبرمكف عقكد زكاجيـ استنادا عما بينب 
مف  انكف الحالب المدنيب  38ا ألحكاـ الاصؿ مف  نصميـ تشيد ليـ بنمكانيب عقد الزكاج طبق

 مع أنيـ مازالكا متزكجيف بنمرأة أك أكىر حسبما يسمح ليـ  انكف بالدىـل
كلصيانب المرأة التكنسيب مف الرجكع إلا كضعيب تعدد الزكجات التي حجرىا التشريع 

المسمميف  بالمنشكر المذككر بالمرجعو كالمردكب منكـ مطالببالتكنسيو نذكركـ بما كرد 
 38بينب المنصكص عمييا بالاصؿ األجانب  بؿ تحرير عقكد زكاجيـ بتكنسيات عالكة عما ال

زكجيب عند تحرير عقد  أو تهيادة في عدا ارتتاطيا تأي عالقةب يادة عزكبنؼ الذكر بشاال
ف شيادة الطالؽ أك شيادة كفاة الزكجب ال تىبت بصاب  طعيب عدـ ارتباطيـ  الزكاج عمما كاف

  ب زكجيب )كالمتزكج بىالىب كالمطمؽ لكاحدة منيف مىال لبعال
 كالمردكب الحرص عما تطبيؽ ىذه التعميمات بمزيد التحرم كالضبطو كالسالـل

 عن وز ر الداخم ة                     وز ر العدل                                 
 كاتب الدولة لدى وز ر الداخم ة                 اتمضاء: ملمد هاكر                     

                                                                 
   
 نسخة مطاتقة لألصل  

 المد ر العاا لمجماعات العموم ة
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 الجميور ة التونس ة        
 1984 أكتوتر 8تونس في                      وزارة الداخم ة                     

 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا46عققدد         

 وز ر الداخم ة
 إلى السادة الضتاط اللالة المدن ة

  )عن طر   السادة الوالة
 

 : الترخيص في الزكاج ألعكاف  كات األمف الداخميلالموضققوع
 المصاحيب:  ائمب

 

الاصؿ الىامف مف القانكف عدد فتبعا الستاسارات بعض ضباط الحالب المدنيب تطبيؽ  كبعدو
 المتعمؽ بضبط القانكف األساسي العاـ لقكات األمف 1982أكت  6المؤرخ في  1982لسنب  70

الداخمي الذم ينص عما كجكب تحصؿ أعكاف  كات األمف الداخمي )أعكاف األمف الكطني 
كف كاإلصالح  كالشرطب الكطنيب كأعكاف الحرس الكطني كأعكاف الحمايب المدنيبو كأعكاف السج

 عما رخصب في الزكاج مف كزير الداخميب  بؿ إبراـ عقكد زكاجيـل
كرفعا لكؿ التباس نعرفكـ أف ما جاا بالاصؿ الىامف اآلنؼ الذكر ال ينطبؽ إال عما 
المكظايف الذيف تصمكـ صحبب ىذا  ائمب تاصيميب فييـ كفقا لركامر التي تضبط القكانيف 

لسنب  749كعدد  1984أفريؿ  30مؤرخ في  1984سنب ل 743األساسيب ليـ كىي عدد 
كعدد  1984أفريؿ  30مؤرخ في  1984لسنب  753كعدد  1984أفريؿ  30مؤرخ في  1984
 كالسالـل 1984أفريؿ  30مؤرخ في  755

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                          
 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                                   
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 قائمة تفص م ة في خطط موظفي قوات االمن الداخمي
 األمن الوطني والهرطة الوطن ة اللرس الوطني السجون واتصالح اللما ة المدن ة

 عقيد
 مقدـ
 رائد
 نقيب

 مالـز أكؿ
 مالـز

 ككيؿ أكؿ
 ككيؿ

 عريؼ أكؿ
 عريؼ

 ر يب أكؿ
 ر يب 

 ىيئب الضباط
 عقيد
 مقدـ
 رائد
 نقيب

 مالـز أكؿ
 مالـز

 ىيئب الرتباا
 حارس رئيس
 حارس أكؿ

 حارس أكؿ مساعد
 ىيئب الحراس
 حارس سجكف
 ىيئب المنشطيف

 منشط مف الصنؼ األكؿ
 منشط مف الصنؼ الىاني

 منشط فريؽ
 ىيئب المدربيف
 مدرب تقني

 لكاا
 عقيد
 مقدـ
 رائد

 قيبن
 مالـز

 مالـز أكؿ
 ككيؿ أكؿ

 ككيؿ
 عريؼ أكؿ

 عريؼ

 محافظ عاـ لمشرطب مف الصنؼ األكؿ
 محافظب عاـ لشرطب مف الصنؼ الىاني

 محافظ أعما لمشرطب
 محافظ شرطب أكؿ

 محافظ شرطب
 ضابط شرطب أكؿ

 ضابط شرطب
 ضابط شرطب مساعد
 ماتش شرطب رئيس
 ماتش شرطب أكؿ

 ماتش شرطب
 عقيد
 مقدـ
 رائد
 نقيب

 مالـز أكؿ
 مالـز

 ناظر أمف أكؿ
 ناظر أمف
 حافظ أمف
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 الجميور ة التونس ة                                   الجميور ة التونس ة                 
 وزارة الداخم ة                                             وزارة العدل                              

 3993جوان  24تتار خ  42منهور مهتري عدد 
 من وز ر الدولة وز ر الداخم ة ووز ر العدل

 إلقى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة والعدول

 حكؿ اإلعالمات بالزكاج الموضققوع:
المتعمؽ  1957أكت  1المؤرخ في  1957لسنب  3مف القانكف عدد  33الاصؿ  المرجققع:

 بتنظيـ الحالب المدنيبل
 1958لسنب  71مف القانكف المشار إليو المنقح بالقانكف عدد  33كبعدو فقد أكجب الاصؿ 

عما العدكؿ أف يكجيكا في ظرؼ شير مف تاريخ تحرير عقد الزكاج إعالما في ال رض إلا 
ضابط الحالب المدنيب بمنطقتيـ  بؿ أف يسممكا نسخب منو لمف ييميـ األمرو كرتب عما مخالاب 

 مخالؼ  درىا عشرة دنانيرلىذا اإلجراا تسميط خطيب عما العدؿ ال
ك د بم نا أف بعض ضباط الحالب المدنيب يمتنعكف عف  بكؿ إعالمات بالزكاج الكاردة عمييـ 

 المشار إليو ال يمنعيـ مف ذلؾل 33بعد األجؿ كالحاؿ أف الاصؿ 

كحااظا عما مطابقب رسـك الحالب المدنيب لكا ع حالب األشخاص كتجنيبيـ الحصكؿ عما أذكف 
ـ مف رؤساا المحاكمب االبتدائيب: فنننا نييب بالسادة العدكؿ باحتراـ مقتضيات الاصؿ بالترسي

مف القانكف المذككر آنااو كنطمب مف السادة ضباط الحالب المدنيب  بكؿ ترسيـ اعالمات  33
شعار السيد ككيؿ  الزكاج الكاردة عمييـ بعد االجؿ دكف التك ؼ عف إذف مسبؽ في ال رض كاف

 نطقتيـ لتتبع العدؿ المخالؼ طبؽ ما يقتضيو القانكفلالجميكريب بم

 وز ر العدل                                وز ر الدولة وز ر الداخم ة         
                                                   

 
 



172 
 

 الجميور ة التونس ة

 وزارة العدل  
 1996ماي  22تونس في              وزارة الداخم ة                             
 وزارة الصلة العموم ة 

  27منشكر عدد 

 إلقى السادة
 ضتاط اللالة المدن ة وعدول اتهياد

 الشيادة الطبيب السابقب لمزكاجل الموضوع:
كالمتعمؽ بالشيادة  6714نكفمبر  2و المؤرخ في 6714لسنب  41القانكف عدد  - المراجع:

 الطبيب السابقب لمزكاجل

كالمتعمؽ  6779جكيميب 32 رار كزيرم الداخميب كالصحب العمكميب المؤرخ في  -
 بتعميـ الشيادة الطبيب السابقب لمزكاج عما كامؿ تراب الجميكريبل

كالمتعمؽ بضبط  6779ديسمبر  61 رار كزير الصحب العمكميب المؤرخ في  -
 تضمنيالأنمكذج الشيادة الطبيب السابقب لمزكاج كالبيانات التي يجب أف ت

 : أنمكذج الشيادة الطبيب السابقب لمزكاج في صي تيا العربيب كالارنسيبلالمصال ب
 

اعتبارا لرىميب البال ب التي يكتسييا الاحص الطبي لمعازميف عما الزكاج فقد نص القانكف 
كالمتعمؽ بالشيادة الطبيب السابقب لمزكاج  6714نكفمبر  2و المؤرخ في 6714لسنب  41عدد 

 مو األكؿ عما أنو :في فص
" ال يمكف لضابط الحالب المدنيب أك العدكؿ الذيف ك ع اختيارىـ لتحرير عقكد الزكاج أف 
يقكمكا بنبراـ الزكاج إال بعد أف يتسممكا مف كال الشخصيف العازميف عما الزكاج شيادة طبيب ال 

 كاج"ليزيد تاريخيا عما الشيريف تىبت أف المعني باألمر  د ك ع فحصو  صد الز 
كتجدر اإلشارة إلا أف اشتراط اإلدالا بالشيادة الطبيب السابقب لمزكاج الذم كاف مقتصرا 
عما عدد معيف مف مناطؽ البالد دكف سكاىـ  د تـ تعميمو عما كامؿ تراب الجميكريب 
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 6779جكيميب  32بمقتضا القرار الصادر عف كزيرم الداخميب كالصحب العمكميب المؤرخ في 
 ل6726جاناي  67القرار المؤرخ في كالذم أل ا 

كحتا تككف ىذه الشيادة مستكفاة لكافب اإلرشادات المطمكبب كتتحقؽ مف كرائيا مختمؼ 
األدراض المرتقبب فقد تـ تحديد شكميا كمضمكنيا بمقتضا  رار كزير الصحب العمكميب المؤرخ 

 مزكاجلالمتعمؽ بضبط أنمكذج الشيادة الطبيب السابقب ل 6779ديسمبر  61في 
كبناا عما ذلؾ فنف اإلدالا بالشيادة الطبيب السابقب لمزكاج أصبح إجباريا بكامؿ تراب 
الجميكريب كبالتالي فننو يتعيف عما كافب ضباط الحالب المدنيب كعدكؿ اإلشياد  بؿ تكلييـ 

د تحرير عقكد الزكاج مطالبب كال الشخصيف العازميف عما الزكاج باإلدالا بشيادة طبيب ال يزي
تاريخيا عما الشيريف كمحررة كفؽ األنمكذج الممحؽ بيذا المنشكرل ىذا كيتعيف عما ضباط 
الحالب المدنيب أك عدكؿ اإلشياد تسمـ الشيادة الطبيب المذككرة  بؿ الشركع في تحرير عقد 

 الزكاجل
لذا و كحرصا عما تدعيـ العمؿ الك ائي  صد المحافظب عما صحب الارد كالمجتمع و فنننا 

ييب بكافب ضباط الحالب المدنيب كعدكؿ اإلشياد بكامؿ تراب الجميكريب بالعمؿ عما تطبيؽ ن
 والسالا.مقتضيات ىذا المنشكر بكامؿ الد ب كالتحرمل 

 
 وز ر الصلة العموم ة          وز ر الداخم ة                 وز ر العدل          
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 السابقب لمزكاجأنمكذج الشيادة الطبيب 

 إني الممضي أسامو :
 لللللللللللللللللللللللللللاالسـ كالمقب:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللدكتكر في الطبو االختصاص:للللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللالمباشر بػ:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نيج/ شارع:للللللللللللالعنكاف : العددللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالمدينب / المنطقب / الكاليب :لللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأشيد بأني  مت ل ايب الزكاج باحص السيد )ة :ل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب:لللللللللللالمكلكد )ة  في:للللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالقاطف )ة :لللللللللللللللللللللللللللل

 بطا ب التعريؼ الكطنيب عددلللللللللللللمسممب بػ:للللللفيلللللللل
حررت ىذه الشيادة بعد إجراا استجكاب مد ؽ كفحص سريرم كامؿ كبعد اطالعي عما 

   في المربع المناسب لXنتائج الاحكص التكميميب التاليب: )كضع العالمب )
 
 فصيمب الدـ  -

  كصنؼ ج                التياب الكبد الايركسي صنؼ و بو          -

   صكرة باألشعب السينيب لمصدر  -

 فحكص أخرل  -

 كأصرح عالكة عما ذلؾ بأنيو
أعممت المعني )ة  باألمر بنتائج الاحكص السريريب كالتكميميب كباألعماؿ التي مف شأنيا  -

 ميو )ىا  كعما  رينو )ىا  كأبنااه )ىا لالك ايب أك الحد مف أخطارىا ع

لات نظر الزكجب الماترضب إلا إمكانيب اإلصابب بالحميراا خالؿ فترة الحمؿ كأعممتيا  -
 بكجكد تمقيح لذلؾل

 أكدت عما عكامؿ الخطر المييئب لبعض األمراض )مرض السكرمو ض ط الدـلللإلخ  -
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 د مف صنؼ بلنصحت المعني)ة  باألمر بنجراا تمقيح ضد التياب الكب -

 دمت نصائح تتعمؽ بالعكامؿ الكراىيب في ذلؾ تمؾ المرتبطب بالقرابب بيف الزكجيف  -
 الماترضيف كنصائح تتعمؽ بطرؽ تنظيـ الكالدات كأكدت عما ضركرة مرا بب الحمؿل

 كبحكـ ىذاو سممت ىذه الشيادة مباشرة لممعني )ة  باألمر للستظيار بيا لدل مف لو النظرل
 حرر بػلللللللللللللللللل في للللللللللللللللل                                

 اإلمضاا كالختـ                                                  
 

 

 

 

 
 
 

يعا ب بالسجف لمدة تتراكح بيف سنب كىالث سنكات كؿ شخص يعمـ أنو مصاب بمرض سار  ماللظة:
المؤرخ في  6773لسنب  96إلا أشخاص آخريف )القانكف عدد  كيسعا عمداو مف خالؿ سمككو إلا نقمو

    ل62ك  66المتعمؽ باألمراض الساريبو الاصميف  6773جكيميب  39
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MODELE DU CERTIFICAT 

MEDICAL PRENUPTIAL 

Je soussigné, 

Nom et Prénom :…………………................................................…… 

Docteur en médecine, spécialité :….............…………………..……… 

N° d’inscription au conseil de l’Ordre des 

Médecins :………….............………………………………………….. 

Exerçant à :…………............………………….………………………. 

Adresse n° :…………..............………………..……………...……….. 

Ville/localité/gouvernorat :……...............………………………..…… 

Certifie avoir examiné en vue du mariage M :………………..……….. 

Né (e) le :……......…………………à :…….............………………….. 

Demeurant à :…………………..……………........................................ 

C.I.N n° :………....……délivré à :..……….... Le :……........................ 

Etabli le présent certificat après avoir procédé à un interrogatoire 

minutieux et à un examen clinique complet et pris connaissance des 

résultats des examens complémentaires suivants (mettre une croix (X) 

dans la case correspondantes) 
 

- Groupe sanguin  

- Hépartite virale B             hépartite virale C    

- Radiographie  

   du thorax par rayon X 

- Autres  

Déclare en outre avoir : 

- Informé l’intéressé(e) des résultats des examens cliniques et 

complémentaires et des actions de nature à prévenir ou à réduire le 

risque pour lui (elle) son conjoint et sa descendance. 

- Attiré l’attention de la future épouse des risques d’une éventuelle 

Rubéole contractée au cours de la grossesse et l’avoir informée de 

l’existence d’un vaccin. 

- Insisté sur les facteurs de risques propices pour quelques maladies 

(diabète, hypertension artérielle…etc) 

- Conseillé l’intéressé (e) de se faire vacciner contre l’hépatite B. 

- A voir prodigué un conseil génétique y compris celui lié à la parenté 

entre les deux époux supposés et des conseils sur les méthodes de 



177 
 

planification des naissances et insisté sur la nécessité de la surveillance 

de grossesse. 

- En foi de quoi, délivre le présent certificat à l’intéressé (e) en mains 

propre pour servir et valoir ce que de droit. 
 

                                           Fait à………………….le…………………. 

                                                                    Signature et cachet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observation : toute personne, se cachant atteinte d’une maladie transmissible et qui 

par son comportement concourt délibérément à sa transmission à d’autres personnes, 

est passible d’un emprisonne de un à 3 ans (loi n°92-71 du 27 juillet 1992, relative aux 

maladies transmissibles : articles 11 et 18).  
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    الجميور ة التونس ة       
                                     2116جو م ة  5                                         الداخم ة       وزارة          

 الملم ة لمجماعات العموم ة اتدارة العامة

 إدارة الهؤون اتدارة العامة
        24منهور عققدد          

 و التنم ة الملم ة من وز ر الداخم ة
 لىإ

 السققادة ضتاط اللالة المدن ة

 في حاؿ إبراـ عقد الزكاج بط الحالب المدنيباضتكحيد مضمكف النص الذم يمقيو : الموضوع

 نماذج لنص إبراـ عقد الزكاجل 4: المصال ب

لحالب ايمقيو ضباط  الذمبشأف مضمكف النص  اختالؼحظتو مف النظرا لما تمت م 
 عماالحرص  اريب إلا أخرلو كفا إطدمف بم ذلؾزكاج ك عقكد لمل إبراميـب بسانيب بمنمدلا

نمكذج األكؿ زكاج الج في ال رضو ييـ اذنم  4ب ىذا فقا النصو يصمكـ ر ىذتكحيد مضمكف 
زكاج اللث االنمكذج الى صيما يخفو  اصريفزكاج لطرفف النمكذج الىانا بالالرشداا كيتعمؽ 

 ل يو الزكجب  اصراففيتعمؽ بالزكاج الذم تككف بع اأما النمكذج الر و صراالزكج  ايو فيككف  الذم

براـ إ عندبمحتكاىا  دكالتقيـ إليكا المنشكر ذؿ كصكؿ ىاح النماذجبيذه عمؿ ب الدك كالمر 
 لايؿ كؿ منساأ الحظات المضمنبالم االعتبار يفاألخذ بع عقكد الزكاج كضركرة

 والسققالا             
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حفل إبرام عقد السواج  نص يلقيه ضابط الحالة الودنية في 
 

  الرحيـ الرحماف اهلل ـبس -

   لمرسميفا أشرؼ عما كالسالـ الصالة ك 
 كدةمػػػ بيػػػنكـ كجعػػػؿ إلييػػػا لتسػػػكنكا أزكاجػػػا أناسػػػكـ مػػػف ـلكػػػ خمػػػؽ فأ آياتػػػو كمػػػف: "تعػػػالا  ػػػاؿ - 

 ل  العظيـ اهلل صدؽل "اكركفيت لقـك آليات ذلؾ في إف بمحر ك 
   أهلل بركب عما - 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللالمدنيب الحالب ضابطلل للللل..........لللللللنحف - 

 لللل......لل....لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل..........لللللللللللل
   المدنيب الحالب كبقانكف الشخصيب األحكاؿ مجمبب عمال
 لللللللل.للللل.........للللالبمديب بقصرللللللللللل..لللللل.لاليـك ىذا في لدينا حضر 

   زكاج عقد إبراـ  صد 
 لللللللللللللللللللللللللللل :السيد أبيو بصحب للللل......ل..لللل.للللللللل…: ديلسا -
 لللل...لل....لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل........لللل..لللللللللل :كالسيدة -
 :  الىقب أىؿ مف يدافالرش الشاىداف ك
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل : ة)السيد  - 
 للللل.لللللل......لللللللللللللللللللللللل.........للللللللل.لللللللللللل : ة)كالسيد  - 

- /-  /- 

 عمييػا كالمنصػكص لػزكجيفا بسػف المتعمقػب لخاصػبا الشػركط اسػتكماؿ مػف التحقػؽ كبعد 
 كاإلطالع عما اإلذف الصادر عف القاضي المختصل  الشخصيب األحكاؿ بمجمب

-/-/- 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيد:  إلا بالسؤاؿ أتكجو 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدة مف جالزكا قبؿي ىؿ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكما أسأؿ السيدة:للللللل
 

                                                            
 عقد الزكاجال يقـك ىذا النص مقاـ  - 1
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدل مف جالزكا يفقبمت ىؿ
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللل1)ه سماالذم  لميرا ك ىؿ  بمت

 بػػػيف األمػػػالؾ فػػػي االشػػػتراؾ  ػػػانكف فمػػػ كالىػػػاني األكؿ الاصػػػميف بأحكػػػاـ يمػػػاذكرت ك ػػػد ىػػػذا 
 لبالعقد ضمفيك تمقيت جكابيما الذم  الزكجيف

   الشاىديف كأسأؿ 
 التػػي خػػرلألا كالمكانػػع الزكجيػػب  بطاالػػرك  مػػف حػػؿ فػػي المتعا ػػديف فأ ىػػؿلل للللللللللللللل : ة) السػػيد - 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:للللالقانكف ايضمنت
 التػػي خػػرلألا كالمكانػػع الزكجيػػب  بطاالػػرك  مػػف حػػؿ فػػي المتعا ػػديف فأ ىػػؿلل لللللللللللللل : ة) السػػيد  - 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: للالقانكف ايتضمن
 يجاب كالقبكؿ بيف المتعا ديف كأصبحا ىكذا زكجيف أماـ القانكفلك بمكجب ذلؾ ك ع اإل

 بمجمػ مػف  24 ك 23 بالاصػميف اجػا يمػا أذكػر مالبمػد المجمػس انيكتيػ الشخصيب تياني معك 
 لصاحبو عما الزكجيف مف لكؿ جبي مايف الشخصيب األحكاؿ

 

 يتجنػبك  وتعشػر  كيحسػف ؼبػالمعرك  اآلخػر يعامػؿ أف يفكجالػز  فمػ كاحػد كؿ عما :23 الفصل
 ل وب ررضال إلحاؽ

 ل  ةادكالع ؼالعر  يقتضيو حسبما يبجالزك  باتجلكابا الزكجاف كيقـك 
 التعمػيـ لػؾذ فػي مػاب شػؤكنيـ كتصػريؼ األبناا تربيب كحسف األسرة كفؤ ش تسيير عما افنك يتعاك  

 ل  الماليب التمكالمعا كالسار
 فػػي كحػػاليـ حالػػو  ػػدر عمػػا اابنػػكاأل لزكجػػبا عمػػا ؽاػػين أف العائمػػب رئػػيس بصػػاتو لػػزكجا عمػػا ك 

 ل  ماؿ ليا فكا إف األسرة عما اإلنااؽ يف تساىـ أف الزكجب كعما الناقبو مشمكالت نطاؽ
 
 

 لبيا الخاصب زكجتو أمكاؿ عما لمزكج كاليب ال: 24 الفصل

                                                            
 يتعيف عدـ ذكر المبم  - 1
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 كلمعػػػػائمتيف الكػػػػريميف لمعركسػػػػيف البمػػػػدم المجمػػػػس فعػػػػ نيابػػػػبك  باسػػػػمي أتقػػػػدـ ختػػػػاـال يفػػػػ ك
 زيجػبال هذى فم ينجبا أف القدير العمي هللا فم ياجرا ينألماا كأطيب التياني حربأ المتصاىرتيف

 ل اتحبالا كسر الكريـ فالقرآ بجاه الصالحب لذريبا المباركب
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نص يلقيه ضابط الحالة الودنية في حفل إبرام عقد السواج   

 )طرفٍٍ قاصرٌٍ(

  الرحيـ الرحماف اهلل ـبس -
   لمرسميفا أشرؼ عما كالسالـ الصالة ك 
 كدةمػػػ بيػػػنكـ كجعػػػؿ إلييػػػا لتسػػػكنكا أزكاجػػػا أناسػػػكـ مػػػف ـلكػػػ خمػػػؽ فأ آياتػػػو كمػػػف: "تعػػػالا  ػػػاؿ - 

 ل  العظيـ اهلل صدؽل "اكركفيت لقـك آليات ذلؾ في إف بمحر ك 
   أهلل بركب عما - 
 للل.للللللللللللللللل.…المدنيب الحالب ضابطلل لللل...........لللللللللللللللللنحف - 

 ل....للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل............للللللللللللللللللللللللللل
   المدنيب الحالب كبقانكف الشخصيب األحكاؿ مجمبب عمال
 لل للللللللل.....للللل…البمديب بقصرلللللل........لللللاليـك ىذا في لدينا حضر 

   زكاج عقد إبراـ  صد 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللل :السيد أبيو بصحب للللل...للللللللللل :ديلسا -

 ل.للللللللللللللللللللللللللللللللل:السيدة أمو ك
 للللللللللللللللللللللللللللللللللل :السيد أبييا بصحب للللللللللللللللل :السيدة ك -

 لللل.للللللللللللللللللل:لللللللالسيدة أميا ك
 :  الىقب أىؿ مف الرشيداف الشاىداف ك
  لللللللللللل..للللللللللللللللللللللللللل............للللللللللللللللللل : ة)السيد  - 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللل..............لللللللللللللللللللللل : ة)كالسيد  - 

-/-/- 
- /-  /- 

 عمييػا كالمنصػكص الػزكجيف بسػف المتعمقػب لخاصػبا لشػركطا اسػتكماؿ مػف التحقػؽ كبعد 
 كاإلطالع عما اإلذف الصادر عف القاضي المختصل  الشخصيب األحكاؿ بمجمب

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيد:  إلا بالسؤاؿ أتكجو 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدة مف جالزكا قبؿي ىؿ 
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكما أتكجو بالسؤاؿ إلا أب الزكج السيد:
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: لللللللالسيد مف كرهظمن زكاج يقبؿ ىؿ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: السيدة لزكجا أـإلا  ك
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: السيدة مف ابنؾ زكاج تقبميف ىؿ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللك أسأؿ السيدة لللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدل مف جالزكا يفقبمت ىؿ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكما أتكجو بالسؤاؿ إلا أب الزكجب السيد: 
 لللللللللللللللللللللللل:  لللللللللللللللللللللالسيد مف وتكر ظمن زكاج يقبؿ ىؿ

 لللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللل1) ليا سماهالذم  لميرا حقيا ك ىؿ  بؿ في
 لللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللل: السيدة بزكجلا أـإلا  ك

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: السيد مف ابنتؾ زكاج تقبميفىؿ 
  ػػػػانكف فمػػػػ كالىػػػػاني األكؿ الاصػػػػميف بأحكػػػػاـك أبكييمػػػػا كأمييمػػػػا  الػػػػزكجيف ذكػػػػرت ك ػػػػد ىػػػػذا 

 لبالعقد جكابيـ كضمنت زكجيفال بيف األمالؾ في االشتراؾ
   الشاىديف كأسأؿ 

 كالمكانػػػػع الزكجيػػػػب  بطاالػػػػرك  مػػػػف حػػػػؿ فػػػػي المتعا ػػػػديف فأ ىػػػػؿلل للللللللللل  :ة) السػػػػيد - 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللللالقانكف ايتضمن التي خرلألا
 خػرلألا كالمكانػع الزكجيب  بطاالرك  مف حؿ في المتعا ديف فأ ىؿلل للللللللل  : ة) السيد  - 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:للللللللللالقانكف ايتضمن التي
 كبمكجب ذلؾ ك ع اإليجاب كالقبكؿ بيف المتعا ديف كأصبحا ىكذا زكجيف أماـ القانكفل

 مػػف  24 ك 23 بالاصػػميف اجػػا يمػػا أذكػػر مالبمػػد المجمػػس انيكتيػػ الشخصػػيب تيػػاني مػػعك 
 لصاحبو عما الزكجيف مف لكؿ جبي مايف الشخصيب األحكاؿ بمجم

 وعشػػػرت كيحسػػػف ؼبػػػالمعرك  اآلخػػػر يعامػػػؿ أف يفكجالػػػز  فمػػػ كاحػػػد كػػػؿ عمػػػا :23 الفصقققل
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 ل وب ررضال إلحاؽ يتجنبك 
 ل  ةادكالع ؼالعر  يقتضيو حسبما يبجالزك  باتجلكابا الزكجاف كيقـك 
 لػػؾذ فػػي مػػاب شػػؤكنيـ كتصػػريؼ األبنػػاا تربيػػب كحسػػف األسػػرة كفؤ شػػ تسػػيير عمػػا افنػػك يتعاك  

 ل  الماليب التمكالمعا كالسار التعميـ
 كحػػاليـ حالػػو  ػػدر عمػػا اابنػػكاأل لزكجػػبا عمػػا ؽاػػين أف العائمػػب رئػػيس بصػػاتو لػػزكجا عمػػا ك 

 ليػػا فكػػا إف األسػػرة عمػػا اإلناػػاؽ يفػػ تسػػاىـ أف الزكجػػب كعمػػا الناقػػبو مشػػمكالت نطػػاؽ فػػي
 ل ماؿ

 لبيا الخاصب زكجتو أمكاؿ عما لمزكج بكالي ال: 24 الفصل
 كلمعػػائمتيف الكػػريميف لمعركسػػيف البمػػدم المجمػػس فعػػ نيابػػبك  باسػػمي أتقػػدـ ختػػاـال يفػػ ك

 هذىػػ فمػػ ينجبػػا أف القػػدير العمػػي هللا فمػػ يػػاجرا ينألمػػاا كأطيػػب التيػػاني بػػأحر المتصػػاىرتيف
 ل اتحبالا كسر الكريـ فالقرآ بجاه الصالحب لذريبا المباركب زيجبال
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  نص يلقيه ضابط الحالة الودنية في حفل إبرام عقد السواج

 به  طرف قاصر  )السوج(

  الرحيـ الرحماف اهلل ـبس -
  لمرسميفا أشرؼ عما كالسالـ الصالة ك 
 كدةم بينكـ كجعؿ إلييا لتسكنكا أزكاجا أناسكـ مف ـلك خمؽ فأ آياتو كمف: "تعالا  اؿ - 

 ل العظيـ اهلل صدؽل "اكركفيت لقـك آليات ذلؾ في إف بمحر ك 
  أهلل بركب عما - 
 .........................................المدنيب الحالب ضابطلل لللللللللللللللللللنحف - 

لللللللل...........لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 لل

  المدنيب الحالب كبقانكف الشخصيب األحكاؿ بمجمب عمال
 لل للللللللللللللللللللللللللللل البمديب بقصرللللللللللاليـك ىذا في لدينا حضر 

  زكاج عقد إبراـ  صد 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :السيد أبيو بصحب  لللللللللللل : ديلسا -

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  :السيدة كأمو
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :السيدة ك -
-/-/- 

 :  الىقب أىؿ مف الرشيداف الشاىداف ك
  للللللللللل.لللللل..................لللللللللل..........لل.للللللللللللل: ة)السيد  - 
 لللللل..للللل.....................لللللللللللللللل.لللللللللللللللللل:لللللل ة)كالسيد  - 

- /-  /- 

 عمييا كالمنصكص الزكجيف بسف المتعمقب لخاصبا الشركط استكماؿ مف التحقؽ كبعد 
 كاإلطالع عما اإلذف الصادر عف القاضي المختصل  الشخصيب األحكاؿ بمجمب

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيد:  إلا بالسؤاؿ أتكجو 
 للللللللللل...للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدة مف جالزكا قبؿت ىؿ 
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي الزكج السيد: إكما أتكجو بالسؤاؿ 
 لللللللللل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: لالسيد مف كرهظمن زكاج يقبؿ ىؿ
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: السيدة لزكجا أـإلا  ك
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: السيدة مف ابنؾ زكاج تقبميف ىؿ 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكما أسأؿ السيدة للللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل السيد مف جالزكا يفقبمت ىؿ

  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللل1) سماهالذم  لميرا ك ىؿ  بمت
  انكف فم كالىاني األكؿ الاصميف بأحكاـ ك كلي الزكج يفالزكج ذكرت ك د ىذا 

 لبالعقد جكابيـ كضمنت الزكجيف بيف األمالؾ في االشتراؾ
 
  الشاىديف كأسأؿ 

 خرلألا كالمكانع الزكجيب  بطاالرك  مف حؿ في المتعا ديف فأ ىؿلل للللللل  : ة) السيد - 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:للللالقانكف ايتضمن التي

 خرلألا كالمكانع الزكجيب  بطاالرك  مف حؿ في المتعا ديف فأ ىؿلل لللللل  : ة) السيد  -  
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللالقانكف ايتضمن التي

 نكف لكبمكجب ذلؾ ك ع اإليجاب كالقبكؿ بيف المتعا ديف كأصبحا ىكذا زكجيف أماـ القا

 مف  24 ك 23 بالاصميف اجا يما أذكر مالبمد المجمس انيكتي الشخصيب تياني معك 
 لصاحبو عما الزكجيف مف لكؿ جبي مايف الشخصيب األحكاؿ بمجم

 وعشرت كيحسف ؼبالمعرك  اآلخر يعامؿ أف يفكجالز  فم كاحد كؿ عما :23 الفصل
 ل وب ررضال إلحاؽ يتجنبك 
 ل ةادكالع ؼالعر  يقتضيو حسبما يبجك الز  باتجلكابا الزكجاف كيقـك 

                                                            
 يتعيف عدـ ذكر المبم  - 1



187 
 

 التعميـ لؾذ في ماب شؤكنيـ كتصريؼ األبناا تربيب كحسف األسرة كفؤ ش تسيير عما افنك يتعاك  
 ل الماليب التمكالمعا كالسار

 في كحاليـ حالو  در عما اابنكاأل لزكجبا عما ؽاين أف العائمب رئيس بصاتو لزكجا عما ك 
 ل ماؿ ليا فكا إف األسرة عما اإلنااؽ يف تساىـ أف الزكجب كعما الناقبو مشمكالت نطاؽ

 لبيا الخاصب زكجتو أمكاؿ عما لمزكج كاليب ال: 24 الفصل
 كلمعائمتيف الكريميف لمعركسيف البمدم المجمس فع نياببك  باسمي أتقدـ ختاـال يف ك

 زيجبال هذى فم جباين أف القدير العمي هللا فم ياجرا ينألماا كأطيب التياني بأحر المتصاىرتيف
 ل اتحبالا كسر الكريـ فالقرآ بجاه الصالحب لذريبا المباركب
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  نص يلقيه ضابط الحالة الودنية في حفل إبرام عقد السواج

 به  طرف قاصر  )السوجة(

  الرحيـ الرحماف اهلل ـبس -
 لمرسميف االصالة كالسالـ عما أشرؼ ك  
 كدةمػػ بيػػنكـ كجعػػؿ إلييػػا لتسػػكنكا أزكاجػػا أناسػػكـ مػػف ـلكػػ خمػػؽ فأ آياتػػو مػػفك : "تعػػالا  ػػاؿ - 

 ل  العظيـ اهلل صدؽل "اكركفيت لقـك آليات ذلؾ في إف بمحر ك 
 عما بركب أهلل  - 
 ................................لللل.المدنيبضابط الحالب لل للللللللللللللللللللنحف - 

 للللللللللللللللل.........................للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
   المدنيب الحالب كبقانكف الشخصيب األحكاؿ مجمبب عمال
  لللللللللل..……………………البمديب بقصرللللللللللللاليـك ىذا في لدينا حضر 

   زكاج عقد إبراـ  صد 
 لللللللللللللل..لللل.لللل....للللللللللللل.................للللللللللللللللللللل :ديلسا -
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :السيد أبييا بصحب :للللللللللالسيدة ك -

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل… :السيدة أميا ك
 :  الىقب أىؿ مف الرشيداف الشاىداف ك
  للللللللللل....لللللل...................للللل...للللللللللللللللللللللللللللل : )ةالسيد  - 
 لللللللللللللل......................لللللللللللللللللللللللللللللللللللل : )ةكالسيد  - 

- /-  /- 

 عمييػػا كالمنصػػكص الػػزكجيف بسػػف المتعمقػػب لخاصػػبا الشػػركط اسػػتكماؿ مػػف التحقػػؽ كبعػػد 
  2) الشخصيب األحكاؿ بمجمب
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 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيد:  إلا سؤاؿبال أتكجو 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدة مف جالزكا قبؿي ىؿ 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة لللللللللللللللللللللللك أسأؿ السيد
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالسيدل مف جكاالز  قبؿت ىؿ

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل :السيد بجك الز  أب أسأؿ كما 
  لللللللللللللللللللللللللللللللللللل: لللللللللللللالسيد مف وتكر ظمن زكاج يقبؿ ىؿ 

  للللللللللللللللللللللللللللللللللل للللل1) ليا سماهالذم  لميرا حقيا ك ىؿ  بؿ في
 لللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل : السيدة بلزكجا أـ ك 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: السيد مف ابنتؾ زكاج تقبميف ىؿ 

 فػي االشتراؾ  انكف فم كالىاني األكؿ الاصميف بأحكاـ ك كلي الزكجب الزكجيف ذكرت ك د ىذا
 لبالعقد جكابيـ كضمنت الزكجيف بيف األمالؾ

   الشاىديف كأسأؿ 
 الزكجيػػػػب  بطاالػػػػرك  مػػػػف حػػػػؿ فػػػػي المتعا ػػػػديف فأ ىػػػػؿلل للللللللللللللللللللل  : ة) السػػػػيد - 

 للللللللللللللللللللللللللللللل:للللللللللللللللالقانكف ايتضمن التي خرلألا كالمكانع
 الزكجيػػػػػب  بطاالػػػػػرك  مػػػػػف حػػػػػؿ فػػػػػي المتعا ػػػػػديف فأ ىػػػػػؿلل لللللللللللللللللللل  : ة) السػػػػػيد  - 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللللللالقانكف ايتضمن التي خرلألا كالمكانع
 زكجيف أماـ القانكفلكبمكجب ذلؾ ك ع اإليجاب كالقبكؿ بيف المتعا ديف كأصبحا ىكذا 

 بمجمػ مػف  24 ك 23 بالاصػميف اجػا يمػا أذكػر مالبمػد المجمػس انيكتيػ الشخصيب تياني معك 
 لصاحبو عما الزكجيف مف لكؿ جبي مايف الشخصيب األحكاؿ

 يتجنػبك  وعشرت كيحسف ؼبالمعرك  اآلخر يعامؿ أف يفكجالز  فم كاحد كؿ عما :23 الفصل

                                                            
 يتعيف عدـ ذكر المبم  - 1
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 ل وب ررضال إلحاؽ
 ل  ةادكالع ؼيقتضيو العر  حسبمايب جبات الزك جلكابا الزكجافكيقـك  
لػػػؾ مػػػا فػػػي ذباألبنػػػاا كتصػػػريؼ شػػػؤكنيـ  تربيػػػبكف األسػػػرة كحسػػػف ؤ عمػػػا تسػػػيير شػػػ افنػػػك يتعاك  

 ل  الت الماليبمالتعميـ كالسار كالمعا
اا عمػا  ػدر حالػو كحػاليـ فػي بنػلزكجػب كاألاؽ عمػا الزكج بصاتو رئيس العائمب أف يناك عما  

 ل  ليا ماؿ فعما األسرة إف كا اإلنااؽي فالناقبو كعما الزكجب أف تساىـ  نطاؽ مشمكالت

 لبيا الخاصب زكجتو أمكاؿ عما لمزكج كاليب ال: 24 الفصل
 كلمعػػػائمتيف الكػػػريميف لمعركسػػػيف البمػػػدم المجمػػػس فعػػػ نيابػػػبك  باسػػػمي أتقػػػدـ ختػػػاـال يفػػػ ك

 هذىػػػ فمػػػ ينجبػػػا أف القػػػدير يالعمػػػ هللا فمػػػ يػػػاجرا ينألمػػػاا كأطيػػػب التيػػػاني بػػػأحر المتصػػػاىرتيف
 ل اتحبالا كسر الكريـ فالقرآ بجاه الصالحب لذريبا المباركب زيجبال
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 الجميور ة التونس ة            

 2118أفر ل  22                                وزارة الداخم ة والتنل ة الملم ة     
  ة الملم ةاتدارة ة العامة لمجماعات العموم  

 255إدارة الهؤون اتدارة العامة      

 4936/21عقققدد          
 

 الملم ة والتنل ة الداخم ة وز ر من
 إلى
 الوالة السادة

 
 أجانب مدنيب حالب ضباط إلا المكجيب الزكاج عما بالتنصيص اإلعالمات حكؿ: الموضوع
 27 فػػي المػػؤرخ الداخمػب كزيػػر لػدل الدكلػػب ككاتػػب العػدؿ كزيػػرم بػيف المشػػترؾ القػػرار :المرجققع

  1999 مام 7 في المؤرخ بالقرار المنقح المدنيب الحالب كىائؽ بتكحيد المتعمؽ 1985 سبتمبر
  

 الارنسيب بالم ب إعالـ أنمكذج: المصال ب

  27 بتػػػاريخ  4387 عػػػدد تحػػػت مكتكبػػػا الخارجيػػػب الشػػػؤكف كزارة إلينػػػا كجيػػػت قػػػدف و كبعػػػد    
 فػػػي تختمػػػؼ المدنيػػػب الحالػػػب ضػػػباط بػػػيف المتداكلػػػب بػػػالزكاج االعالمػػػات أف ماػػػاده  2008 مػػػارس 

 الم ػب فػي األخطاا مف يخمك ال تحريرىا أف عف فضال ألخرلو إلا بمديب مف كالمضمكف الشكؿ
 بػػػػيف األمػػػػالؾ فػػػػي االشػػػػتراؾ بنظػػػػاـ المتعمقػػػػب كتمػػػػؾ المالحظػػػػات كضػػػػع عنػػػػد خاصػػػػب الارنسػػػػيب
 لبالخانات تعميرىا يقع التي أك الزكجيف

ذ يجدر تذكيركـ كأف اإلعالـ األنؼ ذكره  د تـ تكحده بمقتضػا القػرار المشػترؾ بػيف كزيػر  كاف
كالمنقح بػالقرار المػؤرخ  5895سبتمبر    72العدؿ ككاتب الدكلب لدل كزير الداخميب المؤرخ في 

 ل5888مام  2 في 
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ضػػػػػباط طػػػػػرؼ مػػػػػف بسػػػػػيكلب إلنجازىػػػػػا ليتسػػػػػنا سػػػػػميـ كتعبيػػػػػر كاضػػػػػح بخػػػػػط محػػػػػررة تكػػػػػكف

 ل األجانب المدنيب الحالب
 لمزيػػػػػػػد بػػػػػػػالنظر لكػػػػػػػـ الػػػػػػػراجعيف المدنيػػػػػػػب الحالػػػػػػػب ضػػػػػػػباط السػػػػػػػادة بػػػػػػػدعكة االذف المردػػػػػػػكبو

 االػػػػػ مكجيػػػػػب انيػػػػػا ك خصكصػػػػػا االخطػػػػػاا فػػػػػي لمك ػػػػػكع تجنبػػػػػا االعالمػػػػػات ىػػػػػذه أىنػػػػػاا التحػػػػػرم
 لسكاه دكف المصاحب األنمكذج استعماؿ بضركرة عمييـ كالتأكيد اجنبيبو جيات

 والسققالا  
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 الجميور ة التونس ة 
 2114نوفمتر  23                    وزارة الداخم ة والتنم ة الملم ة                
  اتدارة العامة لمجماعات العموم ة الملم ة  
 ة الهؤون اتدار ة العامةإدار  

 59منهور عدد          
         

 الملم ة والتنل ة الداخم ة وز ر من
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة 

 
 

  - ذ -  -

 الزكاج عقد إلبراـ المطمكبب الكىائؽ حكؿ: الموضوع

 :المرجقع

 لالشخصيب االحكاؿ مجمب بنصدار المتعمؽ1956 اكت 13 في المؤرخ العمي األمر 
  الحالػػب بتنظػػيـ المتعمػػؽ 1  957أكت دػػرة فػػي المػػؤرخ 1957 لسػػنب 3  عػػدد القػػانكف 

 ل  المدنيب
 طػػػرؼ مػػػف المسػػػداة  اإلداريػػػب بالخػػػدمات المتعمػػػؽ  2003 أفريػػػؿ 1 فػػػي المػػػؤرخ القػػػرار 

 ل  المحميب كالتنميب الداخميب لكزارة التابعب المصالح

 حػػكؿ 1967  جكيميػػب   29 فػػي المػػؤرخ 64 عػػدد لمداخميػػب الدكلػػب كاتػػب السػػيد منشػػكر 
 ل  العائمي الدفتر

 ل  إعالف أنمكذج: المصال ب

 

 كذلػؾ الػزكاج عقػكد إلبػراـ المعتمػدة الكىػائؽ بشأف اختالؼ مف مالحظتو تمت لما تبعا بعدو
 الكاجػػب بػػاإلجرااات كالتقيػػد الكىػػائؽ ىػػذه تكحيػػد عمػػا الحػػرص إطػػار كفػػي أخػػرل إلػػا بمديػػب مػػف

 إبػراـ عنػد بيػا المتعػيف بالكىػائؽ التػذكير كجكب إلا الضركرة تدع فقد المجاؿو ىذا في إتباعيا
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 :يمي ما في كالمتمىمب المذككرة العقكد
   يكما عشركف صمكحيتو مدة)  الزكجيف مف لكؿ كالدة مضمكف   
 الشيادة الطبيب إلتماـ الزكاج 
 إذف الػػزكجيف ىكيػػب تىبػػت أخػػرل رسػػميب كىيقػػب أم أك الكطنيػػب التعريػػؼ بطا ػػب مػػف نسػػخب 
 عشػرة كسػبع الرجػاؿ إلػا بالنسػبب كاممػب سنب عشريف مف أ ؿ سنيـ لمف المحكمب مف اصخ

 ل  النساا إلا بالنسبب كاممب سنب

 الػػػذم القاصػػػر إلػػػا بالنسػػػبب األب كفػػػاة صػػػكرة ر فػػػي بماردىػػػا األـ أك كاألـو األب مكافقػػػب 
 ل  الكلي عامتنا صكرة في المحكمب مف بالزكاج إذف أك لمزكاج القانكنيب السف فيو تتكفر

 ل  لررامؿ بالنسبب الزكجب أك الزكج كفاة مضمكف 
 عمػػػػا بػػػػو منصػػػػكص كالدة مضػػػػمكف أك بػػػػالطالؽ يقضػػػػي كبػػػػات نيػػػػائي حكػػػػـ مػػػػف نسػػػػخب 

 ل  الطالؽ
 ل  الشاىديف لكؿ الكطنيب التعريؼ بطا ب مف نسخب 
 ل اال تضاا زكاج عقد إلبراـ تككيؿ 
 ينتمػي الػزكجيف أحػد كػاف ذاإ المحميػب كالتنميػب الداخميػب كزيػر مػف الػزكاج في رخصب 

 الػػكطني الحػػرس كأعػػكاف الكطنيػػب كالشػػرطب الػػكطني األمػػف أعػػكاف) الػػداخمي األمػػف  ػػكات إلػػا
  ل المدنيب الحمايب كأعكاف

  ل لمعسكرييف بالنسبب الكطني الدفاع كزارة مف خصبر 
   السػػمؾ أعػػكاف مػػف الػػزكجيف أحػػد كػػاف إذا الخارجيػػب الشػػؤكف كزيػػر مػػف الػػزكاج فػػي رخصػػب 
 ل  ديبمكماسيال
   الشخصػي لقػانكنيـ األصػميب الشػركط كفػؽ األجانػب إلػا بالنسػبب الػزكاج إمكانيػب في بينب 

 ل  ناصميـ مف ليـ تسمـ
   ل  مسمـ دير الزكج كاف إذا اإلسالمي الديف اعتناؽ في شيادة 
   ل األجانب إلا بالنسبب زكجيب عال ب بأم االرتباط عدـ في شيادة 

 حرصػػا ك المػػكاطفو حيػػاة فػػي يمعبػػو الػػذم اليػػاـ الػػدكر باعتبػػار كعالمكضػػ ألىميػػب كنظػػرا    
 مػدعككف المدنيػب الحالػب ضباط المادة فنف السبؿ بأيسر ك اآلجاؿ أحسف في شؤكنو  ضاا عما



195 
 

  .الزكاج عقكد بنبراـ المتعمقب المماات إعداد بمناسبب كذلؾ آناا المذككرة بالكىائؽ لمتقيد

 اإلعػػػػالف أنمػػػكذج لتعميػػػؽ الالزمػػػػب الضػػػركريب التػػػدابير اتخػػػػاذ أخػػػرل جيػػػب مػػػػف يتعػػػيف كمػػػا 
 البمديػب كبالدكائر بالبمديات االستقباؿ بمكاتب كذلؾ المطمكبب الكىائؽ  ائمب المتضمف المصاحب

عػػداد عمييػػا االطػػالع مػػف العمػػـك يمكػػف بمػػا المعنيػػب المعتمػػديات ك  كممػػا ضػػكئيا عمػػا مماػػاتيـ كاف
  .ذلؾ األمر ا تضا

 لالمطمكب كالحـز الد ب بكامؿ التعميمات ىذه نايذبت االذف كالمردكب

 والسققالا 
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 الجميور ة التونس ة
 اللمد هلل                       وزارة العدل                           
  /ا ت197عدد    

 منهقققور

دنيب كحكاـ النكاحي كحافظ مسؤكليب ضباط الحالب الم-حكؿ إ امب رسـك الكفيات الموضوع:
 الممكيب العقاريبل

رسـك الكفيات ما اناكت تتسب في تحميؿ المكاطنيف ناقات باىظبو كىيرا ما  فنف إ امب كبعد
يعدلكف عف طمب إ امتيا لعجزىـ عف دفع ما تتطمبو مف المصاريؼ كالناقات ك د نشأ عف ذلؾ 

خاصب عند تتابع الكفيات أك مضي  في أدمب األحكاؿ تعطيؿ في المعامالت بيف المكاطنيف
مدة طكيمب عما ك كعيا كما أف الكرىب عند كفاة أحد المالكيف لعقار مسجؿ كىيرا ما لكحظ أنيـ 
ييممكف طمب التنصيص عما حقك يـ المنجزة ليـ مف مكرىيـ في العقار المذككر بالسجؿ 

المتعمقب بالعقارات العقارم ك د نشأ عف ذلؾ في كىير مف األحياف تعطيؿ في المعامالت 
مف بيده العقار ال يككف اسمو في ال الب مذككرا بالرسـ الممكي األمر الذم  أفالمسجمب إذ 

يتعذر عميو معو إىبات ما لو مف الحقكؽ في ذلؾ العقار إال بعد أف يتجسـ إجرااات طكيمب 
صدار الم  5رسـك عدد كمضنيب ذلؾ ما دعا المشرع إلا تقرير مجانيب إ امب رسـك الكفيات كاف

مف  انكف الحالب المدنيب المؤرخ في  44بنضافب فقرتيف لماصؿ  1964فيارم  21المؤرخ في 
 ل1957درة أكت 

ك د ا تضا ذلؾ المرسـك تحميؿ ضابط الحالب المدنيب كحكاـ النكاحي كحافظ الممكيب العقاريب 
 القياـ باألعماؿ اآلتيب لمعالجب ىاتو الحالبل

 المدن ة:تالنستة لضاتط اللالة  (3

المشار إليو آناا مف أنو "يحرر رسـ الكفاة  44فزيادة عما ا تضتو الاقرة األكلا مف الاصؿ 
ضابط الحالب المدنيب بالمنطقب التي ك عت فييا الكفاة كذلؾ طبؽ تصريح مف  ريب اليالؾ 
أك شخص لديو عف حالتو المدنيب ارشادات صحيحب تامب بقدر اإلمكاف" يجب عما ضابط 
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المدنيب طبؽ الاقرة الجديدة التي جاا بيا المرسـك المذككر "أف يكجو إلا ككيؿ  الحالب
 الجميكريب أك حاكـ الناحيب مضمكنيف مف رسـ الكفاة الذم حرره"ل

كبيذه المناسبب فنننا نمات نظر السادة ضباط الحالب المدنيب إلا كجكب تكجيو مضاميف رسكـ 
النكاحي إلتماـ ما يمزميـ القياـ بو مف أعماؿ في  الكفيات يـك تحريرىا مف طرفيـ إلا حكاـ

 عميياشأنيا دداة كصكليا إلييـ حتا ال يتراكـ عددىا كتحصؿ صعكبات ربما يصعب الت مب 
 بعد بسبب التأخير في تكجيييال امفي

كلذلؾ فننو يجب عما ضباط الحالب المدنيب إتخاذ ما يمـز مف االحتياطات إلحالب تمؾ 
ييمو األمر مف ككالا الجميكريب كحكاـ النكاحي يـك تحريرىا مف طرفيـ المضاميف عما مف 

  لمحيمكلب دكف حصكؿ أم تأخير في شأنيال

 تالنستة للكاا النوالي: (2

ا تضا عجز الاقرة الىالىب الجديدة مف المرسـك المشار إليو أف يجرم الحاكـ عند إتصالو بذلؾ 
 بحىا بقصد معرفب الكرىب ىـ يقيـ حجب الكفاةل

فحاكـ الناحيب يجب عميو بمجرد اتصالو بمضمكف رسـ الكفاة مف ضابط الحالب المدنيب أف 
يستدعي في الحاؿ أ ارب اليالؾ أك أجكاره عند اال تضاا كسبخ الاريؽ أك محرؾ القيـ حسب 
األحكاؿ لمبحث عف كرىب اليالؾ الحقيقييف كالتأمؿ مف الكىائؽ التي يجب عما الكرىب االدالا 

فب صمتيـ باليالؾ كدرجب  رابتيـ بو كتعييف ذكم الاركض كذكم التعصيب منيـ ىـ بيا لمعر 
يقيـ عما أساس ما تجمع لديو مف المعمكمات كاإلرشادات رسـ الكفاة طبقا لمنمكذج المكافؽ 
ليذا كما يجب عما حاكـ الناحيب زيادة عما تقدـ االسترشاد أيضا عما إذا كاف لميالؾ عقار أك 

جمب فننو يحيؿ حجب الكفاة كمضمكف رسـ الكفاة إلا حافظ الممكيب العقاريب عدة عقارات مس
 بقصد إتماـ الترسيـ كالتنصيص عما ذلؾ برسـ أك رسـك الممكيب )الاقرة الرابعب الجديد ل

بمضمكف رسـ الكفاة يجب أف  ذم يجريو حاكـ الناحيب عند اتصالوكىكذا يظير أف البحث ال
عالـ حافظ الممكيب بما عسا أف تشمؿ عميو التركب مف  ييدؼ إلا إ امب حجب الكفاة أكال كاف
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عقار أك عقارات مسجمب  صد التنصيص عما انتقاؿ الممكيب بالسجؿ أك السجالت العقاريب 
 ىانيال

 تالنستة للافظ الممك ة العقار ة: (3

ـ أما بالنسبب لحافظ الممكيب العقاريب فننو يجب عميو عند اتصالو بحجب الكفاة كمضمكف رس
الكفاة مف حاكـ الناحيب أف يتكلا مف تمقاا ناسو القياـ بالتنصيص عما حقكؽ الكرىب كانتقاؿ 
الممكيب كترسيـ ذلؾ برسـ الممكيب لمالؾ العقار المتكفي عند اال تضاا كحاظ البقيب لمرجكع إلييا 

 كاالستاادة منيا عند الحاجبل

 1964د ب اعتبارا مف درة جكيميب ننا نعمؽ أىميب كبرل عما تنايذ التكصيات بكؿ اىذا ك 
 كاإلعالـ بما عسا أف يطرأ مف الصعكبات لمنظر في إمكانيب تذليميا كالسالـل

 1964جوان  23تونس في                                                          
 

                        لة لمعدلكاتب الدو                                           كاتب الدولة لمداخم ة    
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 لجقة وفققاة
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللحاكـ ناحيبلللللللللللللللللللللللحضر لدينا نحفللللللل
 لعمره أعكاـ القاطفلللللللللللللللللللللللللللللللالسيدللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللكالسيدلللللللللللللللللللللللللللللللللللصناعتوللللللللللللللللللبػلللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللعمره أعكاـ القاطف بػللللللللللللللللللللللللللللللللل

  1)للللللللللللللللللللللللللللللللللكذكرا أنيما يعرفافلللللللللللللللللللصناعتولللللللللللل
لللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللإبفللللللللللللللالمرحـك

بفللللللللل  لللللللللل)أعزب أك متزكج أك ماارؽ أك أرمؿ لللللللللللللللللللللكاف
 معرفب تامب

لللللللللكيشيد أف بأنو تكفي بػلللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفي يـك
 لللللللللسنب حسبما ذلؾ مبيف برسـ كفاتو عػػددللللللللللللللللللللمف شيرللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللالمحرر مف ضابط الحالب المدنيب بػلللللللللللللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 2)للللللللك د أحاط بارىولللللللللللفي تاريخلللللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ال دير كال يعرفاف كارىا كال عاصبا لو سكل مف ذكر
كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىديف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذككريف محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ الاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 حرر بػلللللللللللفيلللللللللللل           

 حاكـ الناحيب            

                                                            
 ٌُص عهى يبُى انًعرفت أي أٌ انًعرفت كاَج بانًغانطت أٔ انًصاْرة أٔ انقرابت.  1
 إشا كاٌ يٍ بٍٍ انٕرثت يٍ ْٕ قاصر ٌُص عهى حارٌد ٔالزحّ.  2
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 الجميور ة التونس ة  
 1964د سمتر  28تونس في                         كتاتة الدول لمعدل             
 ح 2ا ح  1216عدد  

 منهقققور

 رسـك الكفاة إ امب وع:الموضقق

 5كبعد فقد ألات النظر إلا بعض صعكبات ظيرت بمناسبب إجراا العمؿ بالمرسـك ر ـ 
المتعمؽ بن امب رسـك الكفيات لدل محاكـ النكاحي حسبما ك ع  1964فيارم  21الصادر في 

التي عرضت  اكؿشالمكأىـ  1964جكاف  23/ـ ت المؤرخ في 197شرحو بمنشكرنا عدد 
 دد تتمخص فيما يمي:عمينا في ىذا الص

تكاىر اإلعالمات بالكفاة مف طرؼ ضباط الحالب المدنيب مما أدل إلا فتح مماات  -1
عديدة لدل محاكـ النكاحي تعذر القياـ في شأنيا باإلجرااات التحضيريب كاألبحاث بما يتطمب 

 لحلذلؾ مف سرعب تحقيقا لميدؼ الذم يرمي إليو التشريع الجديد لمحيمكلب دكف تعطيؿ المصا

استحالب حضكر الكرىب أك الشيكد الكا ع استدعاؤىـ ألسباب  اىرة في اآلجاؿ المعينب  -2
جراا مكاتبات فضال عف إسعاؼ آجاؿ جديدة للدالا  ليـ فيترتب عما ذلؾ إعادة االستدعاا كاف

ل  بما يتك ؼ عميو تحرير تمؾ الرسـك

 امب في صكرة عجز بعض الكرىب عف تحمؿ مصاريؼ التنقؿ بالمنطقب أك السار كاإل -3
ما إذا حصمت الكفاة بمنطقب حاكـ الناحيب دير منطقب حاكـ الناحيب الذم ترجع إليو الكرىب 

 بالنظرل

 ماذا يككف األمر إذا كاف المتكفا دير تكنسيل -4

بن امب تمؾ الرسـك بالنسبب لممتكفيف  بؿ درة  ىؿ ينسحب اختصاص حاكـ الناحيب -5
 مؿ بأحكاـ القانكف المشار إليولالذم ىك تاريخ جرياف الع 1964جكيميب 

كبناا عما ذلؾ كمو كبعد درس المكضكع مف كجياتو المتعددة لـز إكماؿ منشكرنا السابؽ 
 ذكره باإليضاحات التاليب تذليال لتمؾ الصعكباتل
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فبالنسبب لمنقطتيف األكلا كالىانيب يتجو بمجرد ترسيـ الكفاة أف يحرر ضابط الحالب المدنيب 
إلا ناس الشخص الذم اعممو بالكفاة ليحضر في تاريخ يعينو لو باالستدعاا استدعاا يسممو 

ال يتجاكز أسبكعا مف تاريخ ترسيـ الكفاة لدل محكمب الناحيب بالمنطقب مصحكبا بشاىديف 
مطمعيف إطالعا كامال عما حالب المتكفي كعما معرفب تامب لكرىتو كعما أف يككف ذلؾ المعمـ 

يتك ؼ عمييا تحرير رسـ الكفاة كبطا ات الحالب المدنيب لمقاصر مزكدا بكؿ الكىائؽ التي 
كالرشيد كما يايد الزكجيب كعما ضابط الحالب المدنيب بعد تسميـ االستدعاا لممعمـ أف ينبو 

 شااىيا إلا تأكد الحضكر في األجؿ المعيفل
ذا اتضح أف المعمـ ال يمكنو الحضكر لدل المحكمب فيجب عميو أف يعيف شخصا آ خر كاف

لذلؾ ال رض كحينئذ يحرر ضابط الحالب المدنيب االستدعاا باسـ الشخص المعيف كيسممو 
 لناس المعمـ ليبم و لممستدعا في اإلباف تحت مسؤكليتو الخاصبل

عما أف ذلؾ التعييف ال يتقيد بأم شرط إذ يجكز أف يككف الشخص المعيف مف طرؼ 
ف أجكاره أك أصد ائو أك شيخ فريقو أك محرؾ رىا لميالؾ أك مجرد  ريب لو أك حتا ماالمعمـ ك 

القسـ أك نائب صندكؽ الدكلب عند اال تضاا كحسب الظركؼ أك بصاب عامب كؿ مف لديو مف 
تماـ اإلجرااات التي تعرض  االرشادات ما مف شأنو أف يمكف الحاكـ مف تحرير رسـ الكفاة كاف

 ـ ت المتحدث عنول 197إلييا منشكرنا عدد 
لب المدنيب عندما يكجو نظيرم الكفاة إلا حاكـ الناحيب أف يصحبيا بنظير كعما ضابط الحا

 مف االستدعاا المشار إليول
عما أنو ال لزـك لتحرير االستدعاا إذا كاف اإلعالـ بالكفاة صادرا عف ىذه الصكرة ينب ي 
أف يكجو االستدعاا في الحاؿ مف طرؼ حاكـ الناحيب طبؽ المستشايات أك المصحات 

 يب أك مصالح الشرطب أك الحرس الكطني إذ في أحكاـ منشكرنا السالؼ الذكرلالعمكم
كبيذه الطريقب يمكف ربح الك ت كالتقميؿ مف تراكـ المماات بسبب عدـ حضكر مف ييمو 

 األمرل
أما فيما يخص النقطب الىالىب فننو يتعيف عما حاكـ الناحيب في صكرة ما إذا تعذر بصاب 

النظر عف األسباب أف يتكلا البحث عما العيف بمناسبب  بقطع  طعيب حضكر أم شخص لديو
انتصاب الجمسات الدكريب كأف يتخما عف النظر في صكرة إ امب الكرىب بمنطقب دير منطقتو 
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كيحيؿ ممؼ الكفاة عما زميمو بتمؾ المنطقب ليتكلا مف جيتو إ امب رسـ الكفاة حتا ال يتسبب 
 نيـ في عجز عف تسديدىاللمكرىب في تحمؿ مصاريؼ السار حالب أ

كفي خصكص النقطب الرابعب فننو يتعيف إ امب رسكـ الكفيات بقطع النظر عف جنسيب 
 المتكفا مع مراعاة ما يقتضيو  انكنو الشخصي الذم يخضع إليو في ىذا الشأفل
 كنمات النظر إلا أف تحرير رسـ الكفاة أمر كجكبي ميما كاف عمر المتكفيل

لخامسب فالمالحظ أف نظر حكاـ النكاحي مقصكر عما إ امب رسـ كفاة أما بالنسبب لمنقطب ا
أما بالنسبب لما  بؿ ىذا التاريخ فيجرم العمؿ في شأنو  1964مف يتكفا منذ درة جكيميب 

 بالطرؽ المعمكؿ بيا  بؿ صدكر التشريع الجديدل
عطؿ سير كنييب بالجميع لبذؿ المزيد مف المجيكدات لمحيمكلب دكف كؿ ما مف شأنو أف ي

العمؿ في ىذا الميداف كالسير عما تنايذ ما جاا بيذا المنشكر بكؿ د ب حتا ال تاكت 
ؿ عما الضالب المنشكدة كما نصحب ىذا المنشكر بأنمكذج مف صالمصمحب المرجكة كنتح

االستدعاا الذم أعد لم رض كنرجك تعريانا بكصكؿ ىذا إليكـ كبما ينتج عف إجراا العمؿ بو 
 سالـلمف نتائج كال

 1964د سمتر  28تونس في                                                              
 كاتب الدولة لمعدل          كاتب الدولة لمداخم ة                                  
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 الدولة لمعدل ةتكتا

 استدعاء
 لللللللللللللللللسمـ ىذا االستدعاا لمسيدللللللللللللللللللللل

لللللللللللعما الساعبلللللللللللللللللللللللللللل  ليحضر يـك
 لدل حاكـ الناحيب بػللللللللللللللللللللللللمصحكبا بشاىديف
لللللللللللل  كبكؿ ما يمـز مف كىائؽ اإل امب رسـ كفاة المرحـك

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
 حرر بػللللللللللفيللللللللللللللللل                         

 ضابط الحالب المدنيب                                    
 إمضاا 1                                                     

 مف تسمـ االستدعاا                                   
 

 

                                                            
ر االضخسعاء باضى انشرص انًعٍٍ يٍ طرفّ ٌٔبٍٍ إشا كاٌ يٍ حطهى االضخسعاء ال ٌرٌس انحضٕر بُفطّ فٍحر  1

 بًكاٌ اإليضاء إضى يٍ حطهى االضخسعاء ٔنقبّ ٔعُٕاَّ.
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 الجميور ة التونس ة  
 3965د سمتر  23الدولة لمداخم ة                         تونس في  كتاتة  

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/88منهور عدد 

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 الموضققوع: الصائ ة األجانب
أنو بمراجعب القائمات الخاصب بكالدات ككفيات كبعدو فقد عرؼ السيد مدير األمف الكطني 

األجانب تبيف أف الكىير مف ضباط الحالب المدنيب لـ يكجيكا إلا إدارة األمف الكطني القائمات 
المذككرة ك د نتج عف ذلؾ عدـ إمكانيب إحصاا األجانب المعنييف باألمر بتراب الجميكريب في 

 آخر السنبل
 1959مارس  10/د/أ ج ب/ المؤرخ في 34ا بمنشكرنا عدد كبياتو المناسبب نذكركـ بما جا

مف كجكب إمداد إدارة األمف الكطني في  1961أفريؿ  22المؤرخ في  2/د/أ ج ب/ 40كعدد 
كؿ أسبكع بقائمات في إحصاا الكالدات كالكفيات المتعمقب باألجانب حسب الدفاتر التي لديكـ 

 كالسالـل
 
 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                           
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                             
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 الجميور ة التونس ة
 1967و م ة ج 28تونس في                 كتاتة الدولة لمداخم ة                    

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3/أ ج ب/77عدد   

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى

 السادة الوالة ورؤساء التمد ات
 نقؿ الجىث-حالب مدنيب الموضققوع:

 19المنقح لرمر المؤرخ في  1962جكاف  6المؤرخ في  203كبعد فقد ا تضا األمر عدد 
مكات أنو فيما عدل حالب بمدتيف متجاكرتيف فنف دفف األ تراتيبالمتعمؽ بضبط  1885مام 

 نقؿ الجىث ال يمكف أف يقع إال برخصب تسمـ:
 مف الكالي إف كاف نقؿ الجىب مف بمدة إلا أخرل داخؿ جيب كاحدةل  1

 مف كالي الجيب التي تخرج منيا الجىب إف كاف نقميا مف جيب إلا أخرلل  2

 لبالد التكنسيب أك صادرة منيالمف مدير األمف الكطني إف كانت الجىب كاردة عما ا  3

 كالسمطب ذات النظر تضبط الكسائؿ الالزمب لحاظ الصحب عند اال تضاال
 ىذا كيقع تسميـ الرخصب استنادا عما األكراؽ التاليب:

 مضمكف مف رسـ كفاة المتكفيل - أ

شيادة طبيب تايد أف المرض المسبب في الكفاة دير معدم كفي صكرة ما إذا كانت  - ب
مف  48عف عنؼ أك حادث أك ظركؼ أخرل تىير الشؾ فننو طبقا ألحكاـ الاصؿ  الكفاة ناتجب

 انكف الحالب المدنيب ال يمكف الدفف إال بعد أف يحرر ضابط الشرطب بمساعدة طبيب تقريرا 
يضمف بو كصؼ حالب الجىب كالظركؼ المتعمؽ بيا كاإلرشادات التي أمكنو تمقييا في شأف 

نسخب مف ىذا التقرير إلا ضابط الحالب المدنيب بمكاف الكفاة ىكيب الميت كتكجو في الحاؿ 
 الذم يحرر بمقتضاه رسـ الكفاةل
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كال يمكف لمكالي في ىذه الصكرة تسميـ رخصب في نقؿ الجىب سكاا في نطاؽ دائرة الكاليب أك 
إلا جيب أخرل إال بعد إتماـ اإلجرااات القانكنيب كصدكر اإلذف بالدفف مف طرؼ ككيؿ 

 يبلالجميكر 
كفيما إذا ك ع تسميـ رخصب نقؿ الجىب  بؿ انتياا اإلجرااات المطمكبب فنف السمطب التي سممتيا 

 ىي التي تتحمؿ مسؤكليب ذلؾل
أما ضابط الحالب المدنيب الذم يتكلا  بكؿ الجىب استنادا عما رخصب النقؿ المسممب مف 

ضمكف الكفاة" فننو رخصب الدفف السمطب المعنيب مصحكبب باألكراؽ الالزمب "الشيادة الطبيب كم
بمقبرة الجيب بدكف زيادة البحث عف أسباب المكت ىؿ ك عت نتيجب عنؼ أك ديره كذلؾ كفقا 

 مف  انكف الحالب المدنيبل 48ك  45ألحكاـ الاصميف 
كيمـز ترسيـ الكفاة مرة ىانيب استنادا عما مضمكف رسـ الكفاة بدفتر الحالب المدنيب بالبمدة التي 

مف  انكف الحالب  46ا الدفف إف كاف المتكفي يسكف بيا أك كانت آخر مقره )الاصؿ ك ع بي
المدنيب  مع اإلشارة بكادم المالحظات بالرسـ الىاني إلا الظركؼ التي ك ع فييا تحرير رسـ 

 الكفاة األصميل
كعميو فننو يمكف إخراج مضاميف كبطا ات كفاة مف لدف ضابطيف لمحالب المدنيب كىما ضابط 

 الحالب المدنيب بمكاف الكفاة كضابط الحالب المدنيب بمقر السكنا األخير لميالؾل
كالمعمكـ أف ىذه اإلجرااات مف  شأنيا أف تسيؿ الحصكؿ عند اال تضاا عما مضمكف أك 
بطا ب كفاة بناا عما كجكد مرجع أساسي كىك آخر مقر سكنا المتكفي كبدكف البحث عف 

 مجيكال أك محؿ التباسلمكاف الكفاة الذم ربما يككف 
 كالمردكب السير عما تطبيؽ ىذه االجرااات بكامؿ الد ب كالتحرم كالسالـل

 
 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                               
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                
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 الجميور ة التونس ة 
 1968جانفي  13تونس في                          كتاتة الدولة لمداخم ة           

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/4عدد   

 كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى

 السادة الضتاط اللالة المدن ة
 الوالة عن طر   السادة

 الحالب المدنيب الموضققوع:
 مىاؿ  ائمب المصال ققب:

كبعد فسعيا كراا التنسيؽ كتحقيؽ الااعميب في تنظيـ المماات الشخصيب المحاكظب بخزائف 
 اإلدارة العامب لرمف الكطني حتا تككف في مستكل اليدؼ الذم أحدىت مف أجمول

لييا بقائمب شيريب في الكفيات التي ك ع فالمردكب منكـ السير عما إمداد اإلدارة المشار إ
 ترسيميا بدفاتر الحالب المدنيب كذلؾ بالنسبب لمف تجاكزكا الىمانيب عشرة مف عمرىـل

 كيصمكـ رفقب ىذا  ائمب لمنسج عما منكالوو كالسالـل
 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                             
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                              
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 الجميور ة التونس ة 
 1968مارس  4تونس في                                كتاتة الدولة لمداخم ة               

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3ج ب//د/أ 11عدد 

 كاتب الدولة لمداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 عن طر   السادة الوالة

 الحالب المدنيب قوع:الموضقق

في خصكص إمداد  1968جاناي  13المؤرخ في  3/د/أ ج ب/4كبعد فتبعا لمنشكرنا عدد 
الحالب المدنيب  اإلدارة العامب لرمف الكطني بقائمب شيريب في الكفيات التي ك ع ترسيميا بدفاتر

 بالنسبب لمف تجاكزكا الىمانيب عشر مف عمرىـل

 ريف كالسالـليالمردكب مكافاتنا في المستقبؿ بالقائمب المذككرة في نظ

 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                 
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                  
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 الجميور ة التونس ة  
 1971ستتمتر  11تونس في               كتاتة الدولة لمداخم ة                      
 اتدارة الجيو ة والتمد ة 

 3/أ ج ب/44عدد       
 مداخم ةمن كاتب الدولة ل

 إلى
 السادة الوالة ورؤساء التمد ات

 نقؿ الجىث الموضققوع:

 ل1987سبتمبر  28بتاريخ  3/أ ج ب/77منشكرنا عدد  المرجع:

المشار إليو بالمرجع في خصكص نقؿ  77كبعد فقد لكحظ انو خالفا لتعميمات منشكرنا عدد 
إلا مناطؽ أخرل بدكف الجىث تسمـ بعض الكاليات رخصا في نقؿ الجىث مف دائرة كاليتيـ 

 ارفا يا باألكراؽ الالزمب مما يسبب أحيانا تأخيرا في دفف األمكات بالمناطؽ المعينبل

كلذا نذكركـ بما جاا بمنشكرنا اآلنؼ الذكر مف أنو يتعيف أف تككف رخصب النقؿ مرفك ب 
دير  بمضمكف مف رسـ كفاة المعني باألمر كشيادة طبيب تايد أف المرض المسبب في الكفاة

معدم كبذلؾ يمكف لضابط الحالب المدنيب الذم يتكلا  بكؿ الجىب تسميـ رخصب الدفف بدكف 
زيادة البحث عف أسباب المكت مع القياـ بترسيـ الكفاة مرة ىانيب بدفاتر الحالب المدنيب التي 

 مف  انكف الحالب المدنيبل 46لديو كفقا ألحكاـ الاصؿ 

ناتجب عف عنؼ أك حادث أك ظركؼ أخرل تىير الشؾ فننو  ىذا كفي صكرة ما إذا كانت الكفاة
مف  انكف الحالب المدنيب ال يمكف الدفف إال بعد أف يحرر ضابط  48طبقا ألحكاـ الاصؿ 

الشرطب بمساعدة طبيب تقريرا يضمف بو كصؼ حالب الجىب كالظركؼ المتعمقب بيا كاالرشادات 
الحاؿ نسخب مف ىذا التقرير إلا ضابط  التي أمكنو تمقييا في شأف ىكيب الميت كتكجو في

 الحالب المدنيب بمكاف الكفاة الذم يحرر بمقتضاه رسـ الكفاةل
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كال يمكف لمكالي في ىذه الصكرة تسميـ رخصب في نقؿ الجىب سكاا في نطاؽ دائرة الكاليب أك 
إلا جيب أخرل إال بعد إتماـ اإلجرااات القانكنيب كصدكر اإلذف بالدفف مف طرؼ ككيؿ 

 الجميكريبل

كفيما إذا ك ع تسميـ رخصب نقؿ الجىب  بؿ انتياا اإلجرااات المطمكبب فنف السمطب التي سممتيا 
 ىي التي تتحمؿ مسؤكليب ذلؾل

كالمالحظ أف ترسيـ الكفاة مرة ىانيب بدفاتر الحالب المدنيب بالبمدة التي ك ع فييا الدفف إف كاف 
المشار إليو آناا مف  انكف الحالب المدنيب"  46صؿ المتكفي يسكف بيا أك كانت آخر مقره "الا

يقع استنادا عما مضمكف الكفاة مع اإلشارة بكادم المالحظات بالرسـ الجديد إلا الظركؼ 
التي ك ع فييا تحرير رسـ الكفاة األصمي كذلؾ مف شأنو أف يسيؿ الحصكؿ عند اال تضاا مف 

ف كبطا ات كفاة المعني باألمر بدكف البحث لدف ضابط الحالب المدنيب بتمؾ البمدة عما مضامي
 عف مكاف الكفاة الذم ربما يككف مجيكال أك محؿ التباسل

كالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بمنشكرنا ىذا كالمنشكر السابؽ في ىذا 
 الخصكص بكامؿ العنايب كالتنبو كالسالـل

 

 

 وز ر الداخم ةتالن اتة عن                                  
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                   
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 الجميور ة التونس ة    
 1973جو م ة  5تونس في             وزارة الداخم ة                          

 اتدارة المركز ة
  2/أ.2322عدد     

  ر الداخم ةمن وز 
 إلقى

 الس د والي تونس ه خ المدن ة
 

 تنقيح فقرة نقؿ الجىث-حالب مدنيب الموضققوع:

 1967سبتمبر  23المؤرخ في  3/د/أ ج ب/77كبعدو فقد ا تضا منشكر الحالب المدنيب عدد 
المنقح لرمر  1962جكاف  6المؤرخ في  203حكؿ نقؿ الجىث العمؿ بما ا تضاه األمر عدد 

المتعمؽ بضبط تراتيب دفف األمكات انو فيما عدا حالب بمديتيف  1885مام  19ي المؤرخ ف
مف الكالي إف كاف نقؿ الجىب مف  متجاكرتيف فنف نقؿ الجىث ال يمكف أف يقع إال برخصب تسمـ

 بمدة إلا أخرل داخؿ جيب كاحدة إلا آخر ما بالمنشكرل

ر إليو بالنسبب لكاليب تكنس انجر عنو كنظرا إلا أف تطبيؽ ىذه الاقرة مف ىذا المنشكر المشا
لكىير مف المكاطنيف عدة صعكبات فننو تقرر إل اا الرخصب المسممب مف الكالي في شأف نقؿ 
الجىث مف بمديب إلا أخرل داخؿ حدكد كاليب تكنس سكاا بيف بمدتيف متجاكرتيف أك دير 

 متجاكرتيفل

و في خصكص نقؿ الجىث مف جيب إلا ىذا كيبقا العمؿ جاريا بمقتضيات المنشكر المشار إلي
 أخرل كالسالـل

 وز ر الداخم ة                                               
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 الجميور ة التونس ة      
 1981سمتر د  29تونس في                                وزارة الداخم ة               

 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة 
 / ح ا53قدد عققق
 

 منهور
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(
 

حكؿ تكجيو إعالمات بكفاة المنخرطيف بالصندكؽ القكمي لمتقاعد كالحيطب  الموضوع:
 االجتماعيبل
 3المصال ب: 

كراا تكفير الظركؼ الكايمب بخدمب مصمحب جميع في نطاؽ التعاكف بيف المؤسسات كسعيا 
أصناؼ المكاطنيف كالمكاطنات و فقد استقر الرأم عما تنظيـ عال ات خاصب بيف البمديات 

األخير مف إسداا لتمكيف ىذا  اكالصندكؽ القكمي لمتقاعد كالحيطب االجتماعيب تيدؼ أساس
ذيف ىـ في حاجب أكىر مف ديرىـ أحسف الخدمات لمنخرطيو كخاصب منيـ األرامؿ كاأليتاـ ال

 لمرعايب كالمساعدة لتمكينيـ مف حقك يـ االجتماعيب في أ رب اآلجاؿ كبأنجع الطرؽل
لذا فقد بات مف الضركرم إحاطب ىذه المؤسسب عمما بكفاة كؿ مكاطف يتضح انو كاف 

أجؿ  منخرطا بالصندكؽ كذلؾ بكاسطب تعمير المطبكعب المصاحبب ليذا كتكجيييا لمصندكؽ في
 ال يتجاكز الىالىب أياـ المكاليب لتاريخ ترسيـ الكفاةل

كنظرا لمصب ب االجتماعيب اليامب ليذا المكضكع كحتا تتكفر لدل مصالح الصندكؽ جميع 
المعطيات كالمعمكمات التي تساعدىا عما تككيف مماات المنخرطيف المعنييف باألمر المردكب 

 طبكعبلاإلذف بالتحرم التاـ عند تعمير ىذه الم
كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف ذكر ر ـ االنخراط يمىؿ أىـ عنصر يمكف الصندكؽ مف 
التعرؼ عما المنخرط كيسيؿ بالتالي االتصاؿ بعائمتو  صد الشركع في تككيف الممؼ كضبط 
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حقكؽ المستحقيف مف أفرادىا كالمالحظ أف ىذا الر ـ مسجؿ بالبطا ب التي يحمميا كؿ منخرط 
لذا يستحسف المطالبب بمدكـ بيذه البطا ب كذلؾ تسييال لتعميـ المطبكعب كتالفيا  بالصندكؽو

 لكؿ خطأ ممكفل
كـ مف ضكالمردكب منكـ السير عما تطبيؽ ىذه االجرااات كتعريانا بما عسا أف يعتر 

صعكبات في ىذا الصددو كما يمكنكـ االتصاؿ بالمؤسسب المعينب لمدكـ بجميع المعمكمات 
 تعمقب في ال رضلاإلضافيب الم

 قالاوالس                                                      
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                     
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 الجميور ة التونس ة    
  ةوزارة الداخم      

  
 ...............وال ة:.........
     ...............معتمد ة:......

 .............تمد ة:...........
 .................عمادة:......

 ققاةإعالا توفققق
 )خاصة تالصندو  القومي لمتقاعد والل طة االجتماع ة(

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسـ كلقب المتكفي:للللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخ الكفاة:للللللللللللللللللللللتاري

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللر ـ االنخراط بالصندكؽ القكمي لمتقاعد كالحيطب االجتماعيب:ل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمكانيا:لللللللللل تاريخ كالدة المتكفي:للللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتكفي:للللللللللللللللللللللللللعنكاف الم
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالكفاة:للللللللللللللللللللللللسبب 

 متقاعد                           في حالب مباشرة    لللللللللالمينب:لللللللللللللل
 للللللللللللللللللالمؤسسب:لللللللللللللللل

 الحالب العائميب:
 إسـ الزكج )ة :  متزكج 

 العنكاف:
   أرمؿ 
  مطمؽ 

 
 

 اسـ األب:    أعزب    
 اسـ األـ كلقبيا:   

                                                                         اف:العنك 
 

                         

 عدد الرسم بالوفاة
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 الجميور ة التونس ة     
 3984أفر ل  2تونس في                                       وزارة الداخم ة      

 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا34قدد عقق   

 ورمنه
 قى السادة ضتاط اللالة المدن ةإل

 )عن طر   السادة الوالة(
 الكطنيتذكير حكؿ تكجيو االعالمات بكفاة المنخرطيف بالصندكؽ  الموضوع:

  لمتعا د كالحيطب االجتماعيبل
 ل1981ديسمبر  29المؤرخ في  53منشكراف عدد  المرجع:

 ل1983أفريؿ  4المؤرخ في  14كعدد  
ا المشػار إلييمػا بػالمرجع كالمتعمقػيف بضػركرة إعػالـ الصػندكؽ كبعد فتبعا لمنشػكرين

لمتقاعػػػػد كالحيطػػػػب االجتماعيػػػػب بكفػػػػاة المنخػػػػرطيف بيػػػػذه المؤسسػػػػبو كذلػػػػؾ  الػػػػكطني
بكاسػػطب تعميػػر المطبكعػػات المصػػاحبب لمنشػػكرنا المػػذككر أكال بػػالمرجع كتكجيييػػا 

 الكفاةللمصندكؽ في أجؿ ال يتجاكز الىالىب أياـ المكاليب لتاريخ ترسيـ 
دير انو تبػيف أف المؤسسػب ال تتصػؿ بننتظػاـ باإلعالمػات المطمكبػب بالمقارنػب إلػا 

لمصػػػب ب االجتماعيػػػب اليامػػػب ليػػػذا  مػػػا تنجػػػزه مػػػف مماػػػات مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿل كنظػػػرا
المكضكع كحتا تتكفر لػدل مصػالح الصػندكؽ جميػع المعطيػات كالمعمكمػات التػي 

 نييف باألمرلتساعدىا عما تككيف مماات المنخرطيف المع
المردػػػػكب الحػػػػرص عمػػػػا تكجيػػػػو االعالمػػػػات مباشػػػػرة كبػػػػدكف المجػػػػكا إلػػػػا طريقػػػػب 

ا مصػالح الصػندكؽ كالعمػؿ عمػا تػكخي السػرعب فػي إلالتسمسؿ اإلدارم المعيكدة 
االنجػػػاز حتػػػا تقػػػـك ىاتػػػو المصػػػالح بأعماليػػػا فػػػي أحسػػػف الظػػػركؼ مػػػع ضػػػركرة 
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ىذه االعالمات مباشرة بػدكف أف  اإلشارة عما رؤساا الدكائر البمديب باف تتـ إبالغ
 تكجييا عف طريقكـل

 كالمردكب السير عما تطبيؽ ما بيذا المنشكر بكامؿ التحرمو كالسالـل
 
 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                               
 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                                       
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 الجميور ة التونس ة  
              3984 أوت  36تونس في              وزارة الداخم ة                              

  ةإدارة الجماعات العموم ة الملم
 /لا36قدد عقق   

 وز ر الداخم ة
 إلققى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 حكؿ إحالب رسـك الكفيات مف طرؼ البمديات إلا المحاكـل وع:الموضق
 

كبعدو فقد لات السيد كزير العدؿ النظر إلا أف بعض البمديات  د أمسكت منذ مدة عف تكجيو 
ة التي تتكلا تحريرىا إلا السادة ككالا الجميكريب كحكاـ النكاحي مضاميف مف رسـك الكفا

مف  انكف الحالب  44حتا يتمكنكا مف إ امب حجج الكفاة في ابانيا كفقا لما نص عميو الاصؿ 
ك د ترتب عف ذلؾ تعطيؿ لمصالح المكاطنيف كاضطراب  1957مؤرخ في درة أكت المدنيب ال

 بناا عما انعداـ التسمسؿ التاريخي في إ امب حجج الكفاةل في العمؿ بالنسبب لكتابات المحاكـ
كسعيا كراا تسييؿ االجرااات الالزمبو المردكب العمؿ عما تالفي ىذه االخالالت كتطبيؽ 

و حااظا عما مصالح المكاطنيف مف التعطيؿ كالتأخير كالسالـل  القانكف بكامؿ التحرم كالحـز
 ن وز ر الداخم ةعتالن اتة                                                             
 مد ر الجماعات العموم ة الملم ة                                                      
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 الجميور ة التونس ة       
 3986جو م ة  36تونس في                                         وزارة الداخم ة      

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا53قدد عقق       

 ى السادة ضتاط اللالة المدن ةمنهور إلق
 عن طر   السادة الوالة

لمتقاعد كالحيطب  الكطنيتذكير حكؿ تكجيو االعالمات بكفاة المنخرطيف بالصندكؽ  قوع:الموض
 بلاالجتماعي

 ل1981ديسمبر  29المؤرخ في  53مناشيرنا عدد  ع:المرجق
 ل1983أفريؿ  4المؤرخ في  14عدد 
 ل1984أفريؿ  2المؤرخ في  14عدد 

 3المصال ب: 
لمتقاعد  الكطنيكبعدو فنف مناشيرنا المشار إلييا بالمرجع تؤكد عما ضركرة إعالـ الصندكؽ 

سسب بكاسطب تعمير المطبكعات المصاحبب كالحيطب االجتماعيب بكفاة المنخرطيف بيذه المؤ 
ـ المكاليب لتاريخ ترسيـ الكفاة دير أنو تبيف اكتكجيييا لمصندكؽ في أجؿ ال يتجاكز الىالىب أي

أف المؤسسب ال تتصؿ بانتظاـ باالعالمات المطمكبب بالمقارنب إلا ما تنجزه مف مماات مف ىذا 
 القبيؿل

لمكضكع كحتا تتكفر لدل مصالح الصندكؽ جميع كنظرا لمصب ب االجتماعيب اليامب ليذا ا
المعطيات كالمعمكمات التي تساعدىا عما تككيف مماات المنخرطيف المعنييف باألمر كخاصب 

كاأليتاـ الذيف ىـ في أمس الحاجب إلا الرعايب كالمساعدة لتمكينيـ مف حقك يـ منيـ األرامؿ 
 االجتماعيب في أ رب اآلجاؿ كبأنجع الطرؽل

منكـ الحرص عما تكجيو االعالمات مباشرة كبدكف المجكا إلا طريقب التسمسؿ  كالمردكب
اإلدارم المعيكدة إلا مصالح الصندكؽ كالعمؿ عما تكخي السرعب في اإلنجاز حتا تقـك 
ىاتو المصالح بأعماليا في أحسف الظركؼ مع ضركرة اإلشارة عما رؤساا الدكائر البمديب باف 

 مباشرة بدكف أف تكجييا عف طريقكـلتتـ إبالغ ىذه االعالمات 
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نا نعتمد عما حزمكـ عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بمنشكرنا ىذا بكامؿ الد ب كالتحرم حتا اك 
 يتسنا لمصندكؽ إسداا الخدمات إلا مستحقييا في اسرع اآلجاؿ كالسالـل

 
 

 م ةتالن اتة عن وز ر الداخ                                                
 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                        
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 الجميور ة التونس ة      
 وزارة الداخم ة       

 3991ستتمتر  9                       كتاتة الدولة لمجماعات الملم ة  
 االدارة العامة لمجماعات    

 ملم ةالعموم ة ال     
 6/ ش ن ا 28دد عقق

 قورمنهقق
 قى السادة ضتاط اللالة المدن ةإل

 عن طر   السادة الوالة
 حكؿ ترسيـ الكفيات الكا عب بالمستشاياتل وع:الموضق

المتعمؽ بتنظيـ الحالب  1957المؤرخ في درة أكت  3مف القانكف عدد  46كبعدو فنف الاصؿ 
أك التشكيالت الصحيب فنف مديرييا أك  المدنيب ينص "إذا ك عت كفيات بالمستشايات

المتصرفيف في شؤكنيا ينب ي عمييـ إبالغ اإلعالـ بيا في األربع كالعشريف ساعب إلا ضابط 
 الحالب المدنيب"ل

دير  أنو بم  إلا عممنا أف بعض ضباط الحالب المدنيب بالبمديات  د اعتبركا أجؿ إبالغ 
ه كأجؿ أ صا لمقياـ بعمميب ترسيـ الكفيات الكا عب اإلعالـ المذككر بالاصؿ المشار إليو اعال

 بالمستشاياتو كيرفعكف االعالمات الكاردة عمييـ بعد األربع كالعشريف ساعب مف تاريخ الكفاةل
مف  43كحيث أف االجؿ القانكني للعالـ بالكفاة ىك ىالىب أياـ حسب ما يقتضيو الاصؿ 

 القانكف المذككر آناال
ألجؿ القانكني عند تمقي االعالمات بالكفيات المتحدث عنيا كالحرص المردكب احتراـ ىذا ا

 عما تطبيؽ ىذه التعميمات بكامؿ الد ب كالتحرم كالسالـل
 كاتب الدولة لدى وز ر الداخم ة                                                 

 تالجماعات الملم ةمكمف                                                          
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 الجميور ة التونس ة    
 وزارة الداخم ة      

 3991أكتوتر  4تونس في                        كتاتة الدولة لمجماعات الملم ة  
 العامة لمجماعات االدارة    
 العموم ة الملم ة      
 /ع34قدد عققق      

 
 من وز ر الداخم ة

 ى السادة ضتاط اللالة المدن ةلقققإ
 )عن طر   السادة الوالة(

 

 

حكؿ تكجيو نسخ مف مطبكعات االحصاا الخاصب بالكفيات إلا الصندكؽ القكمي  وع:ققالموض
 للمضماف االجتماعي

 
ب مف طرؼ الصندكؽ كبعدو فاي نطاؽ تبسيط االجرااات االداريب الخاصب بالخدمات المقدم

 القكمي لمضماف االجتماعيل

 
أف تتكلكا تكجيو نسخ مف  1990سبتمبر  14فقد  رر إىر جمسب العمؿ الكزاريب المنعقدة بتاريخ 

مطبكعات االحصاا التي تعدكنيا لاائدة المعيد القكمي للحصاا كالخاصب بكؿ كا عب كفاة تقع 
مصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي بمركز الكاليب بدائرتكـ الترابيب كذلؾ إلا المكتب الجيكم ل

 الراجعيف ليا بالنظر ترابيا كذلؾ بانتظاـ كؿ خمسب عشر يكمال
اا عف بعض الشيادات التي كاف ىذا كاعتبارا ألىميب ىذا اإلجراا الذم سيمكف مف االست ن

 بيا الصندكؽ منخرطيول يطالب
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حسب ما تـ بيانو سابقا حتا يتسنا المردكب الحرص عما تكجيو نسخ مطبكعات االحصاا 
 لمصالح الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي القياـ بأعماليا في أحسف الظركؼ كالسالـل

 عن وز ر الداخم ة وتنذن منو                                                                  
 كاتب الدولة لدى وز ر الداخم ة                                                       

 مكمف تالجماعات الملم ة                                                         
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 الجميور ة التونس ة      
 3993جوان  34                 وزارة الداخم ة                             

 كتاتة الدولة لمجماعات الملم ة
 االدارة العامة لمجماعات   

 العموم ة الملم ة       
 362/ح ا 2عققدد     

 منهقور
 من وز ر الداخم ة

 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

الكفيات التي تتـ بدائرتكـ لمضماف االجتماعي ب الكطنيحكؿ إعالـ الصندكؽ  الموضوع:
 الترابيبل
 ل1990أكتكبر  4في  34منشكرنا عدد  المرجع:

 2 المصال ب:
كبعدو تبعا لمنشكرنا المشار إليو بالمرجع كالمتعمؽ بكجكب تكجيو نسخ مف مطبكعات االحصاا 

بيب لالحصاا كالخاصب بكؿ كا عب كفاة تقع بدائرتكـ الترا الكطنيالتي تعدكنيا لاائدة المعيد 
لمضماف االجتماعي بمركز الكاليب الراجعيف ليا  الكطنيكذلؾ إلا المكتب الجيكم لمصندكؽ 

 ل1990سبتمبر  14بالنظر ترابياو كذلؾ تجسيما لمقررات جمسب العمؿ الكزاريب المنعقدة بتاريخ 
 ىذا كاعتبارا لمنقص المالحظ بيذه المطبكعات في بعض االرشادات الخاصب بالمتكفيل

التي تمدكنو  مكماتالمعلمضماف االجتماعي مف حسف است الؿ  الكطنيالصندكؽ  كلتمكيف
 بيال

كؿ كا عب كفاة شخص دكف تتكلا تعمير المطبكعب المصاحبب ليذا كذلؾ بمناسبب  فقد تقرر أف
سنب ترسـ بدائرتكـ الترابيب كتكجيييا بنظاـ كؿ خمسب عشر يكما إلا المكتب الجيكم  20الػ

سيتكلا امدادكـ بالكميب  بيف بالقائمب المصاحبو عمما كأف ىذا األخيرلمصندكؽ كما ىك م
 الالزمب مف المطبكعات في اإلبافل
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ىذا كنظرا ألىميب ىذا اإلجراا الذم سيساىـ في تحسيف نكعيب الخدمات المقدمب إلا 
 عما تطبيقو كالسالـل صلمحر المضمكنيف االجتماعييف فنننا نييب بكـ 

 
 

 كاتب الدولة لدى وز ر الداخم ة                                                       
 مكمف تالجماعات الملم ة                                                          
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 لمضمان االجتماعي طنيو الصندو  ال
 مكاتب الجيو ةال

 
 التر يـ البريدم ر ـ الياتؼ العنكاف المنطقب
 2080 009711-715 511 شارع الحبيب بكر يبب 87 أريانب
 785 460-783 323 نيج بيركت تكنس

042 783 
1002 

 2013 384 078-383 962 نيج مصباح الجربكع 1 بف عركس
 1100 02 75 324-75 597 نيج فمسطيف زدكاف
 7000 02 32 731-31 090 بف خمدكفنيج ا بنزرت
 8000 02 85 1254-85 255 شارع الحبيب بكر يبب نابؿ

 7100 08 20 175-20 180 نيج ابف الجزار 5 الكاؼ
 8100 08 31 367-30 793 شارع الحبيب بكر يبب جندكبب
 9000 08 50 221-51 484 نيج أبنك القاسـ الشابي باجب
 6100 08 70 822-70 956 طريؽ  عاكر سميانب
 4000 03 24 650-24 040 شارع الجميكريب سكسب

 5000 03 61 570-60 722 شارع فرحات حشاد المنستير
 5100 03 80 727 شارع الطيب المييرم الميديب
 3100 07 20 386-23 966 نيج ابف الجزار القيركاف
 1200 07 70 125 شارع الحبيب بكر يبب القصريف
 3029 04 26 756-26 988 ب ىامرنيج الحبي 31 صاا س

 9100 06 30 719 نيج ليبيا 3 سيدم بكزيد
 2100 06 20 022-20 909 شارع الحبيب بكر يبب  اصب
 2200 06 50 489 طريؽ ناطب تكزر
 6050 05 90 190  بمي شارع الشيداا  بمي
 6002 05 70 315-71 524 شارع الجميكريب  ابس
 4100 05 40 155-40 865 شارع الحبيب بكر يبب مدنيف
 3200 05 60 733 شارع الحبيب بكر يبب تطاكيف
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 الجميور ة التونس ة     
 3993ماي  31وزارة الداخم ة                             تونس في       

 كتاتة الدولة لمجماعات الملم ة
 االدارة العامة لمجماعات  

 العموم ة الملم ة    
 ح ا  39عدد/     

 نهور عن وز ر الداخم ةم
 إلققى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

لمتقاعد  الكطنيتذكير حكؿ تكجيو االعالمات بكفاة المنخرطيف بالصندكؽ  الموضوع:
 كالحيطب االجتماعيبل

 ل1988جكاف  26المؤرخ في  37منشكرنا عدد  المرجع:

لمتقاعد  الكطنيشار إليو بالمرجع أف مصالح الصندكؽ كبعدو فقد كنا أشعرناكـ بمنشكرنا الم
كالحيطب االجتماعيب أفادت أف نسبب إعالـ البمديات ليا بكفيات منخرطي الصندكؽ اآلنؼ 
الذكر ىي دكف عدد الكفيات المصرح بيا كالمتعيف إعالـ الصندكؽ بياو خالفا لما تؤكد عميو 

و عدد 1983أفريؿ  4المؤرخ في  14دد و ع1981نكفمبر  29المؤرخ في  53مناشيرنا عدد 
و مف ضركرة القياـ 1986جكيميب  16المؤرخ في  51و عدد 1984أفريؿ  2المؤرخ في  14

بتكجيو االعالمات في ال رض إلا المؤسسب المذككرةو في أجؿ ال يتجاكز الىالىب أياـ المكاليب 
الكاردة بمناشيرنا المشار إلييا لتاريخ ترسيـ الكفاةو كردبنا منكـ الحرص عما تطبيؽ التعميمات 
 حسف الظركؼلأبكامؿ الد ب كالتحرمو حتا تقـك مصالح الصندكؽ بأعماليا في 
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كحيث أف الصندكؽ لات نظرنا أخيرا إلا ضعؼ نسبب إعالمو بكفيات منخرطيوو المردكب 
 تعيد ىذا المكضكع كمكاصمب إيالئو ما يستحقو مف عنايب كاىتماـ كالسالـل

 وز ر الداخم ة                                                                              
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 الجميور ة التونس ة      
 3992ماي  21تونس في                         وزارة الداخم ة                

 دارة الجماعات العموم ة الملم ةا
 3138/ح/ا 29عققدد    

 منهقققور
 إلققى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

كاسترجاع بطا ات التعريؼ  ف الكطني بالكفياتامب لرمحكؿ اعالـ االدارة الع الموضوع:
 القكميب لممتكفيل

 ل1977ديسمبر  20/ ح ـ المؤرخ في 108منشكرنا عدد  المرجع:
كبعدو فقد لاتت االدارة العامب لرمف الكطني النظر إلا أنو مف خالؿ متابعب عمميب االعالـ 
بالكفيات الكاردة عما مصمحب التعريؼ القكمي باالدارة الارعيب لمشرطب الانيب كالعمميبو اتضح 

ادات مما يتعذر أف ىذه االعالمات دالبا ما يقع الت افؿ عف ارساليا أك ترد منقكصب االرش
 است الليا في كؿ الحاالتل

كحيث أف ىذا االخالؿ المالحظ كالمتمىؿ في التأخير أك عدـ تكجيو االعالـ بالكفيات أك 
 تضمنيا االرشادات منقكصب يتعارض مع ما جاا بالمنشكر المبيف بالمرجعل

يب كحاظا كنظرا لرىميب التي يكتسييا ىذا المكضكع كخاصب مف حيث ىكيب الشخص الحقيق
 لحقكؽ ال يرل

المردكب السير عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بالمنشكر المشار إليوو بكؿ د ب كتحرم مع 
الحرص عما أف يتـ إعداد االعالمات المعنيب بصكرة آليب عند ترسيـ الكفاة كتكجيييا إلا 

 مصمحب التعريؼ القكمي في اإلبافل
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األمنيب اتخاذ االجرااات الالزمب  صد استرجاع ىذا كمف جيب أخرل كحتا يتسنا لممصالح 
بطا ات التعريؼ القكميب لرشخاص المتكفيفو فننو يتعيف عميكـ مد مركز الشرطب أك الحرس 

ترسيـ كفاتيـ لديكـ  ميب في األشخاص المتكفيف كالكا عالكطني الكائف بدائرتكـ شيريا بقائمب اس
 تتضمف مقر سكناىـ كالسالـل

 
 الداخم ة ووز ر وز ر الدولة                                                            
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 الجميور ة التونس ة    
 2116ف فري  33                     وزارة الداخم ة والتنم ة الملم ة                  

 ة لمجماعات العموم ة الملم ةاالدارة العام 
 إدارة الهؤون اتدار ة العامة

 /ا771عققدد     
  3منهور عدد

 الملم ة والتنل ة الداخم ة وز ر من
 إلى

 المدن ة اللالة ضتاط السادة 
 

 حكؿ إعالـ االدارة العامب لرمف الكطني بالكفيات ك استرجاع بطا ب التعريؼ  الموضوع: 
  20/12/1977المؤرخ في  108دد منشكرنا ع - المرجققع: 

 1992مام  20المؤرخ في  29منشكرنا عدد  -         

ك بعدو فقد لاتت كتابب الدكلب لرمف الكطني النظر إلا عدـ اتصاؿ مصالحيا االمنيب 
 باإلعالمات بكفاة االشخاص الذيف ال يزاكلكف محؿ متابعب مف طرؼ العدالبل

رينا المشار إلييما أعاله كذلؾ بضركرة تكجيو كلم رض كجب تذكيركـ بمقتضيات منشك 
دارة الشرطب الانيب إعالمات في اخر كؿ شير بالنسبب لمف تجاكز الىامنب عشرة مف عمره إلا إ

ك العمميب  )االدارة الارعيب لمتعريؼ الكطني  عما أف تككف ىذه االعالمات فرديب كمطابقب 
 وو المكمأ إلي 108لرنمكذج المرافؽ لمنشكرنا عدد 

ك في ناس ىذا السياؽ كنا دىكناكـ إلا امداد مركز الشرطب أك الحرس الكطني الكائف 
بدائرتكـ شيريا بقائمب إسميب في االشخاص المتكفيف تتضمف مقرب سكناىـ ك المرسميف 
بدفاتر الحالب المدنيب الممسككب لديكـ لكي يتسنا لممصالح االمنيب اتخاذ االجرااات الالزمب 
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ع بطا ات التعريؼ الكطنيب ليؤالا المتكفيف كفقا لتعميماتنا الصادرة بمنشكرنا بيدؼ استرجا
 ل  1992مام  20بتاريخ  29عدد

كنظرا لرىميب الاائقب التي نكلييا ليذا المكضكع بما يمكف مف التعرؼ عما اليكيب الحقيقيب 
  لرشخاص المتكفيف كسعيا لتسكيب كضعياتيـ بالسجؿ العدليل

ص عما تطبيؽ تعميماتنا الكاردة بمنشكرنا األنؼ ذكرىما بكامؿ الد ب كالحـز المردكب الحر  
 المطمكبل

 و السقققالا
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 الجميور ة التونس ة   

 2131أفر ل  23               وزارة الداخم ة والتنم ة الملم ة                     
 اتدارة العامة لمجماعات العموم ة الملم ة 

 دار ة العامةإدارة الهؤون ات  
 ب و  367         
 4منهور عدد        

 
 الملم ة والتنل ة الداخم ة وز ر من

 إلى
 المدن ة اللالة ضتاط السادة 

 
 حكؿ التنصيص عما الكفيات برسـك الكالدةل الموضوع:

 

مف  انكف الحالب المدنيب ضركرة تكلي ضباط الحالب المدنيب  47كبعدو فقد ا تضا الاصؿ 
 ما الكفاة بطرة رسـ كالدة اليالؾلالتنصيص ع

مف ذات القانكف كجكب المالحظب في جميع الصكر بطرة الرسـ  15كما ا تضا الاصؿ 
ذا كاف  مف طرؼ ضباط الحالب المدنيب ك ذلؾ في ظرؼ خمسب أياـ بالدفتريف المذيف بيده كاف

و إعالـ في ظرؼ الرسـ الكاجب المالحظب بطرتو ك ع تحريره أك ترسيمو بدائرة أخرل يقع تكجي
 خمسب أياـ إلا ضباط الحالب المدنيب الذم ييمو االمرل

ك د لكحظ أف المصالح البمديب ال تتكلا التنسيؽ بما فيو الكاايب بينيا لتحييف رسـك الكالدة 
بالتنصيص عما الكفيات في طرتيا بما يترتب عنو حاالت انتحاؿ ىكيب متكفيف مف  بؿ بعض 

 المكاطنيفل
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كؿ مىؿ ىذه اإلخالالت مستقبالو فانو يتعيف القياـ بحممب لمزيد تطيير ك تااديا لحص
الكضع عما أف تشمؿ إجرااات التنصيص كافب الرسكـ لدييـ بالرجكع إلا االعالمات بالكفاة 
لمتأكد مف صدكرىا ككركدىا مف طرؼ ضباط الحالب المدنيب المعنييف مع ضركرة الحرص عما 

 أف يتـ مستقبال:   

 اإلعالماتص عما الكفاة بطرة رسـك الكالدة الممسككب لديكـ مف خالؿ التنصي  -
بالتنصيص عما الكفاة التي تتمقكنيا مع ضركرة إدراج ىذه التنصيصات ضمف  ائمب 

  المعطيات اإلعالميب

تكجيو اإلعالمات بالكفيات التي تتـ بدائرتكـ الترابيب إلا ضباط الحالب المدنيب مكاف  - 
 ب أياـ كفقا لما ا تضاه القانكفلمسي أجؿ ال يتعدل خترسيـ الكالدة ف

و مع  ك المردكبو السير عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بيذا المنشكر بكامؿ الد ب كالحـز
 بما يتـ في ال رضل 2010تعرياي في أجؿ ال يتعدل منتصؼ شير مام 

 و السقققالا                                                
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 مسك الدفـاتر والترسيم بها. 4
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 الجميور ة التونس ة   
 3965مارس  26تونس في                         كتاتة الدولة لمعدل          

 الوكالة العامة لمجميور ة
 /ب/التضم ن7249/31عدد 

 من الوك ل العاا لمجميور ة
 إلقى 

  ةالس د وك ل الجميور ة لدى الملكمة االتتدائ
 إهراف الس د المدعي العموميتلت 

 لدى ملكمة االستئناف
 رسـك الحالب المدنيب االستىنائيب كالتصاريحل الموضققوع:

أما بعدو فأنا نتشرؼ بنشعاركـ بأف أحد السادة الكالة أنيا إلينا أنو عىر عما عدة إخالؿ أىناا 
كردب منا أفادتو بما يتجو اتخاذه  مراجعب رسـك الحالب المدنيب االستىنائيب كمقارنتيا بالتصاريح

 في األمر كأف تمؾ االخالؿ ىي اآلتي بيانيا:
أف عددنا كافرا منيا تـ نسخو بصاب مخالاب لما ىك بالتصريح ك د تناكؿ ىذا الخمؿ  -1

خاصب تاريخ الكالدة كاسـ المكلكد فمىال يكجد ببعض تمؾ الكىائؽ تاريخ الكالدة باألر اـ مخالاا 
 حرؼللما ىك مبيف باأل

ف البعض اآلخر مف الرسـك المذككرة ينص عما أف تاريخ الكالدة ك ع خالؿ عاـ كذا ا -2
بينما مف جيب أخرل يكجد تشطيب عما كممب "خالؿ" كزيادة بياف اليـك كالشير دير م اير لما 

 ك ع تحرير الرسـ عميول

مف طرؼ أنو تكجد أحيانا زيادة عما ما ذكر بالاقرتيف السابقتيف رسـك دير ممضاة  -3
 ل1959/1958ضابط الحالب المدنيب ك ع نسخيا في سنتي 

أف بعض الرسـك التي مف ىذا القبيؿ ال تراعي فييا أحكاـ منشكر كتابب الدكلب لمداخميب  -4
إذ أنو لـ يقع عرضيا عما السيديف رئيس المحكمب  1959نكفمبر  14الصادر في  153عدد 

 االبتدائيب أك حاكـ الناحيب  بؿ استعماليال
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أف البعض مف تصاريح الزكاج ال تحتكم عما بياف تاريخ كالدة الزكج أك الزكجب أك أنيا  -5
 مخالاب لحالب الزكجيف المدنيبل

ىذاو كنظرا لما لممكضكع مف األىميب الكبرل فقد عرضناه عما السيد كاتب الدكلب لمعدؿ 
ريح التي ك ع مارس الجارمو إف التصا 18المؤرخ في  135الذم أفادنا بخطابو عدد ـلح/

تم ا كتدرج مف جديد بدكف خمؿ كال -إدراجيا بدفاتر خاصب خالفا لما جاا بيا مف االرشادات
  62-58نقص بنظيريف بالنسبب لكؿ سنب مف السنكات التي جرل خالليا العمؿ بالتصريح )

اط الحالب المدنيب المباشر اآلف بالمنطقب طبقا لما جرل بو العمؿ في بكتمضا مف طرؼ ض
ؿ ىاتو الصكرة ببعض كاليات الجميكريب كبعد ذلؾ يحتاظ بنظير لدل الحالب المدنيب الذم مى

ييمو األمر في خصكص كؿ سنب مف السنكات المشار إلييا كيكجو النظير اآلخر إلا 
 المحكمب ذات النظر حسب العادةل

إليكـ كعميوو فالمردكب منكـ إعالـ السادة ضابط الحالب المدنيب الراجعيف باإلشراؼ 
 بالتكصيات المبنيب بيذا المنشكر كعرفكنا بكصكلو إليكـو كدمتـ بخير كالسالـل
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 الجميور ة التونس ة  
 3965ستتمتر  24توس في                                       كتاتة الدولة لمداخم ة    

 االدارة الجيو ة والتمد ة
  3/د/أ ج ب/66عدد  

 كاتب الدولة لمداخم ة من
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 المدنيبلإصالح رسـك الحالب - انكف المقب العائمي 12تطبيؽ الاصؿ  الموضققوع:
 -3- :المصال ققب

المؤرخ في  53كبعدو فال يخاا عميكـ أف الاصؿ الىاني عشر مف  انكف المقب العائمي عدد 
راج األكامر الصادرة بالمصاد ب عما  رارات المجاف ا تضا أنو بمجرد إد 1959مام  26

المحميب أك  رارات المجنب القكميب عند كجكد اعتراض بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب يجب 
 عما ضباط الحالب المدنيب:

 مقب العائمي بطرة رسـك كالدة أك زكاج مف ييميـ األمرللالتنصيص عما ا -

 نصيص خالؿ الشير الذم رسـ فيو إلا:تكجيو اعالـ يتضمف ك كع ذلؾ الت -

 ضباط الحالب المدنيب اآلخريف عند اال تضاال  1

المحاكظ لدييا نظير مف الدفتر المدرج بو التنصيص عما  بكتابب المحكمب االبتدائي  2
 المقب العائميل

كنظرا لرىميب البال ب التي تكتسييا ىاتو المرحمب الختاميب التي بم تيا عمميب المقب العائمي 
المكمأ إليو  12ات حكؿ كيايب تطبيؽ مقتضيات الاصؿ رأينا مف المتأكد امدادكـ بايضاحفقد 

مع إلاات نظركـ إلا المسؤكليب الممقاة عما عاتقكـ في ال رض كالتي يتك ؼ عما أدائيا عما 
 الكجو المرضي تحقيؽ ما رما إليو المشركع في ىذا الصددل

 ابتدااييميـ االمر  كبيا بالنسبب لرشخاص الذيفعما أف استعماؿ المقب العائمي يصبح كج
  حسبما ا تضاه الاصؿ الىالث عشر مف القانكف المذككرل مف تاريخ االدراج بالرائد الرسمي
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كيتعيف في ىذا الصدد عما كافب ضباط الحالب المدنيب مطالعب كؿ األكامر الصادرة بالرائد 
ئمي بكامؿ العنايب كالتحرم إذ أف القرارات الرسمي بالمصاد ب عما  رارات المجاف لمقب العا

المتعمؽ بمعتمديب معينب كىيرا ما تيـ ضباط الحالب المدنيب بمناطؽ مختماب باعتبار مكاف كالدة 
المعنييف باألمرو فالقرارات الصادرة عف معتمديب طبر ب مىال يمكف أف تحتكم عما أشخاص 

 السرس حاكزللل-مكلكديف بمعتمديات تطاكيف
كـ إلا كجكب السير بأناسكـ عما القياـ بعمميب اصالح رسـك الحالب المدنيب ننبيكعميو 

صؿ بالنسبب لرشخاص الذم ك عت كالدتيـ بالمناطؽ التابعب لكـ بالنظرو كفي صكرة ما إذا ح
لكـ دمكض عند مراجعب األكامر المكمأ إلييا فما عميكـ إال أف تتصمكا  لكـ إشكاؿ أك بدا

 يا األمرلبالكاليب التي ييم
كيقع التنصيص عما المقب الجديد بدفاتر الحالب المدنيب بطرة الرسـك كعند التعذر بمحكليا 
كذلؾ بكضع طابع تعده الكاليب أك البمديب عما ناقتيا حسب النمكذج التالي الذم ال يمكف 

 ت ييره بحاؿل
 صـ 7                                        

  
     

 صـ   4                                                                       
  

 
   
 امضاا ضابط الحالب المدنيب 

 )طابع المعتمديب أك البمديب                                                            
جديد حذكه كعما إىر ذلؾ يتـ إصالح الرسـ بكضع المقب القديـ بيف  كسيف ككتابب المقب ال

 بالحبر األحمرل
المشار إليو أعاله تسمـ بطا ات كمضاميف رسـك الحالب  13ىذا كتطبيقا لمقتضيات الاصؿ 

المدنيب لمف ييميـ األمر بالمقب الجديد مع كضع الطابع المبيف آناا تاـ المكجب بكادم 
 المالحظات بالنسبب لممضاميف فحسبل

 بمقتضى قرار لجنة اللقب العائلً بمعتمدٌة
 ....................والٌة.....................
 المصادق علٌه باألمر الصادر فً .........
 بالرائد الرسمً عدد بتارٌخ.................

 ....اسند لصاحب الرسم لقب...............
............................................................... 
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المقررة يكجو اعالـ إلا كتابب المحكمب  كبعد اتماـ اجرااات التنصيص عما الصكرة
حسب نمكذج المطبكعب الكاصمب لكـ صحبب االبتدائيب المحاكظ لدييا النظير الىاني مف الرسـ 

 مف  انكف المقب العائميل 12ىذا كذلؾ طبقا لما جاا بالاصؿ 
 عتمد عما حسف درايتكـ لتطبيؽ ىاتو التعميمات عما الكجو األكمؿلنك 

 والسققالا                                                                   
 كاتب الدولة لمداخم ة                                                                
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  هطب عمى الكممة الزائدة (3)

 
 
 
 
 

   اإلعالـ ارسؿ الذم المدنيب الحالب ضابط الا كارجاعيا المقطعب ىذه فصؿ يجب) 
 ...................................... السيد إلا

 ..........................للللللللللللللل..بػ
  1) زكاج أك كالدة رسـ بطرة التنصيص ك ع أنو أعرفكـ 
 ........................……  المقبللللللللللللل)للللللللللللللللللللل االسـ 

 المػػػؤرخ عػػػدد اعالمكػػػـ حسػػػب:لللللللللللللللللللللللللللللالجديػػػد المقػػػب عمػػػا
 لللللللللللللللللللللللللللللفي

 196للللللللللللللللللفيلللللللل
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 الجميور ة التونس ة 
 3966أوت  22تونس في                     كتاتة الدولة لمداخم ة                     

 اتدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/65عدد  

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلقى

 المدن ةالسادة ضتاط اللالة 
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 ل1959إصالح رسـك الحالب المدنيب المتعمقب بمكاليد بعد عاـ -: المقب العائميالموضققوع

في بياف كيايب إصالح رسـك  1965سبتمبر  24المؤرخ في  66كبعد فتبعا لمنشكرنا عدد 
 الحالب المدنيب إىر صدكر أكامر المتعمقب بت يير المقب العائميل

 
أم بعد  1959رفكـ في خصكص إصالح رسـك الحالب المدنيب بالنسبب لممكلكديف بعد عاـ نع

انتياا أجؿ  بكؿ التصاريح بالمقب العائمي كالذيف لـ تدرج أسماؤىـ ضمف األكامر المتعمقب 
بعائمتيـ أنو يعتمد األمر الصادر باسناد المقب الجديد لرب كعما ىذا األخير أف يطالب لدل 

لب المدنيب الذم ييمو األمر بالقياـ بعمميب إصالح رسـك أكالده بعد اإلدالا ضابط الحا
 بمضمكف مف رسـ كالدتو المصمح حسب االجرااات المقررة بمنشكرنا اآلنؼ الذكر كالسالـل

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                     
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                       
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 الجميور ة التونس ة   
 3966أوت  31تونس في                               كتاتة الدولة لمداخم ة    

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/5364 عدد    

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلقى

 الس د كاتب الدولة لمهؤون الخارج ة
 الحالب المدنيبل الموضقوع:

 
كبعد فقد لكحظ أف التكنسييف المكلكديف خارج تراب الجميكريب  بؿ تاريخ صدكر  انكف الحالػب 

تيػػب المعمػػكؿ بيػػا كالػػذيف حػػررت رسػػـك كالدتيػػـ طبػػؽ الترا 1957المدنيػػب الصػػادر فػػي دػػرة أكت 
بالبمداف األجنبيب يال كف صعكبات في الحصكؿ عما مضاميف مف رسـك كالدتيـ أك التنصػيص 

 بيا عما الت ييرات الطارئب عما حالتيـ المدنيبل
كسعيا كراا تسكيب الحالػب فننػو ال مػانع مػف ترسػيـ مضػاميف كالدة ىػؤالا بػدفاتر الحالػب المدنيػب 

السػػمؾ الديبمكماسػػػي ذكم االختصػػػاص الترابػػػي طبقػػػا لمقتضػػػيات  لمعػػاـ الجػػػارم التػػػي بيػػػد أعػػػكاف
 مف  انكف الحالب المدنيبل 16الاصؿ 

عما أنو يحرر رسـ جديد استنادا عما المعمكمات المستمدة مف الرسػـك كالكىػائؽ المسػممب مػف 
طرؼ السمط المعنيػب مػع اإلشػارة بػكادم المالحظػات إلػا الظػركؼ التػي ك ػع فييػا تحريػر الرسػـ 

صمي ىـ تسجيؿ أسماا المعنييف باألمر بدفاتر حركؼ اليجػاا المطابقػب لعػاـ الػكالدة الحقيقػي األ
 حتا يمكف الرجكع إلا الرسـك الجديدة بكؿ سيكلب عند اال تضاال

 العمؿ بما تقرر كالسالـل تنا بالخارج إلجراااكالرجاا إصدار التعميمات الالزمب لساار 
 لمداخم ةكاتب الدولة                                                         
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 الجميور ة التونس ة 
 3967افر ل  5تونس في                           كتاتة الدولة لمداخم ة     
 االدراة الجيو ة والتمد ة

 3/د/أ ج ب/36عدد  
 اخم ةمن كاتب الدولة لمد

 إلقى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 ()عن طر   السادة الوالة

 المقب العائمي الموضققوع:
كبعد فقد أىبتت عمميب المقب العائمي أف ىناؾ مف المكاطنيف مف لـ يدخؿ عما ألقابيـ أم ت يير ك د 

يـ مع أف ك ع السيك عند تحرير رسـك كالدتيـ عما ذكر لقبيـ بالعنصر المخصص لذكر إسميـ كلقب
المقب منصكص عميو بصاب كاضحب بالكاد الخاص بذكر إسـ كلقب األب كذلؾ ما أىار صعكبات 

 ألصحاب تمؾ الرسـك كمما دعت الحاجب للدالا بمضاميف الحالب المدنيب لخمكىا مف ذكر المقبل
مام  26كلتالفي األمر كاستنادا عما ما جاا بالاصؿ األكؿ مف  انكف المقب العائمي المؤرخ في 

القاضي بأف يككف لكؿ تكنسي زيادة عما اسمو أك اسمائو لقب عائمي كجكبا فقد تقرر أف تحاؿ  1959
 ائمات في أسماا جميع مف ىـ في ىذه الحالب لككالب الجميكريب لتدارؾ السيك بكاسطب إذف عف 

 عريضبل
جيييا لككالب الجميكريب المردكب المبادرة بنعداد القائمات المكمأ إلييا بكامؿ الد ب كالتحرم كتك  -

 المعنيب مرفك ب بمضاميف مف رسـك كالدة مف ييميـ األمر لمبت في المكضكع بالطريقب المقدرة كالسالـل

-  

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                      
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                     
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 الجميور ة التونس ة   
 3967أوت  8تونس في                               كتاتة الدولة لمداخم ة       

 االدارة الجيو ة وتالتمد ة
 3/د/أ ج ب/65عدد 

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 ()عن طر   السادة الوالة

 
 حالب مدنيب الموضققوع:

 

نت كالدتيـ مرسمب اكبعدو فقد لكحظ أف كىيرا مف األجانب الذيف اكتسبكا الجنسيب التكنسيب كك
عما بدفاتر الحالب المدنيب لدل القنصميات الارنسيب بتكنس يال كف صعكبات في الحصكؿ 

 التيـ المدنيبلمضاميف مف رسـك كالدتيـ أك التنصيص بيا عما الت ييرات الطارئب عما ح
كسعيا كراا تسكيب حالب ىؤالا بصاب تجعميـ تابعيف لضباط الحالب المدنيب التكنسييف في كؿ 
ما لو عال ب بحالتيـ المدنيب فقد تقرر ترسيـ كالدة المعنييف باألمر بدفاتر الحالب المدنيب لمعاـ 

ر اكتساب الجنسيب الجارم التي بيد ضباط الحالب المدنيب بمكاف الكالدة استنادا عما أم
 التكنسيب الذم يتضمف جميع االرشادات المطمكبب في خصكص الحالب المدنيبل

المستمدة مف أمر الجنسيب مع االشارة بكادم عما المعمكمات  اعما أنو يحرر رسـ استناد
المالحظات إلا الظركؼ التي ك ع فييا تحرير الرسـ األصمي ىـ تسجؿ أسماا المعنييف 

حركؼ اليجاا المطابقب لعاـ الكالدة الحقيقي حتا يمكف الرجكع إلا الرسـ باألمر بدفاتر 
 الجديد بكؿ سيكلب عند اال تضاال 
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كالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات المبنيب أعاله بمزيد التحرم كالضبط كاسترشادنا في 
 كؿ ما يعترضكـ مف مشاكؿ في ىذا الصددو كالسالـل

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                         
 مد ر االدارة الجيو ة                                           
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 الجميور ة التونس ة     
 3969مارس  25في  تونس         كتاتة الدولة لمداخم ة                          

 االدارة الجيو ة وتالتمد ة
 3/د/أ ج ب/35عدد  

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 : الحالب المدنيبالموضققوع
المتعمؽ بتكجييات في الحالب  1965ديسمبر  12بتاريخ  85: المنشكر المشترؾ عدد المرجع
 المدنيبل

خصكص تنظيـ الحالب المدنيب كبعد فتبعا لممنشكر المشترؾ المنصكص عميو بالمرجع في 
كبمناسبب إحداث بمديات كمعتمديات جديدة فننو يتأكد تمكينيا مف جميع الرسـك التابعب ليا 
بدكف التجاا إلا طريقب التاكيؾ التي تقرر ال اؤىا منذ مدة سعيا كراا حاظ الدفاتر مف التمزؽ 

 يلكالتالش

كعما المعتمديب أك البمديب المعنيب أف تتكلا استخراج نسخ مف الرسـك الراجعب ليا التي تبقا 
محاكظب بدفاترىا األصميب كبعد اشياد المعتمد بيا بمطابقتيا لرصؿ المحاكظ لديو يقع تنظيـ 

ليا  المضاميف المستخرجب ىكذا كترتيبيا حسب األعكاـ كاعداد دفاتر حركؼ اليجائيب المطابقب
لمرجكع إلييا بسيكلب عند الحاجبو ىذا باإلضافب إلا ما يضمف ذلؾ مف زيادة في مداخيؿ 

 البمديات المحدىب بالخصكصل

 كالمردكب السير عما تطبيؽ ىاتو التعميمات بكامؿ التحرم كالسالـل

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                    
 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                      
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 الجميور ة التونس ة 
 3969أفر ل  29كتاتة الدولة لمداخم ة                          تونس في 

 االدارة الجيو ة وتالتمد ة
 3/د/أ ج ب/37عدد    

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 ىإلق

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 : الحالب المدنيبالموضقوع

 
كاشتيركا باسـ آخر يستصدركف  كبعد فنف بعض المكاطنيف ممف رسمت كالدتيـ باسـ معيف

أحكاما في انطباؽ العمميف عمييـ كيطالبكف ضباط الحالب المدنيب المعنييف باألمر بالتنصيص 
 مف  انكف الحالب المدنيبل 64ك  63 كالدتيـ عمال بأحكاـ الاصميفؾ برسـك لعما ذ

الصادر عف  1957سبتمبر  9المؤرخ في  3053دير أف التعميمات الصادرة بالمنشكر عدد 
اصالح  تقتضي -كتابب الدكلب لمعدؿ في خصكص تطبيؽ  انكف الحالب المدنيب )أحكاـ عامب

يا بالمرة عما دفاتر الحالب المدنيب كال يمكف التنصيص أف األحكاـ المشار إلييا آناا ال تأىير ل
نما تسمـ نسخ  منيا إلا أصحابيا مباشرة لتككف تكممب لمتعرؼ بشخصيـ عند  عمييا بيا كاف

  اال تضاال
ىذا كفي نطاؽ االجرااات المتخذة لتنظيـ الحالب المدنيب بما يجعؿ رسـ الكالدة ىك المرجع 

رات التي تطرأ عما حياة صاحبو في ىذا الميداف كحتا ال األصمي لمتعرؼ عما جميع الت يي
يضطر أصحاب األحكاـ المتحدث عنيا إلا االستظيار بنسخ منيا كمما دعت الحاجب إلىبات 
ىكيتيـ فقد تقرر بعد أخذ رأم كتابب الدكلب لمعدؿ في المكضكع أف يقع تنايذ تمؾ األحكاـ 

أصحابيا مع االشارة إلا عدد الحكـ كتاريخو  بالتنصيص عمييا بكادم المالحظات برسـك كالدة
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ك  63كالمحكمب التي اصدرتو بعد إجراا االصالحات الالزمب بالرسـ طبقا ألحكاـ الاصميف 
 مف القانكف المشار إلييا آناال 64

 كالمردكب السير عما تطبيؽ االجرااات المقررة بكامؿ الد ب كالتىبتو كالسالـل
 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                       

 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                         
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 الجميور ة التونس ة  
 3969ستتمتر  33تونس في                             كتاتة الدولة لمداخم ة       

 االدارة الجيو ة وتالتمد ة
 3/د/أ ج ب/6643عدد     

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلقى

 الس د والي تونس ه خ المد نة
 : الحالب المدنيبالموضقوع
 1969سبتمبر  5بتاريخ  4501: مكتكبكـ عدد المرجققع

 -12-المصاحيب: 
ترشاد حكؿ كيايب اصالح رسـك كبعد فتبعا لمكتكبكـ المنصكص عميو بالمرجع في االس

 بمقتضا أحكاـ االشتيارل الحالب المدنيب
نعرفكـ في ىذا الصدد انو يقع االصالح بنضافب العمـ الىاني بالحبر األحمر برسـ الكالدة 

لمخصص بالرسـ لذكر بحيث يصبح لصاحبو عمماف إىناف مع اجتناب التنصيص بالكادم ا
"  بؿ تحرير العمـ الىاني المشتير بو صاحبو ىـ تقع "يدعا" أك "اشتير بػ االسـ عما لاظب

االشارة بكادم المالحظات بالرسـ المصمح ىكذا عما الحكـ الصادر في ال رض كعدده 
 كتاريخو كالمحكمب التي أصدرتول

كىذا االجراا ينطبؽ عما جميع األحكاـ مف ىذا القبيؿ الصادرة  بؿ تاريخ صدكر  انكف 
أك بعده سكاا بنصالح رسـك الكالدة أك الكفاة أك  1957ي درة أكت الحالب المدنيب المؤرخ ف

 عقكد الزكاجل
كيعتمد الحكـ الصادر بانطباؽ عمميف عما شخص كاحد إلصالح رسـك كالدة األبناا بناس 
الطريقب المبينب آناا كعما مف ييمو األمر أف يطالب ضابط الحالب المدنيب الذم لديو الرسـ 

يب إصالح رسـك أكالده بعد االدالا بمضمكف مف رسـ كالدة األب المصمح األصمي بالقياـ بعمم
 كما ذكرل
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كنرجع لكـ صحبب ىذا الحكـ بنصالح عقد زكاج المحاؿ عمينا بمكتكبكـ اآلنؼ الذكر مع 
تسع بطا ات كالدة إلجراا االصالحات الالزمب بالرسـك طبقا لمتعميمات المقررة اعاله كعمال 

 ل1969أفريؿ  29/د/أ ج ب/ المؤرخ في 17د بما جاا بمنشكرنا عد
 كالمردكب تعريانا بك كع ذلؾ في أ رب اآلجاؿ كالسالـل

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                        
 والتمد ة مد ر االدارة الجيو ة                                                         
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 الجميور ة التونس ة 
  3973أفر ل  26تونس في             كتاتة الدولة لمداخم ة                    

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د/أ ج ب/23عدد    

 من وز ر الداخم ة
 إلقى السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالدة(

 امضاا الرسكـ-الحالب المدنيب الموضوع:
مضي في اإلباف مف طرؼ ضباط تكبعد فقد لكحظ أف كىيرا مف رسـك الحالب المدنيب ال 

الحالب المدنيب الذيف تكلكا تحريرىا كتبقا ىكذا بدكف إمضاا حتا تطكؿ المدة كيتعذر عما 
 تيـ بالمناطؽ المعنيبلىؤالا تسكيب الحالب بمكجب انتياا ميم

مف  انكف  7كال يخاا أف امضاا رسـك الحالب المدنيب ىك شرط صحب حسب صريح الاصؿ 
ريرىا مف القاضي بمكجب تك يع الرسـك إىر تح 1957الحالب المدنيب المؤرخ في درة أكت 

حالب طرؼ ضباط الحالب المدنيب  كذلؾ بمحضر الماىمكف لديو كالشيكد معاو كأف بقاا دفاتر ال
مف  21ك  18بدكف إمضاا يترتب عنو المسؤكليات كالنتائج التي يقتضييا الاصالف  المدنيب

 القانكف المشار إليول
كفي ىذا الصدد فقد عرفت كزارة العدؿ أنو يتعذر عما ككالا الجميكريب  بكؿ نظائر الدفاتر 

 46بمنشكرنا عدد التي تحاؿ عمييا في آخر كؿ سنب بدكف إمضااو مع المالحظب أنو ما كرد 
في خصكص تعديؿ حالب الرسـك التي تركت بدكف إمضاا كاف  1963مام  10المؤرخ في 

 ال رض منو معالجب حاالت استىنائيب لمدة معينبل
كنظرا لمصب ب الرسميب التي تكتسييا رسـك الحالب المدنيب كما يترتب عمييا مف بطالف عند 

السير عما تطبيؽ االجرااات القانكنيب بكامؿ  اختالؿ ركف مف أركانياو فنننا نؤكد عميكـ
 العنايب كالتحرم حتا تككف الرسـك المحررة لديكـ مستكفاة الشركط تامب المكجبل
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لديكـ مف رسـك دير ممضاة  تبادركف بتسكيب الحالب بالنسبب لما عسا أف يككف كأنكـىذا 
ف كجدت رسـك تركت بدكف إمضاا مف سماكـ فننكـ تعرفك  كـمف طرف ننا بذلؾ مع امدادنا كاف

 بجميع االيضاحات في ىذا الخصكصل
كنعتمد عما حزمكـ الجتناب كؿ خمؿ في تحرير رسـك الحالب المدنيب كالحرص عما  

  تنظيميا حسب مقتضيات القانكف كالسالـل
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                            

 مد ر االدراة الجيو ة والتمد ة                                                         
                                                             

 

 

 

 

 

 

    



257 
 

 الجميور ة التونس ة  
 3978مارس  35تونس في                                   كتاتة الدولة لمداخم ة     
 رة الجماعات العموم ةإدا

 الملم ة         
 من وز ر الداخم ة

 إلقى 
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 تكصيات حكؿ مسؾ الدفاتر-الحالب المدنيب الموضقوع:

 
كبعدو فننو بمناسبب القياـ بتاقد الحالب المدنيب بمختمؼ بمديات الجميكريب كبمناسبب حممب بطا ب 

عريؼ القكميب ك ع العىكر برسـك الحالب المدنيب عما اخالؿ  د تككف متعمدة أك عف  صدو الت
 ال يخاا ماليا مف خطكرة كما يترتب عنيا مف مسؤكليات يصعب تحديدىا فيما بعدو مف ذلؾ:

  تسميـ مضاميف دير مطابقب لما ىك مكجكد بالدفاترو كما ك ع في إحدل بمديات الجميكريب إذ
متزكج عما مضمكف ال يحمؿ تنصيصا عما زكاجو تمكف بمقتضاه مف عقد تحصؿ مكاطف 

 زكاجو عما إمرأة أخرل بدكف أف يصدر ما يىبت ماار تو المرأتو األكلال

 و كذلؾ بطرؽ دير  انكنيبل  أك اسناد ألقاب عائميب أك إدخاؿ ت يير بالرسـك

 في آف كاحدو عمميات كالترسيـو بالدفتريف كاإلصالحكلذاو نذكركـ بأف عمميات التنصيص 
 يجب أف تتـ بأمانب كتىبت كتحت مسؤكليتكـل

كفي ىذا الصدد نذكركـ أف كؿ التكصيات المتعمقب بالحالب المدنيب التي تـ التعرض إلييا أىناا 
الممتقيات لرسكمب أعكاف الحالب المدنيب في المدة األخيرة كايمب بأف تجعؿ األعكاف يطبقكف ما 

القانكنيب كالمناشير الصادرة في ال رض حتا تمسؾ الدفاتر بعنايب جاا بمختمؼ التراتيب 
كتحاظ مف كؿ تدليس أك تزكير مف شأنيما إدخاؿ التشكيش كاالضطراب برسـك الحالب المدنيب 
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التي ىي كىائؽ يتعيف المحافظب عمييا كصيانتيا مف طرؼ الماسكيف ليا حتا ال يقع أم 
 كنيبلت يير أك ا حاـ ارشادات إال بطرؽ  ان

لذاو فيتعيف السير عما تطبيؽ ما جاا بالقانكف في ىذا الصدد كمتابعب تنايذه عف كىب مف 
 لمحالب المدنيب كتحت مسؤكليتكـو كالسالـل طرؼ األعكاف المباشريف

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                     
 مد ر الجماعات العموم ة الملم ة                                                        
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 الجميور ة التونس ة  
 3982جوان  31تونس في                             وزارة الداخم ة          

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا36د عقد      

 منهور
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(
 حكؿ ترسيـ حاالت مدنيب بالخارجل الموضوع:

يات  امت بترسيـ حاالت البمد ف بعضإلا أ كبعدو فقد لاتت كزارة الشؤكف الخارجيب النظرو
تمادا أما عما أحكاـ طالؽ ككفاة و تتعمؽ بتكنسييفو اعبالخارج )كالدةو زكاجو  مدنيب ك عت

األحكاـ أف تحاؿ مىؿ ىاتو  بصادرة عف المحاكـ التكنسيبو أك كىائؽ أجنبيبو في حيف أنو يج
مف  16كالكىائؽ عما إدارة الشؤكف القنصميب بكزارة الشؤكف الخارجيبو عمال بمقتضيات الاصؿ 

 ل1957المؤرخ في درة أكت  23 انكف الحالب المدنيب عدد 
كد عميكـ ضركرة التحرم التاـ  بؿ القياـ بترسيـ مىؿ ىاتو الحاالت التي ىي كعميوو فنننا نؤ 

 مف مشمكالت أنظار القناصؿ كالساراا مىمما أشير أعاله كالسالـل
 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                  
 د ر الجماعات العموم ة الملم ةم                                               
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 الجميور ة التونس ة     
 3984ف فري  4تونس في         وزارة الداخم ة                                   

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا3عقدد         

 م ةالداخو من وز ري العدل 
 إلقى

 السادة رؤساء الملاكا وضتاط اللالة المدن ة
 حكؿ اتالؼ بعض رسـك الحالب المدنيب الموضقوع:

كفاة كديرىا  مما -زكاج-كبعدو فتبعا لالضرار الحاصمب لبعض دفاتر الحالب المدنيب )كالدة
 1983انجر عنيا اتالؼ النظائر المتكاجدة لدل بعض البمدياتو كحيث أف دفاتر رسـك سنب 

 لـ يسمـ منيا نظير إلا المحاكـ ذات النظرو فننو تقرر ما يمي:

: يتكلا أعكاف مف البمديات 3983تالنستة لدفاتر رسوا اللالة المدن ة لما قتل سنة  - أ
المتضررة نسخ الرسـك الماقكدةو مف نظائرىا المحاكظب لدل المحاكـ ذات النظر مع  إعطاا 

المترشحيف الجتياز  1966ك  1965و 1964اليد سنكات األكلكيب بالنسبب لمرسكـ المتعمقب بمك 
بالنسبب لممترشحيف  1973ك  1972و 1971و 1970امتحاف شيادة الباكالكرياو كسنكات 

الجتياز امتحاف الدخكؿ لمسنب األكلا مف التعميـ الىانكم كيتعيف االشياد بمطابقب الرسـك التي 
 رؼ ضباط الحالب المدنيبلتـ نسخيا ألصكؿ الرسـك المشار إلييا أعاله مف ط

 : 3983في خصوص رسوا اللالة المدن ة لسنة  - ب

ب  بكؿ الكىائؽ المتعمقب بيذه الرسكـ حتا يمكف اعتمادىاو يتتكلا البمديات المعن الوالدات: -1
إلعداد رسـك مف جديدو مع الحااظ عما عدد الرسـ المنصكص بو عما الكىيقب المعتمدة 

ف تعذر عما )مضمكف كالدةو بطا ب كالدةو دف تر عائمي و كتقـك البمديب بعمميب االدراجو كاف
المكاطنيف االدالا بأم كىيقبو فنف المحكمب المختصب ىي التي تأذف بالترسيـ بسعي مف البمديب 
التي تكجو ليا كؿ المعطيات بعد ما تككف  د اتصمت بندارات المستشايات الكائنب بالمنطقب 

 بيذه المؤسساتل البمديب بالنسبب لمكالدات الكا عب
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ـ  ائمب فييا  اعالمات ا البمديات المتضررة )كالتي ستصمييكجو السادة العدكؿ إل الزواج: -2
 جديدة في الزكاج باالعتماد عما ما لدييـ مف جذكرل

ي منيـو مديبو فننو يمكف ترسيـ زكاجيـ بسعكبالنسبب لممكاطنيف الذيف ابرمكا عقكد زكاجيـ بالب
 كاج أك الدفتر العائمي المسمـ ليـلكذلؾ بناا عما عقد الز 

يتـ تكخي ناس الطريقب المتبعب بالنسبب لمكالداتو كعند التعذر لممكاطف المجكا  الوف ات: -3
 إلا المحكمب ذات النظرل

لتأكد المكضكعو فنننا نييب بالسادة رؤساا المحاكـ كالسادة ضباط الحالب المدنيب بذؿ كنظرا 
تعطؿ سير العمؿ في ىذا الميدافو كالسير عما تنايذ ما جاا المجيكدات الالزمبو حتا ال ي

 بيذا المنشكر بكؿ د بو حتا تحصؿ الاائدة المرجكة مف ىذه االجرااات االستىنائيب كالسالـل

 وز ر الداخم ة                    وز ر العدل                                   
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 الجميور ة التونس ة     
 3984د سمتر  29تونس في                   وزارة الداخم ة                          

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا67عقدد 

 ورقققمنه
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 

 : مسؾ دفاتر الحالب المدنيبلالموضوع

 ل1965ديسمبر  12المؤرخ في  85منشكرنا عدد   

كبعدو فقد جاا بمنشكرنا المبيف بالمرجع المتضمف لتكجيات في الحالب المدنيبو كبالتحديد 
بالعنكاف األكؿ المتعمؽ بالدفاتر )الاقرتاف األخيرتاف  أنو: يككف كؿ مؤتمف عما الدفتر مسؤكال 

لب مدنيا عما الت ييرات التي تحدث بالدفترو كيستكجب كؿ ت يير ككؿ تدليس في رسـك الحا
المدنيب ككؿ ترسيـ لرسكميا بأكراؽ مناردة كب ير الدفاتر المعدة لذلؾ دـر الضرر لمف ييمو 

مف  20األمر عالكة عما العقكبات المنصكص عمييا بالمجمب الجنائيب طبقا لما جاا بالاصؿ 
 المتعمؽ بتنظيـ الحالب المدنيبل 1957المؤرخ في درة أكت  3القانكف عدد 

-عض البمديات تسمـ مضاميف مف مختمؼ رسـك الحالب المدنيب )كالدةدير أنو بم نا أف ب
طالؽ كديرىا  م ايرة نسبيا إلا ما ىك مكجكد بالرسـك سكاا بالزيادة أك بالنقصافو -زكاج-كفاة

مف ذلؾ مىال زيادة كممب "سابقا" فيما يخص المينب أك عدـ كتابب "الحاج" بالمضمكف  بؿ اسـ 
 الصاتيف منصكص عمييما بالرسـلأف  أك لقب صاحبوو كالحاؿ
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كالمنشكر المذككريف أعالهو المردكب السير عما اف يككف  20لذا كعمال بما جاا بالاصؿ 
تحرير مضاميف رسكـ الحالب المدنيب مقيدا بما ىك مكجكد بالرسـك بدكف أم اجتياد سكاا كاف 

 زيادة أك نقصانال

 والسقالا                                                               
 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                        
 كاتب الدولة لدى وز ر الداخم ة                                                       
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 ميور ة التونس ة الج
 3984ماي  37تونس في                                            وزارة الداخم ة      

 االدارة العامة لمجماعات 
 العموم ة الملم ة  

 /لا37عقدد 
 وز ر الداخم ة

 إلى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 ات الجديدةل: الحالب المدنيب بالبمديالموضقوع
كبعدو تبعا لركامر الصادرة بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب كالمتضمنب أحداث بمديات 
جديدةو كحااظا عما استمراريب الخدمات المقدمب لممكاطنيف في ميداف الحالب المدنيبو كحتا 

 نضمف لمبمديات الجديدة العمؿ في ظركؼ طيببو فننو يتعيف في ىذا الصدد:
 نسبب لمدكائر البمديب التي أصبحت بمدياتو فننو يتعيف مكاصمب الترسيـ بدفاتر أكال: بال

 السنب الحاليب المكجكدةل

  ىانيا: بالنسبب لمبمديات المحدىب فيتعيف فتح دفاتر جديدة في نظيريف لترسيـ الكالدات
كيمضي كالزكاج كالكفياتو يرسـ عما كؿ مف الكر تيف األكلا كاألخيرة مف كؿ دفتر عدد رتبي 

ك  9حاكـ الناحيب المختص ترابيا عما كؿ كر ب مف أكراؽ الدفتريف طبقا لمقتضيات الاصميف 
المتعمؽ بتنظيـ الحالب  1957المؤرخ في درة أكت  1957لسنب  3مف القانكف عدد  18

 المدنيبل

 :جديدة ال كبالنسبب لدفاتر الحالب المدنيب لمسنكات الاارطبو فننو يتأكد تمكيف البمديات ىالىا
مف جميع الرسـك التابعب ليا بدكف التجاا إلا طريقب التاكيؾ التي تقرر ال اؤىا منذ مدةو سعيا 

ظ الدفاتر مف التمزؽ كالتالشيو كتتكلا البمديب الجديدة استخراج نسخ مف ىذه الرسـك اكراا ح
شيا القديمب عما عيف المكاف مع كجكب التىبت كالتحرم مف ارتكاب أخطاا د رئيس بالرسـك كاف
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معني أك المعتمد المحاكظب لديو الدفاتر بمطابقتيا لرصؿو كذلؾ طبقا لمتعميمات البمديب ال
 ل1969مارس  25المؤرخ في  15الكاردة بالمنشكر عدد 

كنظرا لما ليذا المكضكع مف أىميبو المردكب السير عما تطبيؽ ىذا المنشكر بكامؿ 
و كالسالـل  التحرم كالحـز

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                          
 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                                 
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 الجميور ة التونس ة  
 3985جو م ة  22تونس في                  خم ة                        وزارة الدا    

 اتدارة العمة لمجماعات
 العموم ة الملم ة  
 /لا49عقدد    

 وز ر الداخم ة
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(
 نسخ رسـك الحالب المدنيب بالبمديات الجديدةل الموضقوع:
  ل1985مام  17المؤرخ في  37نشكرنا عدد م المرجقع:

و فنننا نكضح لكـ أنو ال  كبعدو فقد أشرنا بمنشكرنا المشار إليو بالمرجع إلا عمميب نسخ الرسـك
يقع المجكا إلا عمميب النسخ ىذه إال إذا كانت الدفاتر المتكاجدة بالمعتمديب تيـ بمديتيف فأكىرو 

ئرة اختصاصيا كامؿ منطقب المعتمديب فنف اإلجراا أما في صكرة إحداث بمديب كاحدة تشمؿ دا
يقتصر عما إعداد محضر تسميـ بيف المعتمد كرئيس البمديب المحدىب يتسمـ بمقتضاه رئيس 

ل  البمديب كؿ الرسـك
كنظرا لما ليذا المكضكع مف أىميبو المردكب السير عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بمنشكرنا 

 الخصكص بكامؿ العنايبلىذا كالمنشكر السابؽ في ىذا 
 والسققالا                                                                    

 
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                     

 ملم ةالمد ر العاا لمجماعات العموم ة ال                                           
  اتمضاء: عتاس ملسن                                                     
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 الجميور ة التونس ة  
 3986مارس  23تونس في                    وزارة الداخم ة                             

 االدارة العامة لمجماعات
 العموم ة الملم ة   
 /لا38عقدد     

 وز ر الداخم ة
 إلقى السادة الوالة

 حكؿ مرجع النظر الترابي لبعض أصناؼ ضباط لحالب المدنيبل-الحالب المدنيب الموضقوع:
المتعمؽ بتحديد مرجع النظر الترابي  1986جاناي  22المؤرخ في  132األمر عدد  المرجقع:

 لبعض أصناؼ مف ضباط الحالب المدنيبل
 مىاؿ كأنمكذج  رارل المصال ب:

المتعمؽ بتحديد مرجع النظر  1986جاناي  22المؤرخ في  132لرمر عدد  كبعدو تطبيقا
الترابي لبعض أصناؼ مف ضباط الحالب المدنيبو كسعيا إلا تحسيف الخدمات في ميداف 
الحالب المدنيبو فنف مرجع النظر الترابي بالنسبب لممعتمديف كرؤساا البمديات بصاتيـ ضباطا 

 لمحالب المدنيب يصبح كما يمي:
 يمارس المعتمد ميامو كضابط لمحالب المدنيب بكامؿ تراب المعتمديب التي ال تكجد بيا بمديبل 

   بالنسبب لممعتمديب الكاحدة التي بيا بمديب كاحدة يتكلا رئيس ىذه البمديب ممارسب ميامو كضابط
 لمعتمديبلمحالب المدنيب بكامؿ تراب ال

 رابيب لممعتمديب الكاحدة فنف رؤساا البمديات المعنيب أما في صكرة كجكد أكىر مف بمديب بالدائرة الت
يقكمكف بمياميـ كضابط الحالب المدنيب كؿ في منطقتوو كيمتد ىذا االختصاص إلا المناطؽ 
دير البمديب بالمعتمديب حسب تقسيـ يضبط بقرار تتخذكنو كتمحؽ العمادات الكائنب بالمناطؽ 

المعتمديب بصكرة تراعي فييا الكحدة الترابيب لمعمادةو دير البمديب بنحدل البمديات الكائنب داخؿ 
 ككذلؾ  رب ىذه العمادة مف البمديب الممحقب بيا طبقا لممىاؿ المصاحبل
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ىذاو كيقع تعميؽ القرار الذم تتخذكنو بمقر الكاليب كالمعتمديات الراجعب لكـ بالنظرو كيكجو إلا 
مصالح اإلدارة عمؿ بمقتضاهل كما تكجيكف إلا رؤساا البمديات المعنيب لتعميقو بمقر البمديب كال

 العامب لمجماعات العمكميب المحميب نسخب منو للعالـل
كالمردكب منكـ السير عما تطبيؽ ىذه االجرااات في أسرع اآلجاؿ مع التحرم كالد ب 

 الالزميفل
 والسقالا                                                             

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                        
 كاتب الدولة لدى وز ر الداخم ة                                                    
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 معتمد ة األمل
 التمد ات:

 "تمد ة "أ 

  

 "تمد ة "ب 

 "تمد ة "ج 

 مناط  غ ر تمد ة:
  3عمادة 

  2عمادة 

  3عمادة 

  4عمادة 
 
 
 
 
 

 
 

  

 ( اللقت تتمد ة "أ"1عمادة ) -
 ( اللقت تتمد ة )ج(3( و )2عمادة )-
 ( اللقت تتمد ة "ب"4عمادة )-

 
 

 أنموذج لقرار
 نلن والي.................................

تط مهموالت اتطارات المتعم  تض 1975جوان  19المؤرخ في  1975لسنة  52تعد اطالعنا عمى القانون عدد 
 العم ا لإلدارة العموم ة.

اسي لمتمد ات وعمى المتعم  تنصدار القانون األس 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33وعمى القانون عدد 
 جم ع النصوص التي نقلتو أو تممتو.

المتعم  تتنظ ا اللالة المدن ة/ وعمى النصوص التي  1957المؤرخ في غرة أوت  1957لسنة  3وعمى القانون عدد 
 .1976ف فري  4المؤرخ في  1976لسنة  32نقلتو وخاصة القانون عدد 

لمتعم  تتلد د مرجع النظر التراتي لتعض أصناف من ضتاط ا 1966جانفي  12المؤرخ في  132وعمى األمر عدد 
 اللالة المدن ة.

 قرر ما  أتي:
 ( من معتمد ة األمل.1رئ س تمد ة "أ" ضاتط اللالة المدن ة لعمادة ) -الفصل األول: 

 " ( من معتمد ة األمل.4" ضاتط اللالة المدن ة لعمادة )برئ س تمد ة 
 ( من معتمد ة األمل.4( )2 ة لعمادتي )رئ س تمد ة "ج" ضاتط اللالة المدن 

 الفصل الثاني: رؤساء التمد ات "أ" و "ب" و "ج" مكمفون كل ف ما  خصو تتنف ذ ىذا القرار.

 
 تمد ة "ب"

 

 
 "تمد ة "أ

 
 (4عمادة )
 

 
 (3عمادة )

 (2عمادة ج        عمادة)
 

 
 تمد ة "ج"
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 الجميور ة التونس ة
 3988ستتمتر  8تونس في                                 وزارة الداخم ة      

  االدارة العامة لمجماعات
 العموم ة الملم ة

 /لا42عقدد    
 من وز ر الدولة المكمف تالداخم ة

 ىإلقق
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالدة(

 برسـك الحالب المدنيبلحكؿ التناصيص -الحالب المدنيب الموضوع:
كبعدو فقد الحظنا تأخيرا في  يامكـ بالتناصيص عما الت ييرات التي تحصؿ ألصحاب 

ك الطالؽ  كفي عديد الحاالت عدـ إجراا ىذه التناصيص مما أدل إلا عدـ الرسـك )كالزكاج أ
 مطابقب الحالب المدنيب لبعض األشخاص مع الرسـك الخاصب بيـ كالمحاكظب لديكـل

كاعتبارا إلا اف ىذه الكضعيب تاقد الرسـك مصدا يتياو كأنو  د يترتب عنيا تجاكزات لمقانكف 
أك أضرار بمصالحيـ عند عدـ التنصيص عما زكاجيـ مف طرؼ األشخاص المعنييف باألمر 

 أك عدـ التنصيص عما طال يـل
 كتالفيا ليذه االخالالتو المردكب الحرص مستقبال:

  عما أف تتكلكا بمناسبب إبراـ عقكد الزكاج أك ترسيـ الزيجات المبرمب لدل العدكؿ كفي
مضائيا مع الر  سـك كتكجيييا في اإلباف ناس الك ت إعداد اإلعالمات المتعمقب بال رض كاف

 إلجراا التنصيص عمييا بالرسـك المتعمقب بيال 
  مف  انكف  15عما أف تقع عمميب التنصيص  بؿ انقضاا األجؿ الذم ضبطو الاصؿ

ساعب فقط مف اتصالكـ باإلعالـ كتكجيو ما يىبت االنجاز  48تنظيـ الحالب المدنيب كخالؿ الػ
 )الجذر  مباشرة بعد ذلؾل

كـ متابعتيا كالتذكير ائؽ تكجيو االعالمات حتا يتيسر للكا االحتااظ بكىأف تتك  ىذا كيتعيف
 في شأنيا عند عدـ تمقيكـ لمجذرل
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كنظرا لما ليذا المكضكع مف أىميب بال ب كمف انعكاسات عما مصالح المكاطنيفو المردكب 
 الحرص عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بيذا المنشكر بكامؿ الد بل

 قالاقوالس                                                
              

 نسخة ذلي كذلي 
 عن وز ر الدولة المكمف تالداخم ة                    المد ر العاا لمجماعات            

 كاتب دولة لمداخم ة                               العموم ة الملم ة                
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 ميور ة التونس ةالج   
 3988ستتمتر  28تونس في                            وزارة الداخم ة          

 الملم ة ادارة الجماعات العموم ة
 /لا45عقدد     

 من وز ر الدولة المكمف تالداخم ة
 إلققى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 العالمات بك ائع الحالب المدنيبحكؿ ا-الحالب المدنيب الموضقوع:
الحالب المدنيب المعنييف  مف تأخير في اتصاؿ ضباط هكبعدو بناا عما ما الحظنا

باالعالمات المتعمقب بالت ييرات التي تحصؿ لرشخاص لمتنصيص عمييا في اإلباف بالرسـك 
 المحاكظب لدييـل

المكاطنيف مف الحصكؿ كفي نطاؽ اختصار المسالؾ كاآلجاؿ كلحسف سير العمؿ كتمكيف 
عما مضاميف مف رسـك الحالب المدنيب الخاصب بيـ تتضمف الت ييرات التي طرأت عما حياتيـ 

 في اإلباف كخاصب منيـ مكاطنينا العامميف بالخارجل
ديسمبر  26المؤرخ في  54فقد تقرر ابتداا مف كصكؿ ىذا إليكـ خالفا لمنشكرنا عدد 

إلا ضابط الحالب المدنيب بالخارج مباشرة كعف طريؽ كزارة  أف تتكلكا تكجيو االعالمات 1972
 الشؤكف الخارجيب دكف تمريرىا عف طريؽ السادة الكالة كالمعتمديف ككزارة الداخميبل

 كنظرا ألىميب المكضكعو فنننا نييب بكـ إلعطاا المكضكع ما يستحقو مف أىميبل
 نسخة ذلي كذلي       

 عن وز ر الدولة المكمف تالداخم ة        المد ر العاا لمجماعات         
 العموم ة الملم ة                          كاتب دولة لمداخم ة
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    الجميور ة التونس ة           
                                     2114ستتمتر  34                   والتنم ة الملم ة الداخم ة وزارة      
 الملم ة  لمجماعات العموم ة دارة العامةات

 إدارة الهؤون اتدار ة العامة        
    46منهور عققدد             

 و التنم ة الملم ة من وز ر الداخم ة

 إلى

 السققادة الققوالة

 لالزكاج إطار خارج المكلكديف األطااؿ ترسيـ حكؿ: الموضوع

المتعمؽ بتنقيح بعض  7/7/2003لمؤرخ في ا 2003لسنب  51القانكف عدد  - :المرجقع
المتعمؽ بنسناد لقب عائمي  28/10/1998المؤرخ في  1998لسنب  75أحكاـ القانكف عدد 

تماميا  للرطااؿ الميمميف أك مجيكلي النسب كاف

  30/7/2003بتاريخ  7949مكتكبنا عدد  -

 الحالب طلضبا فذاإل صد  أعالهو إليو منؤ الم مكتكبنا بمقتضا دعكناكـ كنا فقد وبعدك 
 ما في صاكخصك  وبالمرجع إليو المشار القانكف أحكاـ بتطبيؽ بالنظر لكـ الراجعيف المنيبو
 لاصؿبا دكر  بما التقيد ضركرة حيث مف اصبخ كذلؾ النسب مجيكلا داتالك  بترسيـ يتعمؽ

 بالجميكري ككيؿ عالـبن نيبدالم الحالب ضابط يمـز مالذ ك القانكف ذات مف  جديد) ألكؿا
 22 لاصؿاب عميو لمنصكصاك  أياـ رةشبع ددالمح اتالدالك  ترسيـ أجؿ انقضاا دعب ختصمال

 دج اسـ ك أب اسـ مف الطاؿ ةدكال رسـ بخمك و نيبدالم الحالب ظيـنبت ؽعمالمت قانكفال مف 
 أشير تبسب لمحددا األجؿ انقضاا بعد المعني الجميكريب لككيؿ ناسليت ووتكجنسي   بلقك 
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 المحكمب يسئر  مف يطمب أف والذكر الؼس األكؿ الاصؿ مف األكلا بالاقرة يوعم كالمنصكص
 كلقبا جد كاسـ أـ كاسـ أب اسـ لنسب ا مجيكؿ اؿطال إلا نديس بأف الرسـ اـمبنت االبتدائيب

 لاألـ لقب ابكجك  يككف عائميا

د ككرو فقػذالمػ 2003لسػنب  51نكف عػدد االقػ رذ صدك نأنو بمتابعب ىذه الحاالت م ثكحي
ككػػػػالا  بػػػػنعالـأجػػػػؿ ترسػػػػيـ الػػػػكالدات  بانقضػػػػااركف دلػػػػكحظ أف ضػػػػباط الحالػػػػب المدنيػػػػب ال يبػػػػا

ب قػػػػمي لمئجػػػػد كلقػػػػب عػػػػا كاسػػػػـأب  اسػػػػـيف مػػػػف يػػػػطاػػػػاؿ المعنألالجميكريػػػػب بخمػػػػك رسػػػػـك كالدة ا
الرسـ ئيب اإلذف بنتماـ ادتبس المحكمب االيئر  يطمب مف فالجميكريب أ ؿنسيتوو بما يمكف ككيجك 
 ل  يامئد كلقبا عاج كاسـأب  اسـسب نطاؿ مجيكؿ الف يسند لمأب

اكتسػػػاب  فا يضػػػمف تمكػػػيف ىػػػؤالا مػػػمػػػو بؿاألطاػػػاريحب مػػػف شػػػو الىاتػػػة لمصػػػمحب اكمراعػػػ 
بمىػؿ ىػذه  الجميكريػبككػالا  الـحرص عمػي إعػبالنيب دط الحالب الماف لضبذىكيبو المردكب اإل

 ل  كفانطيا القبالحاالت في اآلجاؿ التي ض

 والسققالا
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 الجميور ة التونس ة   
 2133ستتمتر  33                  وزارة الداخم ة والتنم ة الملم ة                 

 اتدارة العامة لمجماعات العموم ة الملم ة 
 إدارة الهؤون اتدار ة العامة

   

 من وز ر الداخم ة والتنل ة الملم ة
 إلى

 السادة الققوالة 
 

  المدنيب الحالب بمضاميف االخطاا بعض تسرب حكؿ: الموضوع
   2009 أكتكبر 15 بتاريخ 20/  11991 عدد مكتكبنا: المرجقع

 

 عدد في مطردا تزايدا شيدت االبتدائيب المحاكـ اف عما النظر العدؿ كزارة لاتت فقد بعدو ك
 ىذه إلا تسربت ماديب بأخطاا تتعمؽ لدييا المكدعب المدنيب الحالب رسـك إصالح مطالب

 ل المحاكـ لدل كبير اكتظاظ كجكد عما ادم مما ىائؽالك 

 السادة  بؿ مف التاـ التحرم ضركرة إلا بالمرجع المبيف بمكتكبنا الدعكة تمت حيث ك
 اليدكيب بالدفاتر لدييـ المحاكظب بالرسـك التنصيصات إدراج تكلييـ عند المدنيب الحالب ضباط

 مف المستخرجب بالمضاميف الكاردة لبياناتا تطابؽ يضمف بما" مدنيب" بمنظكمب المحصمب أك
 لألصحابيا الحقيقيب المدنيب الحالب مع الرسـك
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 تجعميا ك المصد يب تاقدىا المدنيب الحالب مضاميف إلا تتسرب التي االخطاا الا اعتبارا ك
 اك االصميب الرسـك الا استنادا إعالميا تحصيمو يتـ ما مرا بب فنف االستعماؿو ممكنب دير

 تدارؾ اال تضاا عند ليتسنا انيب بصاب تتـ أف بد ال بالتنصيصات المتعمقب الكاردة ماتاالعال
 لإبانيا في االخطاا

 ضباط يتكلا أف ضركرة إلا مرةو ألكؿ الرسـ لتحرير بالنسبب ك أيضا التذكير يجدر كما
 اف عسا ما لتالفي لديو ماىال كاف مف بمحضر الرسـ تالكة إمضاا كؿ  بؿ ك المدنيب الحالب
 الدكلب كاتبي بيف المشترؾ المنشكر بمقتضيات عمال التحرير في نقص اك دمط مف بو يكجد
 لالمدنيب الحالب في تكجييات حكؿ 1965 ديسمبر 12 بتاريخ 85 عدد الداخميب ك لمعدؿ

 ليذااألىميب  مف مزيد إيالا ضركرة إلا المدنيب الحالب ضباط السادة دعكة المردكبو ك
 تسميميا  بؿ ألصكليا مطابقب لتككف مراجعتيا ك المدنيب الحالب كىائؽ مف تىبتال ك المكضكع
 لأصحابيا

 و السققالا 
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 التونس ة الجميور ة       
  2133 جوان 33                                       الداخم ة وزارة           

 الملم ة العموم ة لمجماعات العامة اتدارة
  العامة اتدارة الهؤون دارةإ   
 

 العدل وزارة   الداخم ة وزار      
 

 2011 جوان 11 في مؤرخ 14 عدد منهور
 الداخم ة وز ر و العدل وز ر من

 السادة إلى موجو
 االتتدائ ة الملاكا رؤساء
 المدن ة اللالة ضتاط

 االهياد عدول

 
 

 لالمدنيب الحالب رسـك بعض إتالؼ حكؿ: الموضوع
 

بعػػا لرحػػداث األخيػػرة التػػي شػػيدتيا الػػبالد كالتػػي انجػػر عنيػػا إتػػالؼ أك حػػرؽ العديػػد كبعػػدو ت
 مف دفاتر الحالب المدنيب )كالدةو زكاجو كفاةلل  كذلؾ ببعض البمدياتل

لػػػػـ يقػػػػع إيػػػػداع نظيػػػػر منيػػػػا لػػػػدل المحػػػػاكـ  3161كاعتبػػػػارا كأف بعػػػػض دفػػػػاتر رسػػػػـك سػػػػنب 
 ب:االبتدائيو فننو يتعيف تكخي اإلجرااات التالي

 :    2111تخصوص دفاتر رسوا اللالة المدن ة لما قتل سنة  - أ
فننو يتعيف تسخير أعكاف مف البمديات التي لحقتيا أضرار لتتػكلا نسػخ الرسػـك الماقػكدة مػف 
نظائرىػػا المكجػػكدة لػػدل المحػػاكـ األناػػب الػػذكرو مػػع ضػػركرة تحيػػيف ىػػذه الرسػػـك باالعتمػػاد عمػػا 
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كأف البعض منيا ال يتضمف التنصيصػات الالزمػبو مػع  الرسـك المحصمب بمنظكمب مدنيبو سيما
المترشػػحيف الجتيػػاز  6772ك 6773ك 6776إعطػػاا األكلكيػػب لمرسػػـك الخاصػػب بمكاليػػد سػػنكات 

بالنسػػػػبب لممترشػػػػحيف الجتيػػػػاز  3111ك 6777ك 6772ك 6779امتحػػػػاف الباكػػػػػالكرياو كسػػػػنكات 
بمطابقػػب الرسػػـك الكا ػػع نسػػخيا  امتحػػاف الػػدخكؿ إلػػا السػػنب السػػابعب أساسػػيو كمػػا يجػػب االشػػياد

 كتحيينيا ألصكؿ الرسـك المحاكظب لدل المحاكـ كذلؾ مف طرؼ ضباط الحالب المدنيبل
في صكرة تعػذر القيػاـ بعمميػب النسػخ مػف دفػاتر المحكمػبو باعتبػار ماشػيدتو بعػض المحػاكـ 

تخزينيػػػا مػػػف حػػػرؽ فننػػػو يػػػتـ الرجػػػكع إلػػػا منظكمػػػب "مدنيػػػب" سػػػيما كأف مجمػػػكع ىػػػذه الرسػػػـك ك ػػػع 
 ضمف  اعدة بيانات مكحدةو كالتي باإلمكاف اعتمادىا كمرجع في مىؿ ىذه الحالب االستىنائيبل  

        

 :2111في ما  تعم  ترسوا اللالة المدن ة لسنة  - ب

 ـسػك ر فػي إنشػاا  العتمادىا ب ميالعإلـ باك تحصيؿ الرس استكماؿة عدـ ر صك  في :الوالدات -5
 بػكؿ الكىػائؽ المتعمقػب بيػذه الرسػـك ليتسػنا االسػتناد إلييػاو مػع البمػديات المتضػررة جديدةوتتكلا 

الحااظ عما عدد الرسـ المنصكص بو عمػا الكىيقػب المعتمػدة )مضػمكف كالدةو دفتػر عػائمي لل   
 يىػ بالمختصػ لمحكمػبفػنف ابعمميب اإلدراج كفي صكرة التعػذر لػلدالا بػأم كىيقػب البمديب كتقـك 

 بػػندارات اتصػػالياات بعػػد طيػػالمع كػػؿالتػػي تحيػػؿ عمييػػا  بمػػف البمديػػة در ي تػػأذف بالترسػػيـ بمبػػاتػػال
 لاتؤسسذه المبي بب لمتحرم في شأف الكالدات الكا عيب البمدالمستشايات الكائنب بالمنطق

 

: يتكلا عدكؿ االشياد تكجيو إعالمات جديدة فػي الػزكاج باالعتمػاد عمػا مػا لػدييـ الزواج -7
  ل ستصميـ  ائمب فيياالتي ) مف جذكر كذلؾ إلا البمديات المتضررة

 يجػات بسػعيالز  هىػذ يـف ترسػمكػافننػو باإل وبكاجيػـ بالبمديػز الػذيف أبرمػكا عقػكد  كفنػطأما المكا
 لـلي ـلمسما ميئلعاالدفتر ا كج أاعقد الزك  اإل استنادامنيـ 

 : يقع إتباع ناس الطريقب كما ىك الشأف بالنسبب لمػكالدات كعنػد التعػذر فننػو يتعػيفالوف ات -3
   لعما المكاطف المجكا إلا المحكمب ذات النظر



279 
 

المحػػػاكـ ك ضػػػباط الحالػػػب  رؤسػػػااة داسػػػلاب بييػػػنػػػا ننفن لممكضػػػكعو ة كػػػدالمتأ بلمصػػػب را كاعتبػػػا 
المدنيب كعدكؿ االشياد لمسير عما تنايذ ما جاا بيذا المنشكر بما يضمف عدـ تعطيػؿ مصػالح 

 أخرلل  المكاطنيف مف جيب كحسف سير المرفؽ البمدم مف جيب
 

 والسققالا
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 الجميور ة التونس ة       
  2133اوت  15                                             وزارة الداخم ة         

 االدارة العامة لمجماعات العموم ة الملم ة
  إدارة الهؤون اتدارة العامة 

  الداخم ة وز ر من
 إلى

 الةالو  السادة 
 

 لالمدنيب الحالب برسـك أخطاا تسرب حكؿ :المكضكع
 

 المدنيب الحالب ضباط طرؼ مف المحكرة المدنيب الحالب رسكـ بعض أف لكحظ فقد كبعدو
 أك حرؼ كنبداؿ منيا مضاميف استخراج عند إال إلييا التاطف يتـ ال ماديب أخطاا تشكبيا
 أك" خازف" عكض" حاكـ" أسـ ذكر تـ أنو ذلؾ مف األحرؼو  فكؽ النقاط كضع عدـ أك حذفو

 رسـك خاصب األخطاا ىذه كتشمؿ" لل  عكاطؼ" عكض" عكاصؼ"  ككذلؾ را يب بدؿ" را نب"
 انو اك بالكالدةو التصريح أىناا عنيا اإلعالـ ك ع لما مخالاب أسماا تسجيؿ فييا يتـ التي الكالدة

  امكا الذيف األشخاص طرؼ مف ـعميي إمالؤىا تـ مىمما ترسيميا ك ع أنو إلا ذلؾ يعزم  د
 خاطئبو بصكرة ينطقكف اك أمييف الحاالت بعض في ىـ الذيف ك بالتصريح

 لدل  ضائيب أحكاـ استصدار خالؿ مف  إال تداركيا يتـ ال اإلخالالت ىذه كأف كنظرا
 تسكيب تكليو عند المكاطف عبا يىقؿ مما إلصالحيا النظر مرجع  االبتدائيب المحكمب
 لالكضعيب

 تحرير أىناا االحتياطيب اإلجرااات بعض أخذ المدنيب الحالب  انكف ا تضي كحيث
 الرسـ نص المدنيب الحالب ضابط يتمك أنو المدنيب الحالب  انكف مف 5 بالاصؿ جاا وإذ الرسكـ

 الحالب ضابط يك ع أف عما القانكف ذات مف 7 الاصؿ كينص الشيكد كعما لديو الماىميف عما
 إمضاا دكف يحكؿ الذم السبب عما بيا يالحظ أك الرسـك عما كالشيكد لديو يفكالماىم المدنيب

 لكالشيكد الحاضريف
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 ديسمبر 12 بتاريخ 85 عدد منشكرنا ا تضاه بما تذكيركـ يجدر السياؽ ىذا ناس كفي
 كما لممكاليد العربيب دير األسماا إسناد يحجر كالذم المدنيب الحالب في تكجييات حكؿ 1965
 تسميب أك كاحد آف في ألقابيـ ك أسمائيـ أك الزعماا ألقاب إسناد أك كاسـ المقب ادإسن يحجر

 للرخالؽ منافيب أك مستيجنب بأسماا المكاليد
 أىناا التاـ لمتحرم بالنضر لكـ الراجعيف المدنيب الحالب ضباط السادة  دعكة فالمردكبو

)  الك ائع ىذه مىؿ ترسيـ تكلييـ ببمناسب كذلؾ مشمكالتيـ مف ىي التي الرسـك بتحرير القياـ
 متؿ في الك كع تاادم عما كالعمؿ بوو التصريح تـ لما مطابقتيا يضمف بما  كفاة زكاجو كالدةو

 لمستقال األخطاا ىذه
 والسققالا
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 الجميور ة التونس ة 
 كتاتة الدولة لمداخم ة
  ةاالدارة الجيو ة والتمد

 346منهور عدد     
 كاتب الدولة لمداخم ة

 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 كيايب تحرير أكراؽ الحالب المدنيب المتعمقب بالارنسييفل الموضقوع:

كبعد فالمردكب منكـ فيما يخص الارنسييف أف تسممكا إلييـ بصاب استىنائيب أكراؽ الحالب 
ب لمرسـك التي ك عت بالم ب الارنسيب كذلؾ بالنسب المدنيب مف نسخ كمضاميف كدير ذلؾ محررة

بالم ب الارنسيب أما بالنسبب لمرسـك التي حررت كتحرر طبؽ  دفاتر الحالب المدنيبكتابتيا عما 
المتعمؽ بالحالب المدنيب يجب  1958جكاف  3المؤرخ في  00101أحكاـ المنشكر العاـ عدد 

 ربيب كمصحكبب بترجمب فرنسيبلأف تسمـ األكراؽ المذككرة محررة بالم ب الع

ىذا كيالحظ فيما يتعمؽ بالدفاتر العائميب التي تخص األجانب مف فرنسييف كديرىـ أف تسميـ 
 تمؾ الدفاتر أك التنصيص بيا عما الكالدات كالكفيات كدير ذلؾ ليس مف مشمكالت أنظاركـل

 كعرفكنا بكصكؿ ىذا إليكـ كالسالـل

 3958نوفمتر  3تونس في                         نسخة ذلي كذلي                
                رئ س اتدارة الجيو ة والتمد ة          
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 الجميور ة التونس ة
 اللمد هلل                                                     دولة لمعدل   كتاتة ال

 2/3عقدد ا/ف/
 منهقور

 من كاتب الدولة لمعدل
 إلى السادة

 الوك ل العاا لمجميور ة والمدع ن العموم  ن
 ووكالء الجميور ة وضتاط المدن ة

 

 اب الجنسيب التكنسيبلالتنصيص عما اكتس الموضقوع:
 

كبعد فقد الات النظر إلا أف بعض األجانب ممف ك ع ترسيـ كالداتيـ بالمرا بات المدنيب 
كأنو ربما يحسف  1958ناي جا 26سابقا تحصمكا عما الجنسيب التكنسيب بمقتضا  انكف 

التنصيص عما ذلؾ برسـك كالداتيـ لدل ضباط الحالب المدنيب التكنسيب طبؽ أحكاـ المنشكر 
حتا يتمكنكا بكؿ سيكلب مف التحصيؿ عما بطا ات  1958جكاف  3المؤرخ في  00101عدد 

سيب كمضاميف لمكالدة مالئمب لحالتيـ الجديدة كذلؾ بالتنصيص بيا عما اكتسابيـ الجن
 التكنسيبل

كسعيا كراا تعديؿ حالب ىؤالا المكاطنيف بعد ىذا الت يير الذم طرأ عمييا باكتسابيـ 
الجنسيب التكنسيب تعديال مف شأنو أف يجعميـ تابعيف لضباط الحالب المدنيب التكنسيب دكف 

 سكاىـ في كؿ ما لو عال ب بالحالب المدنيب فقد تقرر:

البمديات ككتاب المحاكـ التنصيص عما ت يير أف يتكلا ضباط الحالب المدنيب ب  1
كذلؾ بنظائر دفاتر الحالب المدنيب المحاكظب بالبمديات الجنسيب في ىاتو الصكرة كبصاب مباشرة 

أك التي كانت تكجييا المرا بات المدنيب آخر كؿ سنب لممحاكـ الارنسيب سابقا لحاظيا لدييا 
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كىي اآلف محاكظب  1957كنسيب بعد درة جكيميب طبؽ التراتيب كالتي ك ع تسميميا لممحاكـ الت
بكتابب المحاكـ بالمناطؽ التي كانت تكجد بيا محاكـ فرنسيب عما اف يككف التنصيص المذككر 

 حسب المالحظب التاليب بدكف تشطيب أم شيا بالرسـل

)تحصؿ عما الجنسيب التكنسيب بمقتضا أمر مؤرخ فيللللللللللللأك بمقتضا تصريح 
 دكلب لمعدؿ عػدد مؤرخ فيللللللللللل مف كاتب ال

A acquis la Nationalité Tunisienne par décret No……. du……… 
Suivant attestation No…………. En date du …………. De Monsieur le 

Secrétaire d’Etat à la Justice. 

بمكماسي أف يعمـ السادة ككالا الجميكريب القنصميات التي ييميا األمر بالطريؽ الدي  2
 عما كؿ تنصيص مف ىذا القبيؿ يقع بكاسطتو بالطريقب المقررة أعالهل

أف يسمـ السادة ضباط الحالب المدنيب ككتاب المحاكـ عند اال تضاا البطا ات   3
كالمضاميف المتعمقب بياتو الكالدات منصكص بيا عما اكتساب الجنسيب التكنسيب مع مراعاة 

الصادر بتنقيح المعاليـ المكظاب عما مجمكع أكراؽ  1958اكتكبر  6أحكاـ األمر المؤرخ في 
 الحالب المدنيب )الاصؿ الخامس ل

أف يعمـ السادة ضباط الحالب المدنيب بكؿ ت يير يطرأ عما حالب ىؤالا المكاطنيف مف   4
زكاج كطالؽ ككفاة ككالب الجميكريب التي ييميا األمر حتا يتحقؽ التنصيص عما ذلؾ طبؽ 

بالنظائر المحاكظب لدل المحاكـ المشار  1957دنيب الصادرة في درة أكت  انكف الحالب الم
 إلييا أعالهل

أف يعمـ السادة ضباط الحالب المدنيب ببكؿ ت يير يطرأ عما حالب ىؤالا المكاطنيف مف   5
ييميا األمر حتا يتحقؽ التنصيص عما ذلؾ طبؽ  زكاج كطالؽ ككفاة ككالب الجميكريب التي
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بالنظائر المحاكظب لدل المحاكـ المشار  1957يب الصادر في درة أكت  انكف الحالب المدن
 إلييا أعالهل

أف يزكد ضباط الحالب المدنيب ككاالت الجميكريب بالمطبكعات الالزمب بمجرد الطمب   6
 لتسيير األعماؿ في ىذا الصددل

 ليكف العمؿ طبؽ ما  رر أعاله كالرجاا تعريانا بكصكؿ ىذا إليكـ كالسالـل
 3959جانفي  8تونس في                                                      
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 ةالجميور ة التونس     
 كتاتة الدولة لمداخم ة   
 اتدارة الجيو ة والتمد ة  

 34عققدد        
 من كاتب الدولة لمداخم ة

 إلققى
 لوالة ورؤساء التمد اتالسادة ا

 األجانبل اتاحصائي الموضقوع:
د السنكم لرجانب المقيميف دكبعد فقد تبيف أف األسمكب الحالي الجارم بو العمؿ لضبط الع

جكاف  11بالجميكريب التكنسيب ال ياي بالمقصكد بصاب فعالب كذلؾ أف األمر المؤرخ في 
لح الشرطب التابعب لمقر سكناه بكؿ يارض عما رئيس كؿ عائمب أجنبيب إعالـ مصا 1940

الت ييرات الطارئب عما حالتو المدنيب كالتي تناي أك تنا ض االرشادات المكجكدة ببطا ب تعرياو 
 إال أف أكىر األجانب يسيكف أك يتياكنكف بالقياـ بذلؾ اإلجراال

لح كلما أف بطا ات تعريؼ األجانب ال تعكض إال كؿ سنتيف فقد يترتب عف ذلؾ جيؿ مصا
الشرطب لعددىـ الحقيقي كتصبح تمؾ المصالح في عجز تاـ عف تقديـ احصائيات صحيحب 

 مف ىاتو الناحيب كما أنيا ال تتمكف مف متابعب المخالايف عدليا في اإلبافل
كلتدارؾ ىذا الخمؿ المردكب منكـ مد إدارة األمف الكطني بقائمات اسبكعيب في شأف األجانب 

 فاتيـ كالسالـلالذيف سجمت كالدتيـ أك ك 
 3959مارس  31تونس في                                                     

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                 
 مد ر اتدارة الجيو ة والتمد ة                                                   



290 
 

 جميور ة التونس ةال  
 3965 ستتمتر 38تونس في                                كتاتة الدولة لمداخم ة 
 االدارة الجيو ة والتمد ة

 3/د/أ ج ب/64عقدد 
 من كاتب الدولة لمداخم ة

 إلقى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 التبنيل التنصيص عما حكـ-الحالب المدنيب الموضوع:

 
كبعد فقد الات النظر إلا ما تال يو بعض العائالت التي تبنت أطااال مف صعكبات لدل بعض 
البمديات كالمعتمديات التي تصر عما التنصيص بمضاميف كبطا ات كالدة ىؤالا األطااؿ عما 

 تاريخ كعدد حكـ التبنيل
مارس  29بتاريخ  994كنذكركـ في ىذا الصدد بما جاا بمكتكب كتابب الدكلب لمعدؿ عدد 

المتضمف أنو  1963أفريؿ  24بتاريخ ـ ح  4أ ج ب/ 39المحاؿ عميكـ تحت عدد  1963
ال مانع مف تسميـ مضاميف كالدة مف ك ع تبنييـ بمكجب أحكاـ باسـ كلقب كؿ مف المتبنيف 

 المذيف أصبحا طبؽ الكالديف األصمييفل
 التحرم كالسالـلكالمردكب السير عما تطبيؽ ىاتو التعميمات ب ايب 

 
 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                        

 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                                          
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 الجميور ة التونس ة   
 3967فر ل أ 31تونس في                             كتاتة الدولة لمداخم ة   
 االدارة الجيو ة والتمد ة

 /3/د أ ج ب 39عقدد    
 

 عن كاتب الدولة الداخم ة
 إلقى

 السادة الوالة
 

 تسميـ البيانات في ىبكت الجنسيب الموضقوع:
 

باصميا الىالث  1963فيارم  28سيب التكنسيب الصادرة في كبعد فقد ا تضت مجمب الجن
كالستيف "أف كاتب الدكلب لمعدؿ كالممىميف الديبمكماسييف لتكنس بالخارج ليـ كحدىـ الصاب 

 لتسميـ شيادة بالجنسيب التكنسيب لكؿ مف يطمبيا كيىبت أنو تكنسي الجنسيب"ل
نب تسمـ مباشرة مف مشائخ التراب أك عما انو يقع إىبات الجنسيب التكنسيب استنادا عما بي

 عمييا مف طرؼ المعتمدل المحركيف بعد المصاد ب
كال يخاي ما لشيادات الجنسيب مف صب ب رسميب حيث تعتمد لدل مختمؼ االدارات كالسمط 
مما يضاي عما البينات المسممب بيذا العنكاف أىميب بال ب كذلؾ ما يتطمب إجراا أبحاث مد قب 

جمع أكىر ما يمكف مف ارشادات حكليـ خاصب بالنسبب لممكلكديف مف أصؿ بشأف أصحابيا ك 
أجنبي بتراب الجميكريب أك ديرىـ مف األجانب المستكطنيف بيا منذ عيد بعيد حيث لكحظ أف 

رشادات منقكصبل   كىيرا مف البينات سممت ليؤالا اعتمادا عما كىائؽ كاف
ييا حتا ال تعطا ؿ العنايب لمبينات المكمأ إلكام كعميو فالمردكب دعكة كافب المعتمديف إلعارة

في المستقبؿ إال بعد إجراا األبحاث الالزمب باالستعانب عند اال تضاا بمراكز الشرطب كالحرس 
 الكطنيل
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كفي الحاالت الخاصب بالنسبب لممكلكديف مف أصؿ اجنبي بتراب الجميكريب أك ديرىـ مف 
يتأكد إجراا أبحاث مد قب في شأنيـ عف طريؽ  األجانب المستكطنيف بيا منذ عيد بعيد فننو

 يب كيقيف كالسالـلك مراكز الشرطب كالحرس الكطني حتا ال تسمـ تمؾ البينات إال عف ر 
 

 دولة لمداخم ةتالن اتة عن كاتب ال                                                 
  ر االدارة الجيو ة والتمد ة مد                                                   
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 الجميور ة التونس ة  
 3967نوفمتر  3تونس في                                دولة لمداخم ة كتاتة ال  

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د أ ج ب/ 6683عقدد 

 داخم ةمن كاتب الدولة لم
 إلقى

 الس د والي تونس ه خ المد نة
 في خصكص رسـك الحالب المدنيب القديمب المحررة بالم ب الارنسيبل الموضقوع:

كبعد فقد لكحظ في خصكص رسـك الحالب المدنيب القديمب المحررة بالم ب الارنسيب أف 
لمكا ع أك متنا ضب مف المضاميف كالبطا ات المسممب منيا بالم ب العربيب دالبا ما تككف مخالاب 

 حيث تعريب االسـ كالمقب بالخصكصل
كسعيا كراا تكحيد طرؽ التعريب فننو يتعيف كمما دعت الحاجب الستخراج مضاميف بالم ب 

ريف يسمـ أحدىما لطالبو يالعربيب مف الرسـك المكمأ إلييا أف يقع تحرير تمؾ المضاميف في نظ
لمضاميف كالبطا ات اتسميـ  سج عما منكالو عندكيبقا اآلخر محاكظا مع الرسـ األصمي لمن

 كذلؾ تااديا لكؿ التباس في تحريرىا في المستقبؿل
ىذا كيمكف لمزيد التحرم االستعانب عند تعريب االسـ كالمقب باإلرشادات المعطاة مف صاحب 

 الرسـ أك كليو إف كاف  اصرا كالسالـل 
 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                  
 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                                     
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 الجميور ة التونس ة       
 3968أوت  28تونس في                                       كتاتة الدولة لمداخم ة

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 3/د أ ج ب/36عقدد     

 كاتب الدولة الداخم ة
 إلقى

 السادة الوالة
 

 تسميـ البيانات في ىبكت الجنسيبل الموضقوع:
 ل1967أفريؿ  10بتاريخ  39منشكرنا عدد  المرجقع:

تعمؽ بتسميـ البينات في ىبكت الجنسيب كبعد فقد كنا خاطبناكـ بمنشكرنا المشار إليو بالمرجع الم
التكنسيب بدعكة المعتمديف إلعارة كامؿ العنايب لتمؾ البينات حتا ال تسمـ إال عف ركيب كيقيف 
كبعد إجراا التحريات الالزمب كاألبحاث المد قب باالستعانب عند اال تضاا بمراكز الشرطب 

 كالحرس الكطنيل
ي تعتمد في تحرير الشيادات في إىبات الجنسيب المكككؿ عما أف البينات المكمأ إلييا ىي الت

تسميميا لكتابب الدكلب لمعدؿ كالممىميف الديبمكماسييف لتكنس بالخارج عمال بمقتضيات الاصؿ 
 ل1963فيارم  28مف مجمب الجنسيب التكنسيب الصادرة في  63

ادات بالجنسيب إعطاا شي تسميـ بينات الجنسيب مما أفضا إلاكحيث تكرر عدـ التىبت في 
 التكنسيب لمف ال تتكفر فييـ الشركط المطمكببل

فالمردكب تنبيو المعتمديف إلا كجكب التحرم التاـ في ىذا المكضكع كالسير عما اتباع 
 االجرااات المبينب بمنشكرنا السابؽ ذكره حتا ال يقع اسناد الجنسيب التكنسيب ل ير أصحابيال

ممكلكديف مف أصؿ اجنبي بتراب الجميكريب أك ديرىـ مف ىذا كفي الحاالت الخاصب بالنسبب ل
األجانب المستكطنيف بيا منذ عيد بعيد فننو يتأكد بعد إتماـ األبحاث كالتحقيقات الالزمب حسب 

 26االجرااات المقررة ك بؿ تحرير البينات المشار إلييا مراجعب  انكف الجنسيب الصادر في 
لضبط مقتضيات الاصكؿ التي  1963فيارم  28ي كمجمب الجنسيب الصادرة ف 1956جاناي 
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تنطبؽ عما كؿ حالب معينب كذلؾ ما يساعد السمط المعنيب عما تسميـ شيادات بالجنسيب عما 
 أسس شرعيب سميمب كالسالـل

 
 كاتب الدولة لمداخم ة                                                           
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 الجميور ة التونس ة 
 3973أفر ل  31تونس في                             داخم ة   كتاتة الدولة لم

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 2/د أ ج ب/34عػدد     

 من وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 تحرير المضاميف كالبطا اتل-الحالب المدنيب وضقوع:الم
كبعد فقد أنيت إلينا إدارة األمف الكطني عددا مف صكر لبعض مضاميف كالدة كاف أدلا بيا 
أصحابيا الستخراج بطا ات السكابؽ العدليب ك د لكحظ بيا عدة اخالؿ مف ذلمؾ اف التكاريخ المحررة 

ألر اـ باإلضافب إلا ردااة الخط بصاب يصعب معيا  رااة بمساف القمـ دير مطابقب لمتي كتبت با
صالح  االسماا كاأللقاب كديرىا مف المعمكمات المكجكدة بتمؾ المضاميفو كما لكحظ فسخ كتشطيب كاف

 مفمف  انكف الحالب المدنيب كدير ذلؾ  10بيا بدكف إخراج كمصاد ب حسب مقتضيات الاصؿ 
رجاع المضاميف إلا اصحابيا كمطالبتيـ بتقديـ كىائؽ إلا إ أدل اإلدارة المشار إلييااإلخالؿ مما 

العمؿ كيعطؿ مصالح المكاطنيف الذيف  محررة كما يجب أك أكىر كضكحا كىذا مف شأنو أف يعر ؿ سير
 كىيرا ما يككنكف في حاجب أكيدة لمحصكؿ عما البطا ات المشار إلييا لقضاا شؤكنيـل

ؽ الحالب المدنيب كالتحقؽ مف أسمكب تحريرىا كمف صحب كعميو نؤكد عميكـ كامؿ االعتناا بكىائ
م خمؿ أك نقص مف شأنو أف يؤدم إلا  بؿ امضائيا حتا ال يالحظ بيا أ المعمكمات المضمنب بيا

يب مع السير عما تطبيؽ االجرااات القانكنيب كالعمؿ بالتعميمات نعدـ اعتمادىا لدل المصالح المع
 12المؤرخ في  85كخاصب المبينب بالمنشكر المشترؾ عدد  كالتكجييات المعطاة لكـ في ال رض

 كالسالـل 1965سبتمبر 
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                       

 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                                        
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 الجميور ة التونس ة    
 3972جوان  33تونس في                                   كتاتة الدولة لمداخم ة      

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 2-أ 3/د/أ ج ب/23عدد   

 من وز ر الداخم ة
 إلقى

 ضتاط اللالة المدن ة السادة
 عن طر   السادة الوالة()

 الحالب المدنيب الموضقوع:
 ل6796أفريؿ  31بتاريخ  2/ د/أ ج ب/34منشكرنا عدد  المرجع:

 

كبعد فقد عرفت إدارة األمف الكطني أنو لكحظ مف خالؿ ما يرد عما مصمحب التعريؼ 
فب إلا العدلي مف مضاميف الحالب المدنيب إخالؿ متكررة فيما يسجؿ بيا مف معمكمات باإلضا

ما يسكدىا مف دمكض بسبب ردااة الخط كذلؾ مف شأنو أف يؤدم إلا الشككؾ في صحتيا 
كيعر ؿ سير العمؿ نتيجب التىبت مف ىكيب أصحابيا كالبحث عف استكشاؼ مراجع التعريؼ 

 األصميبل

ىذا ك د كنا الاتنا نظركـ إلا مىؿ ىاتو االخالالت بمنشكرنا المنصكص عميو بالمرجع مع 
ـ إلا كامؿ االعتناا بكىائؽ الحالب المدنيب كالتحقؽ مف أسمكب تحريرىا كمف صحب تنبييك

ئيا حتا ال يتسرب إلييا أم خمؿ مف شأنو أف يؤدم إلا المعمكمات المضمنب بيا  بؿ امضا
عدـ اعتمادىا لدل المصالح المعنيب مع السير عما تطبيؽ االجرااات القانكنيب كالعمؿ 

 29لمعطاة لكـ في ال رض كخاصب المبينب بالمنشكر المشترؾ عدد بالتعميمات كالتكجيات ا
 ل6719ديسمبر  63المؤرخ في 
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كعميو نؤكد عميكـ زيادة التحرم في ىذا الخصكص مع السير بأناسكـ عما تحرير كىائؽ 
الحالب المدنيب بكامؿ الد ب كالكضكح حتا تككف مستكفاة الشركط كال يبقا مجاؿ لاللتباس 

 الـلكاألشكاؿ كالس
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                           

 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                                    
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 الجميور ة التونس ة     
 3978ماي  33تونس في                                       وزارة الداخم ة           

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا343منهور عدد      

 وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

رج إلا ضباط الحالب المدنيب حكؿ المطالب المكجيب مف طرؼ مكاطنينا بالخا الموضوع:
 بالجميكريب التكنسيبل

كبعدو فقد عممنا أف العديد مف مكاطنينا العامميف بالخارج يقدمكف مطالب ب يب التحصيؿ عما 
كىائؽ تخص حاالتيـ المدنيب كلكنيـ ال يتصمكف بيذه الكىائؽ مباشرة كال يتمقكف في شأنيما أيب 

صالح المختصب بالبالد األجنبيب لتتدخؿ لاائدتيـ إجاببو فيضطركف إلا االلتجاا إلا الم
 لمحصكؿ عما تمؾ الكىائؽل

كنظرا لما تسبب فيو عدـ اإلجابب مف تعطيؿ لمصالح المكاطنيف فننو يتحتـ التذكير بما كاف 
 د تمخض عف الممتقيات حكؿ رسكمب أعكاف الحالب المدنيب مف تكصيات كخاصب منيا 

ما يرد عما مصالحكـ مف مطالبو كذلؾ سكاا باإليجاب  القاضيب بضركرة اإلجابب عما كؿ
أك بالسمبو كما يتعيف بالنسبب لممطالب الكاردة عميكـ مف مكاطنينا بالخارج إرساؿ الكىائؽ 
المطمكبب إذا كانت مستكفاة لجميع االرشادات أك إجابب العارضيف كاإلشارة عمييـ بما يتحتـ 

 طالبيـلالقياـ بو في صكرة عدـ إمكانيب تمبيب م
 كنظرا لما يكتسيو ىذا المكضكع مف أىميبو ندعككـ بأف تكلكه العنايب الالزمبو كالسالـل

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                             
 الملم ةمد ر الجماعات العموم ة                                                         
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 الجميور ة التونس ة  
 3989ف فري  34تونس في                                      الوزارة األولقى      

 االداري لإلصالحاالدارة العامة 
 35منهور عدد       

 من الوز ر األول
 إلقى

 الدولة والوزراء وكتاب الدولة السادة وز ر
 والوالة ورؤساء المجالس التمد ة

 
 تبسيط االجرااات في خصكص كىائؽ الحالب الممدنيبل الموضقوع:

 
في إطار سياسب االصالح اإلدارم كتبسيطا للجرااات االداريب كتسييال عما المكاطنيف 

كىائؽ الحالب المدنيب   ضاا شؤكنيـ لدل مختمؼ المصالح العمكميبو فننو تقرر في خصكص
 ما يمي:

 حذؼ بطا ب الكالدة الزدكاجيا مع مضمكف الحالب المدنيبل  6

 حذؼ بطا ب الكفاة الزدكاجيا مع مضمكف الحالب المدنيبل  3

حذؼ شيادة اليتـ الزدكاجيا مع مضمكف كالدة المعني باألمر كمضمكف كفاة األب أك   2
 األـل

ع مضمكف الزكاج أك مضمكف الحالب حذؼ شيادة التنصيص عما الطالؽ الزدكاجيا م  4
 المدنيب المنصكص بيما عما الطالؽل

 حذؼ شيادة الترمؿ الزدكاجيما مع مضمكف الزكاج كمضمكف كفاة الزكجل  9

حذؼ شيادة العزكبيب كشيادة عدـ الطالؽ  بؿ الكفاة كشيادة حياة كشيادة جماعيب عدـ   1
 يبلبىانالتزكج ىانيب بالنسبب لررامؿ كشيادة عدـ الزكاج 

كيمكف للدارات المعنيب في ىذه الحاالت االكتااا بمضمكف الحالب المدنيب كالمطالبب عند 
 اال تضاا بتصريح عما الشرؼ مف  بؿ المعني باألمرل

كباعتبار حذؼ الشيائد المذككرة أعالهو ال يسمـ ضباط الحالب المدنيب مستقبال إال   9
 الشيائد التاليب:

 نسخب مف رسـ الكالدة -
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 لكالدةمضمكف ا -

 نسخب مف رسـ الزكاج -

 مضمكف الزكاج  -

 نسخب مف رسـ الكفاة -

 مضمكف الكفاة -

 شيادة في عدـ الترسيـ بدفاتر الحالب المدنيبل -

لذاو الرجاا منكـ إعالـ المصالح الراجعب لكـ بالنظر بجممب ىذه التبسيطات مع التأكيد أنو 
ا كجيكيا المطالبب بالكىائؽ يمنع مستقبال منعا باتا عما مختمؼ المصالح العمكميب مركزي

 ك ع حذفيال يالمذككرة أعاله كالت
كباعتبار ذلؾ فننو يتعيف تنقيح النصكص الترتيبيب مف أكامر ك رارات كمناشير إف كجدت 

 كالتي  د يككف بمقتضاىا المكاطف مطالبا باإلدالا بالشيائد المذككرةل
ناس  كة اإلىبات  - انكنا–مي ليا كيجدر التذكير بأف الكىائؽ المستخرجب مف الدفتر العائ

التي لمكىائؽ المستخرجب مف الدفاتر األصميب كبالتالي فننو يتعيف عما مختمؼ المصالح 
 العمكميب  بكليا كالعدكؿ عف المطالبب بالرجكع إلا الدفتر األصمي في كؿ الحاالتل

ا بالدفتر العائمي كللدارة أف تقـك بالتحريات الالزمب لمتىبت مف االرشادات المنصكص عميي
كالكىائؽ المستخرجب منو كمما ا تضا الحاؿ دكف أف يككف ذلؾ ىك القاعدة في كؿ الحاالت 

 كما ىك الشأف اآلفل
أما بالنسبب لمحاالت التي يككف فييا ال رض مف المطالبب ببعض الكىائؽ فقط التىبت مف 

فقد تقرر العدكؿ عف المطالبب يخ كالدتوو مر أك اسمو الكامؿ كلقبو أك تار جنسيب المعني باأل
بيذه الكىائؽ بالنسبب لحاممي بطا ب التعريؼ القكميب التي يكاي االستظيار بيا لمداللب عما 

 االرشادات المذككرةل
كأما بالنسبب لمتصاريح بالكالدات كبالكفيات المسجمب بمستشايات الصحب العمكميب كما تسببو 

االجرااات القانكنيب الحاليب كطكؿ المسالؾو تقرر  مف مشاؽ لمعائالت المعنيب مف جراا تشعب
إدخاؿ ت يير جذرم في ىذا الصدد ك د تككنت لجنب تضـ ممىميف عف الكزارة األكلا ككزارات 

كالشؤكف الخارجيب لمراجعب النصكص القانكنيب الحاليب بما شأنو القضاا عما  العدؿ كالداخميب
 في احسف الظركؼل ة النجاز ىذه التصاريحالممحكظب كارساا القكاعد الجديد التعقيدات



302 
 

كباعتبار جممب ىذه التبسيطات كالتسييالت التي تندرج ضمف أىداؼ سياسب اإلصالح 
اإلدارم الراميب أساسا إلا تحسيف نكعيب العال ب القائمب بيف المكاطف كمختمؼ المصالح 

 ي خدمب المكاطف في العمكميب كفقا لحرص سيادة رئيس الدكلب عما أف تككف اإلدارة فعال ف
 

أحسف الظركؼ كبأ ؿ التكاليؼو فننني أىيب بكافب المسؤكليف عما مختمؼ دكاليب اإلدارة 
 كرد بيذا المنشكرل عما حسف تنايذ ما مركزيا كجيكيا السير

 
 والسققالا                                                       

 األولعن الوز ر                                                    
 الكاتب العاا لملكومة                                                   
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 الجميور ة التونس ة    
 3989ماي  24تونس في                        وزارة الداخم ة                         

 االدارة العامة لمجماعات 
 العموم ة الملم ة    

 /لا26عدد       
 من وز ر الداخم ة

 إلقى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 تسميـ شيادة الحياة لمكاطنينا بالخارجل الموضقوع:
 ل6727فيارم  64المؤرخ في  69منشكر السيد الكزير األكؿ عدد  المرجقع:

 حكؿ تبسيط االجرااات في خصكص كىائؽ الحالب المدنيبل

كبعدو فتبعا لممنشكر المشار إليو بالمرجع كالذم تـ بمقتضاه حذؼ شيادة الحياة 
الزدكاجيا مع مضمكف الحالب المدنيبو فقد عرفت كزارة الشؤكف الخارجيب أف حذؼ الكىيقب 

خارج إلا تعطيالت في معامالتيـ مع المذككرة  د تسبب في تعرض مكاطنينا العامميف بال
 بعض السمط األجنبيب التي تشترط إلسداا خدماتياو تقديـ شيادة الحياةل

لذا كباعتبار ضركرة مساعدة ىؤالا المكاطنيف المعنييف عما  ضاا حاجياتيـو فقد ردبت 
اإلجرااات الكتابب العامب لمحككمب مف كزارة الشؤكف الخارجيب إعالـ السمط األجنبيب المعنيب ب

 المتخذة في ال رضل

 

 



304 
 

 

كفي انتظار تااعؿ تمؾ السمط مع االجرااات التي جاا بيا المنشكر المذككرو فننو يمكف 
 لكـ كبصاب استىنائيبو تمكيف مكاطنينا بالخارج مف كىيقب شيادة الحياةل

 
 والسقالا                                                                

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                        
 العموم ة الملم ة المد ر العاا لمجماعات                                                  
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 الجميور ة التونس ة 
 3991جانفي  39تونس في               وزارة الداخم ة                         

 االدارة العامة لمجماعات
 العموم ة الملم ة    

 / ح ا 31ىي  3منهور عدد     
 من وز ر الداخم ة

 إلقى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(  
 مدنيب كعمميات التعريؼ باالمضاالحكؿ تسميـ كىائؽ الحالب ال الموضقوع:

كبعد فاي نطاؽ المجيكدات المبذكلب لتحسيف الخدمات المقدمب لممكاطف باختصار المسالؾ 
 كالكىائؽ كاآلجاؿ حتا يمكف لو  ضاا شؤكنو في أحسف الظركؼل

 المردكب العمؿ عما ما يمي:
تقديـ الطمب بمزيد  السعي إلا تسميـ مضاميف رسـك الكالدات في ناس اليـك الذم يتـ فيو -

 أحكاـ تنظيـ العمؿ باإلدارة البمديبل

 أف تتـ عمميات التعريؼ بنمضااات األشخاص في الحيفل -

كلضماف بمكغ ىذه ال ايب فننو يتعيف تاكيض حؽ اإلمضاا إلا األعكاف الذيف يتكلكف القياـ 
ف األساسي القانك  99بصاب فعميب بياتيف العمميتيف مع اعتبار الشركط الكاردة بالاصؿ 

 لمبمدياتل
حيز  إلدخالوكنظرا لرىميب التي يكتسييا ىذا اإلجرااو المردكب اتخاذ كؿ التدابير الالزمب 

 التنايذ كتكفير أ صا أسباب نجاحول 
 الاقققوالس                                                      

  اتة عن وز ر الداخم ةتالن                                               
 رئ س الد وان                                                     
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 الجميور ة التونس ة       
 3991مارس  31تونس في                                  وزارة الداخم ة           

 ة لمجماعات العموم ةكتاتة الدول
        العموم ة الملم ة االدارة العامة لمجماعات

 جا 3736/8عدد         
 

 من وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 : تسميـ شيادة عدـ التزكج ىانيب بالنسبب لررامؿلوعالموض
حكؿ تبسيط  6727فيارم  64المؤرخ في  69د : منشكر السيد الكزير األكؿ عدالمرجقع

 اإلجرااات في خصكص كىائؽ الحالب المدنيبل
 

كبعدو فتبعا لممنشكر المشار إليو بالمرجع كالذم تـ بمقتضاه حذؼ شيادة عدـ التزكج ىانيب 
 بالنسبب لررامؿل

إلا  كحيث بم  إلا عممنا أف حذؼ الكىيقب المذككرةو  د تسبب في تعرض المعنيات باألمر
تعطيالت في معامالتيف مع بعض السمط األجنبيب التي تشترط إلسداا خدماتياو تقديـ شيادة 

 عدـ التزكج ىانيبل
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كبمخاطبب اإلدارة العامب للصالح اإلدارم بالكزارة األكلا في ال رضو أفادت أنو تمت 
تبسيط في خصكص مكاتبب كزارة الشؤكف الخارجيب  صد إعالـ السمط األجنبيب بما تقرر مف 

كىائؽ الحالب المدنيبو كفي انتظار تااعؿ ىذه األخيرة مع ما تقرر حذفو مف كىائؽ الحالب 
المدنيبو يمكف كبصاب استىنائيب مكاصمب اسناد الشيادة المذككرة آنااو لممكاطنات المطالبات 

 باالستظيار بيا لدل بعض السمط األجنبيبل
 والسققالا                                                      
 الدولة لدى وز ر الداخم ةكاتب                                                          

 المكمف تالجماعات الملم ة                                                        
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 الجميور ة التونس ة 
 3993ستتمتر  28تونس في                                    وزارة الداخم ة     
 66منهقور عدد  
 

 من وز ر الدولة وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة الوالة ورؤساء التمد ات
 

 حكؿ تحرير مضاميف الكالدةل الموضقوع:
 

فقد لكحظ منذ إنطالؽ عمميب ت يير بطا ات التعريؼ الكطنيب أف بعض مضاميف كبعدو 
الكالدة المستخرجب مف مختمؼ البمديات تحمؿ أخطاا أك تككف محررة بخط دير كاضحو أك 

دكف التنصيص عما مختمؼ األحكاـ يقع اال تصار ضمنيا عما ذكر اسـ األب كلقبو فقط 
 تعمقب بالحالب المدنيب لممعني باألمرلكالقرارات الصادرة عف المحاكـ كالم

كينتج عف ىذه الكضعيب رفض المضمكف الذم بو خطأ أك نقص في االرشادات مف طرؼ 
المصالح المعنيب مما يضطر المكاطف إلا استخراج كىائؽ جديدة إضافب إلا ما يتكبده مف 

 جراا ذلؾ مف أتعاب كمصاريؼ إضافيبل
دعكة المصالح المعنيب إلا إيالا ىذا المكضكع ما كتالفيا ليذا الكضع فالمردكب منكـ 

 يستكجبو مف عنايب كالحرص عما تحرير كىائؽ الحالب المدنيب بكامؿ الد ب كاالعتناال
 

 والسقالا                                                                       
 وز ر الداخم ة                                                                     
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 الجميور ة التونس ة        
 3993أكتوتر  7تونس في                    العموم ة الملم ة االدارة العامة لمجماعات

 ح ا  321عدد           
 69منهور عدد     
 

  ر الدولة وز ر الداخم ةمن وز 
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 

 إضافب عبارة "سمـ ل ايب الزكاج" بمضاميف الكالدة المسممب لمكاطنينا بالخارجل الموضقوع:
كبعدو فقد عرفت بعض  نصمياتنا بالخارج أف بعض البمديات األجنبيب تطالب مكاطنينا 

الستظيار بمضاميف كالدة منصكص عمييا بكادم الرادبيف في إبراـ عقكد زكاجيـ لدييا با
عكضا عف لاظب  « Delivre en vue de Mariage »المالحظات عبارة "سمـ ل ايب الزكاج" 

 و مقترحب إضافب ىذه العبارة مستقبال بمضاميف كالدة مف ييميـ األمرل« Neant »"الشيا" 
أف تعطؿ مصالحيـو كتسييال  كحرصا عما تجنيب مكاطنينا بالخارج العرا يؿ التي مف شأنيا

لقضاا شؤكنيـو فنننا ال نرل مانعا مف إضافب عبارة "سمـ ل ايب الزكاج" كذلؾ بمضاميف كالدة 
 مكاطنينا المعنييف باألمر متا ردبكا في ذلؾل
 كالمردكب إتباع ىذه التعميمات ب ايب التحرمل

      
 والسقالا                                                                 

 وز ر الداخم ة                                                               
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 توحيد سن الرشد المدني. 6
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 الجميور ة التونس ة     

 2111مارس  12                 الداخم ة                    وزارة          

 اتدارة العامة لمجماعات العموم ة الملم ة

 إدارة الهؤون اتدار ة العامة   
 1123/21عققققدد    

 مف كزير الداخميب

 إلا

 السادة الكالة كرؤساا البمديات
 

 تكحيد سف الرشد المدني: المكضكع
 2010 جكيميب 26 في المؤرخ 2010 لسنب 39 عدد القانكف: المرجػع

 

 المتعمػػؽ  2010جكيميػػب  26 فػػي المػػؤرخ  2010  لسػػنب  39 عػػدد القػػانكف لصػػدكر تبعػػا كبعػػد
 إلػػا سػػنب  20 مػػف المػػدني الرشػػد سػػف مػػف الحػػط بمقتضػػاه تػػـ كالػػذم المػػدنيو الرشػػد سػػف بتكحيػػد

  لسنب 18
 الرشػػػػد سػػػف تػػػكفر تشػػػػترط مشػػػمكالتكـ إطػػػار فػػػػي تنػػػدرج التػػػي اإلجػػػػرااات بعػػػض أف كحيػػػث 

  القانكنيبو
 يجعميػػا بمػػا لرشػػخاص القانكنيػػب التصػػرفات عمػػا انعكاسػػات مػػف المكضػػكع ليػػذا لمػػا ك نظػػرا 

 أك الػػػكلي مػػػف إذف إلػػػا حاجػػػب دكف سػػػنب عشػػػريف عػػػف عكضػػػا كاممػػػب سػػػنب  18 سػػػف فػػػي نافػػػذة
 لمنو ترخيص

 مػػػدل مػػف كالتأكػػػد لجديػػدةا القانكنيػػػب باألحكػػاـ التقيػػػد إلػػا منظػػػكريكـ بػػدعكة اإلذف المردػػكبو
 ذات الخػدمات كافػب إسػداا بمناسػبب كذلػؾ  سػنب 18 في كالمتمىمب المستكجبب القانكنيب السف تكفر

 لبعيدتكـ المناطب العال ب
 والسققققالا
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 الجميور ة التونس ة   
 3966جانفي  32تونس في                           كتاتة الدولة لمداخم ة       

 االدراة الجيو ة والتمد ة
 3/ د /أ ج ب/ 35عدد     
 

 قورقققهقمن
 ىقققإل

 والةققادة الققالس 
 

 المقب العائميل الموضقوع:
 

كبعػػػد فقػػػد لػػػكحظ أف بعػػػض المجػػػاف المحميػػػب لمقػػػب العػػػائمي اعتبػػػرت  راراتيػػػا الصػػػادرة بادمػػػاج 
 ك "ابف" فيما تسبقو مف األلقاب كقرار اسنادلالحرفيف "بف" أ

 ككذلؾ األمر بالنسبب لقرارات تتعمؽ بألقاب ادخمت عمييا األلؼ كحذفت منيال
مباشػػػرة عمػػػال بمقتضػػػيات الاصػػػؿ الرابػػػع مػػػف  ادمػػػاج الحػػػرفيف "بػػػف" أك "ابػػػف" يقػػػعكنعػػػرفكـ أف 

  انكف المقب العائمي بدكف أف يتطمب ذلؾ اتخاذ  رارات اسنادل
أف زيػػادة التعريػػؼ باأللقػػاب العائميػػب أك حذفػػو ال يعتبػػر فػػي نظػػر القػػانكف )الاصػػؿ الرابػػع  كمػػا 

 ت ييرا مف حيث الجكىر يستكجب اعتبارىا ألقابا مسندةل
كالمردكب إجػراا مػا يمػـز لتػدارؾ األمػر بالنسػبب لمػا عسػا أف يكػكف  ػد صػدر مػف  ػرارات مػف 

 ىذا القبيؿ كالسالـل
                                                      

 كاتب الدولة لمداخم ة                                                          
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 الجميور ة التونس ة    
  3967أفر ل  21تونس في                                       كتاتة الدولة لمداخم ة 
 االدارة الجيو ة والتمد ة

 3د /أ ج ب//  43عدد    
 من كاتب الدولة لمداخم ة

 إلقى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 المقب العائمي: إصالح االدالط بالرائد الرسميل الموضقوع:
 -6- المصال قب:

كبعد فال يخاا أف عمميب المقب العائمي دخمت اآلف مرحمتيا األخيرة حيث أصبحت األكامر 
 66ناد تدرج باستمرار بالرائد الرسمي لمجميكريب التكنسيب عمال بمقتضا الاصؿ المتعمقب باالس

مف  انكف المقب العائمي كعما إىره باشر السادة ضباط الحالب المدنيب عمميب إصالح الرسـك 
سبتمبر  34المؤرخ في  11بمكجب ت يير المقب طبقا لمتعميمات الصادرة بالمنشكرة عدد 

لكحظ كجكد دمطات بالنصكص المدرجب بالرائد الرسمي بالعنكاف  دير أنو كىيرا ما 6719
المذككر كال يمكف التاطف إلييا إال مف طرؼ السادة ضباط الحالب المدنيب عند مراجعب الرسكـ 

 األصميب إلتماـ مكجبات اإلصالح سكاا في نطاؽ البمديب أك المعتمديبل
لمدنيب متا ك ع العىكر عما دمطات كسعيا لتدارؾ الحالب فننو يتعيف عما ضباط الحالب ا

مف ىذا القبيؿ سكاا كانت مطبعيب أك ناتجب عف تحرير لكائح األكامر إعداد  ائمب في جميعيا 
حسب النمكذج الكاصؿ لكـ صحبب ىذا لمنسج عما منكالو كتكجيييا إلينا في نظيريف في اإلباف 

 كالسالـل
 عن كاتب الدولة لمداخم ة                                                          
 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                                       
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 قيب العائمقالمق
 الحقإص
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 الجميور ة التونس ة    
 3967جوان  9تونس في                                   كتاتة الدولة لمداخم ة      
 االدارة الجيو ة والتمد ة   
 3/د أج ب/3613عدد    

 من كاتب الدولة لمداخم ة
 إلقى

 الس د والي تونس ه ح المد نة
 : الحالب المدنيبالموضقوع
 6719مام  69بتاريخ  1636مكتكبكـ عدد  المرجقع:

لمكتكبكـ المنصكص عميو بالمرجع في االسترشاد حكؿ األشخاص الذيف كبعدو فتبعا 
 32بتاريخ  31صدرت في شأنيـ أكامر في إبداؿ أسمائيـ كألقابيـ طبقا ألحكاـ القانكف عدد 

ىؿ يقع التنصيص عما األسماا  6711مام  2بتاريخ  37كالقانكف عدد  6714مام 
 لكاجيـز كاأللقاب الجديدة بعقكد 

نعرفكـ أف يتعيف عما ضابط الحالب المدنيب الذم تكلا التنصيص عما ت يير االسـ 
كالمقب بطرة رسـ الكالدة إعالـ ضباط الحالب المدنيب الذيف تكلكا تحرير رسكـ أخرل كرسـ 
الزكاج مىال بناا عما رسـ الكالدة القديـ لمقياـ بالتنصيصات الالزمب بتمؾ الرسكـ عمال 

 انكف الحالب المدنيبلمف   69بالاصؿ 
و إلا اف مضاميف الكالدة ككذلؾ شيادات الزكاج تسمـ لممعنييف باألمر ىذا كيمـز التنب

 3باالسـ كالمقب الجديديف بدكف أيب اشارة إلا األمر القاضي بت ييرىما حسب أحكاـ الاصؿ 
 كالسالـل 6719مام  2المؤرخ في  6711لسنب  37مف القانكف المشار إليو عدد 

 
 

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                         
 مد ر االدارة الجيو ة والتمد ة                                           
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 التونس ةالجميور ة   
 3974نوفمتر  32تونس في                                      وزارة الداخم ة        

 ادارة اجماعات العموم ة الملم ة
 /د ح/ا314منهور عدد     

 من وز ر الداخم ة

 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة

 عن طر   السادة الوالة
 

 إصالح رسـك الحالب المدنيب بمكجب ت يير المقب العائميل الموضقوع:
 

 31المؤرخ في  92مف  انكف المقب العائمي عدد  62اصؿ كبعد فتطبيقا لمقتضيات ال
تسمـ بطا ات كمضاميف رسـك الحالب المدنيب لمف ييميـ األمر بالمقب الجديد مع  6797مام 

 11كضع طابع بكادم المالحظات بالنسبب لممضاميف فحسبو كما بينا نمكذجو بمنشكرنا عدد 
 ل6719سبتمبر  34المؤرخ في 

ال كف صعكبات في ي مالنا بالخارج ممف ك ع ت يير لقبيـ العائميكحيث أف كىيرا مف ع
إىبات ىكيتيـ كذلؾ لعدـ ذكر لقبيـ القديـ بالطابع المشار إليو فقد رأينا مف المستحسف إضافب 
لاظب "عكضا عفلللللللل" بأساؿ الطابعو كذلؾ تااديا لكؿ ما مف شأنو أف يعر ؿ سير إنياا 

 يككف الطابع الجديد عما النحك التالي:عمميب المقب العائمي كبذلؾ 
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 كالمردكب اإلذف بتطبيؽ ىاتو التعميمات عما الكجو األكمؿ كالسالـل
 
 

 وز ر الداخم ة                                                                   
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بمقتضى قرار لجنة اللقب العائلً بمعتمدٌة........

 والٌة.................................................

 المصادق علٌه باألمر الصادر فً .................

............أسند لصاحب الرسم لقب...............  

 عوضا عن لقب.....................................
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 الجميور ة التونس ة
 3975مارس  6تونس في                                 الوزارة األولى       

 تش 3-3و  32عدد 
 من الوز ر األول

 إلقى
 السادة الوزراء وكاتب الدولة

 
 اعتماد مضاميف رسـك الكالدة فيما يتعمؽ بنسناد ألقاب عائميب جديدةل الموضقوع:

 
القاضي  6797مام  31المؤرخ في  92يقا ألحكاـ  انكف المقب العائمي عدد كبعدو فتطب

بأف يككف لكؿ تكنسي لقب عائمي كجكبا  د تمت عمميات التصاريح بالمقب العائمي بمختمؼ 
الكاليات كأصدرت المجاف المحميب بيا  رارات تقضي بنسناد ألقاب عائميب جديدة لمعائالت 

مجميكريب التكنسيب كتـ لبأكامر إدراج جميا بالرائد الرسمي  المعنيب ك عت المصاد ب عمييا
التنصيص عما األلقاب العائميب الجديدة برسـك الحالب المدنيب الخاصب بأفراد العائالت المشار 

 إلييال
دير أنو بم  إلا عممي أف البعض مف أفراد ىاتو العائالت كخاصب منيـ العامميف  

يال كف صعكبات في إىبات ىكيتيـ سكاا لدل المؤسسات التي  بالخارج كالذيف يزاكلكف تعميميـ
الكميات عند اجتيازىـ لالمتحانات أك عند ردبتيـ في إصالح ك يعممكف بيا أك لدل المعاىد 

قب الجديد كذلؾ ردـ ادالئيـ بمضاميف مف رسـك كالدتيـ تامب المكجب مميب بالمشيائدىـ الع
يـ كأف ىذه الصعكبات تعترض حتا مكظاي كعممب مف حيث التنصيص بيا بما يايد ت يير لقب

الدكلب الذيف يطالبكف المصالح المختصب بالتنصيص عما ألقابيـ الجديدة بالكىائؽ الخاصب 
 بممااتيـ االداريبل

المؤرخ في أكؿ أكت  6799لسنب  2كيجدر التذكير في ىذا الصدد أف القانكف عد 
 منو عما أف: 62صؿ كالمتعمؽ بالحالب المدنيب  د نص في الا 6799
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"لكؿ شخص أف يتسمـ نسخب مف الرسـك المقيدة بالدفاتر مف طرؼ المؤتمنيف عمييا 
كتعتمد النسخ المطابقب لمدفاترللل كال يمكف الطعف فييا إال بالقياـ بالزكرللل كيمكف تسميـ 

ذا الرسـ مضاميف منيا تحتكم عالكة عما بياف الدائرة التي حرر فييا الرسـ النسخب الحرفيب لي
كما ضمف بو مف المالحظات كالترسيمات المنصكص عمييا بالطرةللل كتعتمد ىذه المضاميف 

 إلا أف يقع القياـ بالزكر"ل
تعديؿ حالتيـ  كبناا عما ذلؾ كتسييال لممكاطنيف المسندة ليـ ألقاب عائميب جديدة  صد

لا كافب المصالح كمما دعتيـ الحاجب لذلؾ فالرجاا منكـ إصدار التعميمات الالزمب إ
كالمؤسسات كالمعاىد الراجعب لكـ بالنظر كي تعتمد في المستقبؿ كؿ االعتماد مضاميف رسـك 
الكالدة التي بيا ما يايد أف أصحابيا اسندت ليـ ألقاب عائميب جديدة لمتنصيص عمييا سكاا 

ئؽ التي تتطمب بالكىائؽ الخاصب بممااتيـ االداريب أك بشيائدىـ العمميب أك دير ذلؾ مف الكىا
 االصالحو كالسالـل

 
 الوز ر األول                                               نسخة طت  األصل       
                    كاتب العاا لملكومة                    العن   

 رئ س الد وان                             
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 3971جو م ة  21تونس في                       ة                  كتاتة الدولة لمداخم  
 االدارة الجيو ة والتمد ة

 3/د/أ ج ب/37عدد  
 

 من وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 الحالب المدنيبل-المقب العائمي الموضقوع:

 
/د/أ ج 19ض االيضاحات بشأف تطبيؽ منشكرنا عدد كبعدو فقد دعت الحاجب إلمدادكـ ببع

المتعمؽ بنصالح رسـك الحالب المدنيب الخاصب بمكاليد بعد  6719أكت  33المؤرخ في  2ب/
ذلؾ أنو في خصكص إصالح رسـك الحالب المدنيب بالنسبب ليؤالا المكلكديف بعد  6797عاـ 

أسماؤىـ بعد انتياا أجؿ  بكؿ انتياا أجؿ  بكؿ التصاريح بالمقب العائمي كالذيف تدرج 
التصاريح بالمقب العائمي كالذيف لـ تدرج أسمائيـ ضمف األكامر المتعمقب بعائالتيـ يعتمد األمر 
الصادر بنسناد المقب الجديد سكاا لرب أك لرـ كعما مف ييمو األمر أف يطالب ضابط 

دة بعد اإلدالا بمضمكف مف رسـ الحالب المدنيب المعني باألمر بالقياـ بعمميب إصالح رسـك الكال
 34المؤرخ في  11كالدة األب أك كالدة األـ المصمح حسب االجرااات المقررة بالمنشكر عدد 

 المتعمؽ بنصالح رسـك الحالب المدنيب بمكجب ت يير المقبل 6719سبتمبر 
ؽ ىذاو كبما أف الطابع المنصكص عميو بمنشكرنا اآلنؼ الذكر يشير إلا أف اإلصالح يتعم

بصاحب الرسـ فننو يتعيف في صكرة الحالب التشطيب بو عما كممتي "صاحب الرسـ" 
كتعكيضيما بكممب األب أك األـ بحيث أف المالحظب بالطابع بمكجب إصالح لقب كالدة 

 صاحب الرسـ تصبح محررة ىكذال
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 لل"بمقتضا  رار لجنب المقب العائمي بمعتمديبللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 اسند لرـ لقب كذا عكض كذا"ل

 كالمردكب السير عما تطبيؽ ىاتو التعميمات ب ايب التحرم كالسالـل
 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                          
 التمد ةمد ر االدارة الجيو ة و                                                         
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 الجميور ة التونس ة    
 3975ماي  8تونس في                                  وزارة الداخم ة       

 االدارة الجيو ة والتمد ة
 48منهور عدد      

 من وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة الوالة
 بمقتضا أحكاـل 6797رسكـ كالدة مكاليد بعد عاـ  الموضقوع:

كبعدو فننو الكىير مف اآلباا أصبح يتردد سكاا عما المصمحب المختصب بالكزارة أك عما 
و أم بعد انتياا أجؿ  بكؿ 6797المعتمدياتو مطالبيف بتسكيب حالب أبنائيـ المكلكديف بعد عاـ 

الب المدنيب بألقاب تختمؼ عف ألقاب آبائيـ التصارح بالمقب العائميو كالمرسميف بدفاتر الح
الذيف أ رت ليـ المجاف المحميب ناس األلقاب التي كانكا يحممكنيا مف  بؿو بحيث أصبح يتعذر 
عما ضباط الحالب المدنيب إصالح رسـك كالدة األبناا المشار إلييـو نظرا إلا أنو ال يكجد أمر 

 كاحد يعتمد عميو القياـ باإلصالح المذككرل
لذا كأماـ ىذا الكضعو كحيث أف إصالح رسـك الحالب المدنيب ال يقع إال بمقتضا حكـ 

مف  12الاصؿ صادر عف المحكمب االبتدائيب بالمنطقب التي حرر بيا الرسـ حسب مقتضيات 
المؤرخ في  43المنقح بالقانكف عدد  6799المؤرخ في درة أكت  2 انكف الحالب المدنيب عدد 

تـ االتااؽ مع كزارة العدؿ لتسكيب مىؿ ىاتو الكضعيات كذلؾ بنصدار  فقد 6714نكفمبر  2
و اعتمادا عما 6797أحكاـ بنصالح رسـك الحالب المدنيب لاائدة األبناا المكلكديف بعد عاـ 

اعالمات صادرة عف المجاف المحميب لمقب العائمي أك عما شيادات صادرة عف المعتمديات 
معنيكف باألمر في ال رضو تايد أك ك ع إ رار ألقابيـ األصميبو ذات النظر يتقدـ بيا اآلباا ال

 كالسالـل
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                 

 مد ر الجماعات العموم ة الملم ة                                             
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 الجميور ة التونس ة  
 3977مارس  5تونس في                           وزارة الداخم ة          

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /ح ا 79عدد     

 وز ر الداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 

 المقب العائميل الموضقوع:
 

فقد ا تضا النظر أنو  6719سبتمبر  34المؤرخ في  11بما جاا بمنشكرنا عدد عمال 
بمجرد إدراج األكامر الصادرة بالمصاد ب عما  رارات المجاف المحميب أك  رارات المجنب القكميب 
عند كجكد اعتراض بالرائد الرسميو يتعيف في ىذا الصدد عما كافب ضباط الحالب المدنيب 

الصادرة بالرائد الرسمي بكامؿ العدد كالتحرم: إذ أف القرارات المتعمقب مطالعب كؿ األكامر 
ار مكاف كالدة المعنييف ببمعتمديب معينب كىيرا ما تيـ ضباط الحالب المدنيب بمناطؽ مختماب باعت

 باألمرل 
كبناا عما تعميمات الكزارة األكلا بأنو تسييال لتعديؿ حالب األشخاص المسند ليـ ألقاب 

داع في المستقبؿ إلا نشر المكائح المتضمنب اسناد األلقاب الجديدة أك  يبؽلـ  عائميبو
الرسمي بؿ يقع االكتااا بندراج األكامر الخاصب بقرارات المجاف المحميب  اصالحيا بالرائد

رجاع المكائح إلا ضباط الحالب المدنيب المعنييف لمقياـ بالتنصيصات الالزمب في ال رضو فقد اف ك 
بأننا سنكجو لكـ المكائح المذككرة بعد  6794مام  32المؤرخ في  44نشكرنا عدد عرفناكـ بم

 صدكر األكامر الخاصب بيا بالرائد الرسمي للذف بالقياـ بالتنصيصات الالزمب في ال رضل
اآلنؼ  11كبيذا اإلجراا الجديد أصبح يتعذر نسبيا تطبيؽ بعض ما جاا بمنشكرنا عدد 

االسناد أك نصكص اإلصالح الراجعب لممعتمديات التي ييميا األمر كرو باعتبار أف لكائح ذال
كالتي تتضمف في بعض األحياف أشخاصا مكلكديف بأماكف مختمابو ىي في متناكؿ ضباط 

مؤرخ في  6799لسنب  694"مىال فاألمر عدد  الحالب المدنيب المباشريف بتمؾ المعتمديات فقطو
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" )سمسمب المقب 6799فيارم  36المؤرخ في  21عدد المدرج بالرائد الرسمي  6799فيارم  69
مب فندؽ يأص 226العائمي  يقضي بنسناد لقب "بنعطيب" ألفراد العائمب صاحبب الممؼ عدد 

الجديد معتمديب  رنباليبو كالتي بتت فيو المجنب المحميب لمقب العائمي بمعتمديتي نابؿ ك رنباليبو 
 ىك مكلكد بحماـ اآلنؼلكيكجد مف بيف أفراد العائمب المعنيب مف 

لذاو فبعد تكجيو الئحب األمر المشار إليو إلا كاليب نابؿ حسب التراتيب المذككرة أعاله 
التي تتكلا بدكرىا إحالتيا عما معتمديتي نابؿ ك رنباليبو يتأكد عما ىاتيف المعتمديتيف 

يير المقب الحرص الكامؿ عما إتماـ االجرااات الالزمب في خصكص اعالمات التنصيص بت 
كتكجيييا حاال إلا كؿ مف بمديتي نابؿ ك رنباليب المتيف تتكلياف إتماـ التنصيصات الالزمب 
برسـك كالدة المكلكديف داخؿ المناطؽ التابعب ليماو ىـ تكجيو اعالمات في ال رض إلا كتابب 

ما المقب المحكمب االبتدائيب المحاكظ لدييا النظير الىاني مف الدفتر المدرج بو التنصيص ع
مف  انكف المقب العائميل أما فيما يخص مكاليد حماـ  63العائمي طبقا لما جاا   بالاصؿ 
تكجيو االعالمات المتعمقب بيـ -يميياباعتبارىـ أص- رنباليب األنؼ المشار إلييـو تتكلا معتمديب

نسبب لمبمدتيف إلا بمديب حماـ األنؼ التي تتكلا بدكرىا إتماـ ناس االجرااات المشار إلييا بال
 المذككرتيفل

ىذا بالنسبب لممعتمديات التي تكجد بيا بمدياتو أما المعتمديات التي ال تكجد بيا بمديات 
عالـ المحكمبل  فالمعتمد بصاتو ضابطا لمحالب امدنيب يتكلا إتماـ التنصيص كاف

ؿ ـ كجكب السير بأناسكـ عما تطبيؽ التراتيب اآلناب الذكرو حتا ال تتعطككنؤكد عمي
 مصالح المكاطنيف الذيف يركمكف استخراج كىائؽ حالتيـ المدنيبل

 
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                           

 مد ر الجماعات العموم ة الملم ة                                                        
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 الجميور ة التونس ة     
 3982أكتوتر  9تونس في                 وزارة الداخم ة                    

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 لا 48عدد           

 منهور
 إلقى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(
 

إصالح رسـك الحالب المدنيب المتعمقب بمكاليد بعد درة ديسمبر -المقب العائمي موضقوع:ال
 ل6797

 
في تنقيح  6797مؤرخ في درة سبتمبر  6797لسنب  616كبعدو فقد صدر  انكف عدد 

و القاضي بأف يككف 6797مام  31المؤرخ في  6797لسنب  92مف القانكف عدد  3الاصؿ 
باو كذلؾ بتمديد أجؿ  بكؿ التصاريح بالمقبو مف درة سبتمبر لكؿ تكنسي لقب عائمي كجك 

و كردبنا منكـ التمادم عما  بكؿ التصاريح إلا حد التاريخ 6797إلا درة ديسمبر  6797
 ل6797سبتمبر  7المؤرخ في  631المعيف آنااو كذلؾ بمنشكرناعدد 

صكص كيايب في خ 19تحت عدد  6711أكت  33ىذاو ك د صدر منشكر مكجو لكـ بتاريخ 
مقب العائميو أم بعد انتياا أجؿ  بكؿ التصاريح بال 6797إصالح رسـك مكاليد ما بعد عاـ 

لذيف لـ تدرج أسماؤىـ ضمف األكامر المتعمقب بعائالتيـ كذلؾ باالعتماد عما األمر الصادر كا
 بنسناد المقب الجديد لربل

تصاريح بالمقب ينتيي في درة مذككر أكال أف أجؿ  بكؿ الال 631كحيث ينص المنشكر عدد 
 7976ككر ىانيب لمكاليد ما بعد عاـ ذالم 19و في حيف يتعرض المنشكر عدد 6797ديسمبر 

ديسمبر  3و األمر الذم يترؾ تسكيب حالب مكاليد ما بيف 6711أم ابتداا مف تاريخ درة جاناي 
بتحكير عبارة منوو دير ممكنب فننو بات مف الضركرم رفع ىذا االلتباسو  26إلا  6797
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" كاعتبار 6797صكابو "بعد درة ديسمبر بما  19الكاردة بالمنشكر عدد  6797"بعد عاـ 
 مكاليد بعد ىذا التاريخ ممف تنطبؽ عمييـ التعميمات الكاردة بيذا المنشكرل

 كالمردكب الحرص عما تطبيؽ ىذه التعميمات بكؿ د ب كتحرمل
 

 والسقالا                                                            
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                       

 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                                  
                                                        

 
 
 
 
 
 
 



332 
 

 الجميوري التونس ة   
 3983أكتوتر  33تونس في                              وزارة الداخم ة        

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 43منهور عدد      

 وز را العدل والداخم ة
 إلقى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 

 لقاب الجديدة لرميات برسـك كالدة األبناالالتنصيص عما األالموضقوع: 
 

شممت كىيرا  6727مام  31المؤرخ في  92كبعدو فعمال بأحكاـ  انكف المقب العائمي عدد 
 مف األميات عمميات اسناد ألقاب عائميب جديدة بمقتضا أكامر أدرجت بالرائد الرسميل

ب الجديد لرـ برسـك كالدة األبناا لذاو فنننا ال نرل مانعا مف إتماـ عمميب التنصيص عما المق
التي لديكـو اعتمادا عما مضمكف كالدة األـ المنصكص بيا عما االمر الصادر في ال رضو 
سمي كالدىا كجدىا كلقبيا القديـو مع ما ىك منصكص عميو  بعد التأكد مف مطابقب اسمياو كاف

 بالكادم المخصص لرـو برسـ كالدة إبنيا المراد إصالحول
 ب الحرص عما تطبيؽ ىذه التعميمات بكؿ د ب كتحرملكالمردك 
 الاققوالس                                                                  

 وز ر الداخم ة                  وز ر العدل                                           
 
 

 نسخة مطاتقة لألصل      
 العموم ة الملم ة المد ر العاا لمجماعات
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 الجميور ة التونس ة   
 3984ستتمتر  29تونس في                                 وزارة الداخم ة       

 ادارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /لا45منهور مهتري عدد   
 

 من وز ري العدل والداخم ة
 إلقى

 السادة رؤساء الملاكا
 للالة المدن ةووكالء الجميور ة وضتاط ا

 
 تدارؾ السيك عف ذكر المقب العائمي برسـك الكالدةل الموضقوع:
 ل3 المصال ب:

 

كبعدو فنف ىناؾ العديد مف المكاطنيف ممف ك ع السير عند تحرير رسـك كالدتيـ عف ذكر 
لقبيـ بالكادم المخصص لذلؾو كىك ما أىار صعكبات ألصحاب تمؾ الرسـك كمما دعت 

ر المقبو زيادة عف ككنيـ يحممكف كضاميف الحالب المدنيب لخمكىا مف ذالحاجب للدالا بم
قب العائميو األمر الذم يجب تااديو مستقبال مبطا ات تعريؼ  كميب دير منصكص بيا عما ال

مرو كنظرا ألىميب التعريؼ القكميبل كلتالفي األ ديدىا إباف الحممب المقبمب لبطا ب جعند ت
المؤرخ في  2المدنيب عدد  مف  انكف الحالب 12اا بأحكاـ الاصؿ كاستناد إلا ما جالمكضكعو 
كأحكاـ مجمب المرافعات المدنيب كالتجاريبو فقد تقرر أف تسكل ىاتو الحاالت  6799درة أكت 

بناا  عما مطالب في إصالح رسـك الكالدة معرؼ بنمضاا أصحابيا يقدميا المكاطنكف 
ليـ بالنظر مف حيث كالدتيـ كتككف مدعمب  المعنيكف لضباط الحالب المدنيب الراجعيف

بمضاميف كالدتيـ كمضاميف كالدة آبائيـ أك اشقائيـ حتا ال يقع اختالؼ في األلقاب باألسرة 
الكاحدةو ىـ يتـ اعداد  ائمات في أسمائيـ كألقابيـ تحاؿ عما السادة ككالا الجميكريب 
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ليتـ بالمحكمب ذات النظر تدارؾ  مصحكبب بنسخ مف تمؾ المطالب كالمضاميف المذككرة آنااو
 السيك مجانا كاإلذف بنضافب األلقاب المشار إلييا برسـك كالدة مف ييميـ األمرل 

 والسالا                                                                          
 

 عن وز ر الداخم ة                     وز ر العدل                                     
 رئ س الد وان                                                                               

                                                                    
 

 نسخة ذلي كذلي      
 المد ر العاا لجماعات العموم ة

 الملم ة          
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 الجميور ة التونس ة     
 وزارة الداخم ة       

 كاليب:للللللللللللللللللللللللللل
 معتمديب:لللللللللللللللللللللللل
 بمديب:للللللللللللللللللللللللللل

 المقب العائمي
 

 ريف لظمطمب إصالح رسـ كالدةل )في ن الموضوع:
 

 للللللللللللللللللتاريخ الكالدة كمكانياللللللل   للللللللللللللللللللللللللاالسـ:للللللللللل
 عدد الرسـ:لللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالعنكاف:لللل
 لللللللللللللللللللللللالصادر بػلللللللللللفيللللللللللللللللعدد بطا ب التعريؼ القكميب:ل

إني المذككر أعالهو كالممضي أساموو أعترؼ أني مرسـ بدفاتر الحالب المدنيب بدكف لقب عائميو كأرجك 
اإلذف بنتخاذ التدابير الالزمب حتا يقع إصالح رسـ كالدتي مف حيث لقبي العائميو كذلؾ بنضافب لقب 

مضمكف مف رسـ كالد اد عائمتي حسبما يؤكده كىك المقب العائمي المرسـ بو بقيب أفر  "ل"للللللللللللل
 سنبلللللللللللللللل لل)أك أخي  عددلللللللأبي 

 اإلمضاا: معرؼ بو
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 الجميور ة التونس ة          
 وزارة الداخم ة           

 كاليب:للللللللللللللللللللللللللل
 معتمديب:لللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللبمديب:لللللللللل
 

 ائمب في األشخاص المرسميف بدفاتر الحالب المدنيب بدكف ألقػاب عائميػبو كالمػراد إصػالح رسػـك 
مػػف  ػػانكف  12بأحكػػاـ الاصػػؿ ترحػػب التاليػػب اسػػتنادا عمػػا مػػا جػػاا كالداتيػػـو بنضػػافب األلقػػاب المق

ت المدنيػب كالتجاريػبو و كأحكػاـ مجمػب المرافعػا6799المػؤرخ فػي دػرة أكت  2الحالب المدنيب عدد 
 ل6724سبتمبر  37المؤرخ في  49كالمنشكر المشترؾ عدد 

 
 المقب المقترح عدد الرسا والسنة تار خ ومكان الوالدة االسا
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    الجميور ة التونس ة       
 وزارة الداخم ة                                                                

 2113ماي  33                      تدارة العامة لمجماعات العموم ةا 

 الملم ة                
 إدارة الهؤون اتدار ة العامة    

               24منهور عققدد         
 من وز ر الداخم ة

 إلى
 السققادة الققوالة

 
 لحكؿ شيادة التطابؽ بيف المقب األصمي كالمقب المسند: الموضوع

  
 

كالمتعمؽ  2001مارس    29بتاريخ 2001لسنب   31كبعد و تبعا لصدكر القانكف عدد 
بنحداث شيادة تطابؽ بيف المقب األصمي كالمقب المسندو الذم ا تضا أف يقع تسميـ ىاتو 
الشيادة مف  بؿ  اضي الناحيب المكجكد بدائرتو ضابط الحالب المدنيب الذم  اـ بترميـ كالدة 

ا بناا عما مطمب يتـ تقديمو إلا كتابب محكمب الناحيب المختصب حسب أحكاـ الشخص المعن
فيما تسمـ ىاتو الشيادة مف طرؼ أعكاف الممىميات  مف القانكف المذككرو    2الاصؿ 

الديبمكماسيب كالقنصميب بأ رب مكاف لمقر إ امب المعنا باألمر بعد إيداع مطمب لدل الساارة أك 
مف ناس   3كذلؾ بالنسبب لممقيميف بالخارج طبقا لمقتضيات الاصؿ القنصميب مرجع النظرو 

 ل   القانكف

كحرصػػا عمػػا  ضػػاا شػػؤكف الػػبعض مػػف المػػكاطنيف ممػػف ك ػػع إسػػنادىـ ألقػػاب عائميػػب جديػػدة 
كخاصػػب مػػنيـ عمالنػػا بالخػػارج الػػذيف يتػػرددكف أحينػػا عمػػا البمػػديات لطمػػب الحصػػكؿ عمػػا ىاتػػو 

 ل  الشيادة
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الحالػػب المدنيػػب الػػراجعيف لكػػـ بػػالنظر إلػػا أف يتكلػػكا مسػػتقبال إرشػػاد  فػػالمردكبو دعػػكة ضػػباط 
أصحاب ىاتو المطالب باحكل القانكف الصادر في ال رضو الذم أككؿ كما سبقت اإلشارة إليػو 
صػػالحيب تسػػميـ شػػيادة التطػػابؽ بػػيف المقػػب األصػػمي كالمقػػب المسػػند كذلػػؾ إلػػا  اضػػي الناحيػػب 

 ل المختص ترابيا

  

 والسققالا
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 التونس ة الجميور ة  
  3967جو م ة  29تونس في                         كتاتة الدولة لمداخم ة             

 االدارة الجيو ة والتمد ة 
  3/د / أ ج ب / 64عدد 

 منهور

 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 عن طر   السادة الوالة

أدرج بالرائد  1967جكاف  30بتاريخ  1967لسنب  28د صدر القانكف عدد كبعد فق
يتعمؽ بأحداث الدفتر العائمي  1967جكيميب  4بتاريخ  28الرسمي لمجميكريب التكنسيب عدد 

 كتعميـ استعمالو بكامؿ تراب الجميكريبل

ة األسرة ك د جاا ىذا القانكف مجسما لمختمؼ االصالحات كاالجرااات المتخذة لتنظيـ حيا
كالنصكص  1957في المجتمع منذ أف صدر  انكف الحالب المدنيب المؤرخ في درة أكت 

كبعد أف دخؿ  1956أكت  13المتممب أك المنقحب لو كصدرت مجمب األحكاؿ الشخصيب في 
 مرحمتو الختاميبل 1959مام  26 انكف المقب العائمي المؤرخ في 

 مغزاه وفوائده  -1

ي يصبح رئيس العائمب ماسكا لمرجع أساسي تضبط بو كؿ التكاريخ حداث الدفتر العائماب
كتسجؿ بو جميع المعمكمات المتعمقب بالحالب المدنيب لكؿ فرد مف أفراد العائمب مع التنصيص 

 بكادم المالحظات عما كؿ األحداث التي تطرأ عما حياتو في ىذا الخصكصل

و مف  كة اإلىبات ما لسائر عما أف كؿ مضمكف أك تنصيص مسجؿ بالدفتر العائمي ل
 مضاميف رسـك الحالب المدنيب كالتنصيصات المضمنب بطرتيال
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كما أف الدفتر العائمي يمكف رئيس العائمب مف استخراج بطا ات كمضاميف منو لدل كؿ 
ضابط مف ضباط الحالب المدنيب في أم مكاف بدكف احتياج إلا االلتجاا إلا ضابط الحالب 

حرير الرسـ األصمي حيث أف ضابط الحالب المدنيب بمكاف إ امب المعني المدنيب الذم تكلا ت
 باألمر مؤىؿ لمقياـ بذلؾ بمجرد تقديـ الدفتر العائمي إليول

كال يخاا ما في ىذا اإلجراا مف الاائدة ال سيما كأف تكزيع النشاط بمختمؼ أنحاا 
عف األماكف التي سجمت بيا  الجميكريب كىيرا ما يؤدم إلا تنقالت العائالت إلا مناطؽ تبتعد

 حالتيـ المدنيبل

 تسم ا الدفتر العائمي  -2

حداث الدفتر العائمي بضبط ظركؼ تسميمو سكاا بالنسبب لمف تزكج اىذا ك د اعتنا  انكف 
أك  بمو حسب الصكر الىالث  1957بعد صدكر  انكف الحالب المدنيب المؤرخ في درة أكت 

 التاليب:

 ج عمال تألكاا الفصل األول من القانونعند إتراا عقد الزوا -1

في الك ت الذم يباشر فيو ضابط الحالب المدنيب تحرير عقد الزكاج بالتنصيص عما جميع 
مف  انكف الحالب المدنيب يقع إعداد الدفتر العائمي عما  32العناصر التي تعرض إلييا الاصؿ 

دة الزكجيف استنادا عما كجو المطمكب كذلؾ بنسخ مضمكف عقد الزكاج كمضمكني رسمي كال
مضمكني كالدتيما المقدميف في ال رض حسبما تقتضيو التراتيب كبشرط أف ال يككف  د مضا 

 عما تاريخ تسميميما أكىر مف عشريف يكمال

 كعما أىر اتماـ إبراـ العقد يسمـ ضابط الحالب المدنيب لمزكج الدفتر العائمي تاـ المكجبل

تر باألحرؼ الالتينيب أيضا بالمكاف الخاص بالترجمب بطمب كالمالحظ انو يمكف تعمير الدف
 مف الزكج تسييال عما المكاطنيف المقيميف بالبالد األجنبيبل
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كمف جيب أخرل يمكف إىبات صكرة رئيس العائمب فحسب كذلؾ بالصاحب األكلا  بؿ ذكر 
كرة كما ىك اسمو كلقبو مع كضع الطابع الجاؼ لممعتمديب أك البمديب عما إحدل زكايا الص

 الشأف بالنسبب لبطا ات التعريؼل

كتنطبؽ ناس ىاتو اإلجرااات عند نسخ اإلعالـ بالزكاج المبـر لدل العدكؿ حيث يعد 
الدفتر العائمي كيسمـ لمزكج مف طرؼ ضابط الحالب الذم يتكلا نسخ ذلؾ اإلعالـ بدفتر 

 انكف الحالب المدنيب  مف 34اإلعالمات بالزكاج المبـر لدل العدكؿ عمال بأحكاـ الاصؿ 
كذلؾ بعد مطالبب الزكج باإلدالا بمضمكف مف رسـ كالدة زكجتو  1957المؤرخ في أكؿ أكت 

 لـ يمض عمييما أكىر مف عشريف يكمال

تراا زواجو لسب  -2 تالنستة لمن تزوج قتل تار خ صدور قانون الدفتر العائمي وا 
سواء لدى ضاتط اللالة  1957مقتض ات قانون اللالة المدن ة المؤرخ في أول أوت 

 المدن ة أو لدى العدول

عما الزكج أف يطالب بالدفتر العائمي ضابط الحالب المدنيب التي حرر رسـ الزكاج أك  
تكلا نسخ اإلعالـ بالزكاج مع تقديـ جميع الكىائؽ التي مف شأنيا أف تسيؿ عما ضابط 

مضاميف مف رسـك كالدتو ككالدة زكجتو  الحالب المدنيب تعمير الدفتر العائمي بما يمـز مف ذلؾ
كأبنائو لمصمب أك المتبنيف كتضمف عند اال تضاا بكادم المالحظات جميع التنصيصات 

 الالزمبل

كعما ضابط الحالب المدنيب زيادة التحقؽ مف صحب الكىائؽ المقدمب إليو بجميع الكسائؿ 
 لالد الصمب أك المتبنيفألك  التي يراىا مجديب كمطالبب الزكج بتقديـ شيادة حياة جماعيب

 كعما كؿ فنف األكراؽ المدلا بيا ينب ي أف تمضي بمحكليا مف طرؼ مف أدلا بيال

تالنستة لمن تزوج قتل إجراء العمل تقانون اللالة المدن ة المؤرخ في غرة أوت  -3
 من القانون". 11وقد تزوج طتعا لدى العدول "الفصل  1957

 ج القياـ بيما:ىناؾ عمميتاف يتعيف عما الزك 
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تقديـ نسخب مف عقد الزكاج إلا ضابط الحالب المدنيب بمكاف الكالدة لمقياـ بالتنصيص  -أ
 4المؤرخ في  71مف القانكف عدد  7عما الزكاج بطرة رسـ الكالدة عمال بأحكاـ الاصؿ 

 المتعمؽ بتنقيح بعض فصكؿ مف  انكف الحالب المدنيبل 1958جكيميب 

بب ضابط الحالب المدنيب المشار إليو أناا كىك الذم يتكلا كعما إىر ذلؾ مطال -ب
التنصيص عما الزكاج بتسمـ الدفتر العائمي تاـ المكجب بناا عما االرشادات كالكىائؽ المدلي 

 بيا في ىذا الصدد حسب الشركط المقررة بالحالب الىانيب أعالهل

ئمي )الحالتيف الىانيب ىذا كلكي يتسنا لمف تزكج  بؿ صدكر  انكف إحداث الدفتر العا
كالىالىب أعاله  تعديؿ حالتو كتمكينو مف تسمـ دفتر عائمي مستكفي الشركط كاألركاف فقد عيف 
لو القانكف أجال أ صاه عاماف لمقياـ باإلجرااات الالزمب لدم ضابط الحالب المدنيب الذم ييمو 

 األمر ابتداا مف تاريخ نشر ىذا القانكفل

 تاترهادات والتنص صات الالزمة عمم ة اتماا الدفتر -3

يجب عما ضابط الحالب المدنيب الذم تكلا تحرير رسـ أك نسخ حكـ عدلي يستكجب 
عمـ بتقديـ ىذا الدفتر إلتمامو بما يمـز مالترسيـ أك التنصيص عميو بالدفتر العائمي أف يطالب ال

 مف القانكف"ل 5حاال "الاصؿ 

كالكفاة كالزكاج ككذلؾ الت ييرات التي تطرأ عما حياة  ذلؾ أف جميع الرسـك المتعمقب بالكالدة
أفراد األسرة تسجؿ بمكاف ك كعيا كبعد ذلؾ تدرج بالدفتر العائمي مف طرؼ مف تكلا تحرير 

 الرسـ أك القياـ بعمميب التنصيص أك النسخل

كتجدر المالحظب في ىذا الصدد أنو في صكرة ما إذا كانت مضاميف كالدة الزكجيف 
 12ا لمصمب أك المتبنيف مصمحب بمكجب ت يير المقب العائمي عمال بأحكاـ الاصؿ كأبنائيم

بتاريخ  66كحسب تعميمات المنشكر عدد  1959مام  26مف  انكف المقب العائمي المؤرخ في 
 فيناؾ حالتاف يتعيف التنبيو إلييما: 1965سبتمبر  24
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عائميا فننو يتعيف عما ضابط    بالنسبب لصاحب الرسـ المصمح الذم لـ يتسمـ بعد دفترا1
الحالب المدنيب الذم ييمو األمر تسميمو الدفتر العائمي بالمقب الجديد بدكف إشارة بو إلا المقب 

 القديـ كال إلا األمر الصادر في ت يير المقبل

  بالنسبب لمف تسمـ الدفتر العائمي ىـ ت ير لقبو بمقتضا أمر أدرج بالرائد الرسمي بعد 2
الدفتر فننو يتعيف عما ضابط الحالب المدنيب إصالح لقب المعني باألمر كلقب تسممو ذلؾ 

أكالده لمصمب أك المتبنيف عند اإل تضاا استنادا عما مضاميف الكالدة المصمحب مع تطبيؽ 
 ل1965سبتمبر  24المؤرخ في  66ناس التعميمات التي تضمنا المنشكر عدد 

ر مف كىرة التشطيب كاإلصالح فننو يستحسف أف كاعتمادا عما مبدأ الكضكح كسالمب الدفت
يسمـ ضابط الحالب المدنيب في ىاتو الحالب دفترا محررا بالمقب الجديد بدكف إشارة بو إلا المقب 

 القديـ كيحمؿ ناس العدد المكجكد بالدفتر األكؿ الذم يبقا محاكظا لديول

لمسجمب بو تامب كعما أىر ذلؾ يمكف لصاحب الدفتر استخراج نسخ مف المضاميف ا
المكجب لدل مراكز الحالب المنيب بكؿ مكاف حتا لدل أعكاف السمؾ الدبمكماسي ك ناصمنا 

 بالبالد األجنبيبل

أما فيما يتعمؽ بالدفاتر العائميب التي يمسكيا األجانب بتكنس فننو ال يجكز أف يقع 
رىا كىائؽ أجنبيب إال التنصيص بيا عما الت ييرات التي طرأ بتكنس عما حياة أصحابيا باعتبا

 مف طرؼ السمط التي سممتيا عما ضكا الكىائؽ المحررة مف ضباط الحالب المدنيب التكنسييفل

 اجراءات خاصة  -4

ىذا ك د ضبط  انكف إحداث الدفتر العائمي اجرااات خاصب تضمف المحافظب عميو 
كذلؾ سكاا في صكرة كاالستمرار في تعميره بما يمـز مف المعمكمات كالتنصيصات في االباف 

  أك في صكرة زكاج األرممب ىانيب )الاصؿ 6كفاة الزكج أك تجريده مف حقك و المدنيب )الاصؿ 
  ل8
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  فننو يستخرج نسخب منو كينص عما لاظب "نسخب" 7أمر في صكرة الطالؽ )الاصؿ 
 بالصحياب األكلا مع إبقاا ناس العددل

  فننو يقع تجديده لدل ضابط الحالب 9اصؿ كفي صكرة ضياع الدفتر العائمي أك فقدانو )ال
المدنيب الذم تكلا اعداد الدفتر األصمي مع التنصيص بالصحياب األكلا منو عما الجممب 

 .اآلتيب: "دفتر ىاف سمـ بعد ضياع األكؿ"

 عقاب المغالطة  -5

مف المتأكد السير عما تعمير الدفتر العائمي في االباف بجميع اإلرشادات كالتنصيصات 
لالزمب حتا تككف المضاميف كالكىائؽ المستخرجب منو تامب المكجب يعتمد عميو خاصب كأف ا

الاصؿ الخامس عشر مف  انكف الدفتر العائمي المشار إليو يقتضي عقاب كؿ مف تعمد 
 استعماؿ كىائؽ محررة بمقتضا دفتر عائمي يتضمف ارشادات نا صب أك دير صحيحبل

ب تنطبؽ عميو األحكاـ المقررة بالمجمب الجنائيب في كما أف المرشد في صكرة الم الط
 خصكص التدليس أك االدالا بشيادة كاذببل

 المعموا الموظف عمى تسم ا الدفتر العائمي  -6

ل  أف الدفتر العائمي باعتباره كىيقب مف كىائؽ الحالب المدنيب يستكجب استخالص معمـك

مي يقتضي أف يستخمص ىذا المعمـك عما أف الاصؿ األكؿ مف  انكف أحداث الدفتر العائ
مكرر مف  انكف البمديات الذم رخص في  106حسب الشركط المنصكص عمييا بالاصؿ 

مف األمر  5استخالص معاليـ مف أجؿ المكجبات اإلداريب ك ع ضبط مبال يا ال ائيب بالاصؿ 
 ل19581أكتكبر  6المؤرخ في  1958نب لس 234عدد 

                                                            
انًخعهق بانًعانٍى ٔاَحأاث انًرذص  6771َٕفًبر  32انًؤرخ فً  6711كًا ٔقع حُقٍحّ باألير عسز   1

 نهجًاعاث انعًٕيٍت انًحهٍت فً اضخرالصٓا.
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د مقدار المعمكـ المكظؼ عما تسمـ الدفتر العائمي بيد أنو كالمالحظ أف ىذا الاصؿ لـ يحد
عيف مبم  ستيف مميما مقابؿ استخراج نسخب منو باعتبار أف الدفتر العائمي لـ يكف معمكال بو 

  انكنا بالنسبب لمتكنسييف بؿ كاف مقصكرا عما بعض األجانب المقيميف بتكنسل

ب مميـ بعنكاف "شيادات أخرل تتعمؽ كما أف الاصؿ الخامس المشار إليو حدد مبم  مائ
بالحالب المدنيبو كحيث أف الدفتر العائمي ىك كىيقب ىامب مف كىائؽ الحالب المدنيب فقد تقرر أف 
يككف المعمـك المكظؼ عميو "مائب مميـ" "يستخمص حاؿ تسميمو مف طرؼ البمديات ككذلؾ 

 30المؤرخ في  1963سنب ل 54مف القانكف عدد  15مجالس الكاليات عمال بأحكاـ الاصؿ 
 ل1المتعمؽ بمجالس الكاليات  1963ديسمبر 

أما تجديد الدفتر العائمي أك استخراج نسخب منو فيككف مقابؿ معمكـ ال يتجاكز "ستيف 
 6المؤرخ في  1958لسنب  234المشار إليو مف األمر عدد  5مميما" حسبما ضبطو الاصؿ 

 ل1958أكتكبر 

دفتر  000ل200لدكلب لمداخميب  د تكلت عما ناقتيا اعداد كفي ىذا المجاؿ فنف كتابب ا
 عائمي سيقع تكزيعيا عما كافب ضباط الحالب المدنيب حسب حاجياتيـل

ك د تقرر أف ال تسترجع كتابب الدكلب لمداخميب في ىاتو المرحمب األكلا مصاريؼ إعداد تمؾ 
تتمكف مف إعداد الكميات التي الكميب كذلؾ حتا تنتاع البمديات كمجالس الكاليات بمدخكليا ك 

 تحتاج إلييا في المستقبؿ عما ناقتيا الخاصبل

كيستحسف أف يقع االتااؽ عما مطبعب معينب تكمؼ بنعداد ما تحتاجكنو مف تمؾ الدفاتر 
التي يجب أف تككف مكحدة الشكؿ كالحجـ كالمكف بكامؿ أنحاا الجميكريب حسب النمكذج 

 الكاصؿ لكـ صحبب ىذال

                                                            
 .انجٌٕٓت بانًجانص انًخعهق 6727 َٕفًبر 4 فً انًؤرخ 6727 نطُت 66 عسز ضًاألضا بانقإٌَ حُقٍحّ ٔقع 1
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اركـ إلا األىميب البال ب التي تعمقيا الحككمب عما انجاز ىذا اإلصالح عما كنمات أنظ
تنظيـ األسرة  فميداالكجو المؤمؿ حتا يككف بحؽ مجسما لجميع االصالحات التي سبقتو في 

 كصيانتيا في المجتمعل

نا نعتمد عما حسف درايتكـ لمسير عما تطبيؽ التعميمات الصادرة لكـ بيذا المنشكر اك 
التحرم كتكجيو المكاطنيف كمما دعت الحاجب لمقياـ بما يارضو عمييـ الكاجب في ىذا  بكامؿ

 الصدد مع استرشادنا كمما اعترضتكـ صعكبات أك مشاكؿ عند التطبيؽ ك السالـل

 كاتب الدولة لمداخم ة                                                             
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 الجميور ة التونس ة  
  1967أكتوتر  4تونس في                             كتاتة الدولة لمداخم ة           

 االدارة الجيو ة والتمد ة 
 / 3/د / أ ج ب 78عدد 

 
 منهور إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 

 الدفتر العائمي وضوع :الم

 

في بياف اإلجرااات التطبيقيب  1967جكيميب  29المؤرخ في  64كبعد فتبعا لمنشكرنا عدد 
حداث الدفتر العائمي كتعميـ استعمالو نالمتعمؽ ب 1967جكيميب  4بتاريخ  28لمقانكف عدد 

ت عمينا مسائؿ عرض ضت حكؿ بعابكامؿ تراب الجميكريب رأينا مف المايد امدادكـ بنيضاح
 بيذا الصددل

الدفتر العائمي ال يسمـ إال لذكم الجنسيب التكنسيب سكاا عند إبراـ عقد الزكاج أك لتعديؿ  -1
 11ك  10الاصالف  هحالب المتزكجيف  بؿ صدكر القانكف القاضي بنحداىو حسبما ا تضاا

 منول

يتضمف  1967 جكاف 30المؤرخ في  28أف الاصؿ الىاني مف القانكف المشار إليو عدد  -2
تعميمات عامب فيما يجب أف يحتكم عميو الدفتر العائمي بعد ترسيـ الزكاج بو مف المعمكمات 

 التي تيـ كافب أفراد العائمب مف الكالدة إلا الكفاةل
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كبالنسبب لمماضي حيث أف ىناؾ تعديؿ حالب سبقت تسمـ الدفتر العائمي فال فائدة في ترسيـ 
 نصيص عما كالدتيـ ىـ عما كفاتيـلاألبناا المتكفيف كذلؾ بالت

كفي صكرة ما إذا كاف عدد األطااؿ الذيف ىـ بقيد الحياة ياكؽ الىانيب فننو يتعيف استعماؿ 
األكراؽ البيضاا المكاليب حسب الترتيب االعدادم كبناس الطريقب المعمكؿ بيا بالنسبب لما 

 سبؽل

اج عما حدة كذلؾ بالنسبب لمف في صكرة تعدد الزكاج يتعيف إعداد دفتر خاص لكؿ زك  -3
 تزكج  انكنا  بؿ صدكر مجمب األحكاؿ الشخصيب بأكىر مف زكجب كاحدةل

عما أف المبدأ ىك إعداد دفتر عائمي بالنسبب لكؿ زكاج كبيذا االعتبار فنف مف تزكج ىانيب 
دفتر   بؿ صدكر  انكف الدفتر العائمي سكاا اىر طالؽ أك كفاة الزكجب األكلا يعد لو دفتراف :

لكؿ زكاج عما حدة مع التنصيص عما الطالؽ أك نسخ رسـ كفاة الزكجب بالدفتر المطابؽ 
 لمزكاج األكؿل

كالمالحظ أنو في صكرة عدـ إنجاب أطااؿ مف الزكاج األكؿ فال فائدة مف تعديؿ حالب 
 المعني باألمر بنعداد دفتر عائمي خاص بذلؾ الزكاجل

ا الدفتر العائمي تككف مختصرة ال تشمؿ إال بياف اسـ المضاميف التي تسمـ استنادا عم -4
صاحب المضمكف كلقبو كتاريخ كمكاف كالدتو كجنسو كاسـ كلقب األب كاألـ اعتمادا عما 

 مف  انكف الحالب المدنيب باقرتو األخيرةل 14مضمكني كالدتييما كذلؾ حسب ا تضاه الاصؿ 

شارة بكادم المالحظات إلا أنو "حرر كيمـز التنبو عند تسميـ مضمكف مف ىذا القبيؿ لل
كبمقتضا دفتر عائمي عددلللللللللل مسمـ مف طرؼ ضابط الحالب المدنيب 

 بللللللللللللللللللللللل )المعتمديب أك البمديب  كاليبللللللللللللللللللللللللل

بكيف كال يخاي ما ليذه المالحظب مف أىميب مف حيث تحقيؽ المرجع ال سيما إذا كاف أحد األ
 مرسمب كالدتو باسـ م اير لما ىك منصكص عميو برسـك كالدة أبنائول
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كالمردكب منكـ السير عما تطبيؽ ىذه اإلجرااات كتعريانا بما عسا أف يعترضكـ مف 
 صعكبات في ىذا الصدد كالسالـل

 خم ةتالن اتة عن كاتب الدولة لمدا                                                         
 مد ر اتدارة الجيور ة والتمد ة                                                          
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 الجميور ة التونس ة    
  1969جانفي  29تونس في                     كتاتة الدولة لمداخم ة            
 الدارة الجيو ة والتمد ة ا

  3/د / أ ج ب / 6عدد    
 من كاتب الدولة لمداخم ة

 إلى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 
 الموضوع : الدفتر العائمي 

أكتكبر  4بتاريخ  78كمنشكرنا عدد  1967جكيميب  29بتاريخ  64منشكرنا عدد المرجع : 
 ل1967

 
في بياف االجرااات التطبيقيب  1967جكيميب  29المؤرخ في   64رنا عدد كبعد فتبعا لمنشك 

حداث الدفتر العائمي كتعميـ استعمالو نالمتعمؽ ب 1967جكاف  30بتاريخ  28لمقانكف عدد 
بكامؿ تراب الجميكريب رأينا مف المايد إمدادكـ بنيضاحات حكؿ بعض مسائؿ عرضت عمينا 

 بيذا الصددل
ل العدكؿ  بؿ إجراا العمؿ بقانكف الحالب المدنيب الصادر في درة أكت   يتسمـ المتزكج لد1

الدفتر العائمي مف ضابط الحالب المدنيب الذم تكلا التنصيص عما عقد الزكاج برسـ  1957
 1967جكاف  30لمؤرخ في ا 28كالدتو عما ا تضاه الاصؿ الحادم عشر مف القانكف عدد 

المسؤكؿ عما اعداده كتحريره حسب التعميمات الصادرة حداث الدفتر العائمي كىك نالمتعمؽ ب
 في ال رضل
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كعميو فنف جميع ما يضمنو ضابط الحالب المدنيب المعني باألمر بالدفتر العائمي يجب أف 
يحرر بعنكاف مركز عممو بمديب أك معتمديب مع ذكر الكاليب الراجع ليا بالنظر بدكف أم اعتبار 

 ج مضمكف كالدتو بالدفتر العائميللمكاف كالدة الشخص المراد ادرا
  في خصكص مف تزكج  بؿ صدكر  انكف الحالب المدنيب كطمؽ زكجتو أك تكفيت كلو 2

منيا أبناا عميو التحصيؿ عما الصداؽ كحجب الطالؽ كمضمكف كالدة أك كفاة زكجتو فننو ال 
 لمطمكببليمكنو أف يتسمـ الدفتر العائمي إال بعد تعديؿ حالتو كاالدالا باألكراؽ ا

فنذا كاف متزكجا حسب العرؼ فعميو أف يقـك باإلجرااات التي نص عمييا المنشكر عدد 
 المتعمؽ بالمكضكعل 1967ديسمبر  27المؤرخ في  95

ف كانت الزكجب دير مرسمب بالحالب المدنيب ال يقتضي إعالـ كال بتصريح فننو يتعيف  كاف
يمو بدفتر الحالب المدنيب لمعاـ الجارم طبقا استصدار حكـ في ىبكت كالدتيا أك كفاتيا يقع ترس

 لمتعميمات الصادرة في ىذا ال رضل
دتو أك كفاتو بدفاتر الحالب المدنيب فيرفع األمر   في صكرة كفاة أحد الزكجيف كلـ ترسـ كال3

إلا المحكمب ذات النظر لتصدر حكما في ىبكت الكالدة أك الكفاة يقع ترسيمو بالطريقب المبينب 
 آناال

  عند كجكد تنافر بيف االسـ المرسـ بو الزكج أك الزكجب برسـ الكالدة كاإلسـ المرسـ بو 4
أحدىما بحجب الصداؽ فننو يقع اعتماد عقكد الزكاج بدكف مطالبب أصحابيا باستصدار أحكاـ 
في إصالحيا كيقتصر عما نسخ مضمكف تمؾ العقكد بدكف اعتبار التنا ض مع مضمكف رسـ 

معني باألمر أف يعد الحالب ىـ يطالب بنصالح الدفتر حسب التعميمات الكاردة الكالدة كعما ال
 اآلنؼ الذكرل 64بالمنشكر عدد 

  في صكرة ما إذا لـ يقع التنصيص عما اسـ كلقب أـ أك أب  الزكج كالزكجب في 5
صدار الكىائؽ المدلا بيا لتحرير الدفتر العائمي فننو ال داعي لمطالبب أصحاب تمؾ العقكد باست

أحكاـ في إصالحيا كيقتصر عما نسخ ما تضمنتو مف معمكمات بالدفتر العائمي مع التنبو 
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ا باإلرشادات المطمكبب لعدـ ىلكضع مطب عند اال تضاا أماـ العناصر التي لـ يتيسر تعمير 
 كجكدىا بالعقدل

دراج تمؾ إ  بالنسبب لعدـ مطابقب أسماا األجداد بجميع رسـك كالدة األبناا فال مانع مف 6
الرسكـ كما ىي في الدفتر العائمي بدكف إدخاؿ أم ت يير عمييا ألف المضاميف التي تسمـ 
استناد عما الدفتر العائمي تككف مختصرة ال تشمؿ إال بياف اسـ صاحب المضمكف كلقبو 

 كتاريخ كمكاف كالدتو كجنسو كلقب األب كاألـل
قبيؿ للشارة بكادم المالحظات أنو حرر عما أنو يمـز التنبو عند تسميـ مضمكف مف ىذا ال

بمقتضا دفتر عائمي عددلللللللللل مسمـ مف طرؼ ضابط الحالب المدنيب 
للللللللللللللللللللللل )المعتمديب أك البمديب  كاليبللللللللللللللللللكذلؾ حسب تعميمات ػب

 ل1967أكتكبر  4المؤرخ في  78المنشكر عدد 
الحالب المدنيب بألقاب مختماب كلـ يقع تعديؿ حالتيـ إلا    في خصكص المرسميف بدفاتر7

حد اليـك فننو ال مانع مف تسميـ الدفتر العائمي ليؤالا اعتمادا عما مضمكف الرسـك التي 
يقدمكنيا كما ىي بدكف إدخاؿ أم ت يير عمييا كحينما يصدر أمر في المصاد ب عما اسنادىـ 

المتحدث  64قا لمتعميمات التي تضمنيا منشكرنا عدد لقبا مكحدا يقع إصالح لقبيـ القديـ طب
  ل2ك  1عنو )الصاحب الىالىب الاقرة الىالىب عدد 

 ف ىبكت الزكجيب بالحجب العادلب  بؿ صدكر  انكف الحالب المدنيب يقـك مقاـ الصداؽلا  8
مكف   بالنسبب لركالد المتزكجيف فننو يعد ليـ دفتر خاص عند إبراـ عقد الزكاج كال يرس9

 30ر العائمي المؤرخ في مف  انكف الدفت 2بالدفتر العائمي بعنكاف كالدىـ عمال بأحكاـ الاصؿ 
 ل1967جكاف 

  في خصكص الدفاتر العائميب التي يمسكيا دير التكنسي فننو ال يجكز أف يقع 10
التنصيص بيا عما الت ييرات التي تطرأ بتكنس عما حياة أصحاب تمؾ الدفاتر إال مف طرؼ 

 لسمط التي سممتيا كذلؾ عما ضكا الكىائؽ المحررة مف ضباط الحالب المدنيب بتكنسلا
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ىذا كحيث أف الدفتر العائمي يمكف رئيس العائمب مف استخراج بطا ات كمضاميف منو لدل 
ضابط الحالب المدنيب في أم مكاف بدكف احتياج إلا اإللتجاا إلا ضابط الحالب المدنيب الذم 

األصمي فنننا نمات انتباىكـ إلا كجكب السير عما تطبيؽ اإلجرااات  تكلا تحرير الرسـ
المقررة آناا بكامؿ الد ب كالمحافظب عما سالمب الدفتر مف كىرة التشطيب كاإلصالح خصكصا 

 كأنو يعتبر مف األركاف األساسيب لتنظيـ األسرة كالسالـل
                   

 تالن اتة عن كاتب الدولة لمداخم ة                                            
 مد ر اتدارة الجيور ة والتمد ة                                            
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 الجميور ة التونس ة     
  1970مارس  30تونس في                              الدولة لمداخم ة         وزارة 

 االدارة الجيو ة والتمد ة 
  3/د / أ ج ب / 12عدد    

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالة(

 الدفتر العائمي –: الحالب المدنيب  الموضوع

 -2-:  المصال ب

كبعد فقد تبيف مف خالؿ اإلحصائيات كالتاقدات الكا ع إجراؤىا في نطاؽ عمميب الدفتر 
تراب الجميكريب أف ىناؾ بعض صعكبات عر مت حسف سير العائمي كتعميـ استعمالو بكامؿ 

تمؾ العمميب أىميا تتمىؿ في استخراج نسخ مف عقكد الزكاج المبرمب لدل العدكؿ  بؿ صدكر 
كذلؾ سكاا لعدـ العىكر عما العدكؿ أك  1957 انكف الحالب المدنيب المؤرخ في درة أكت 

مصاريؼ المترتبب عف تحرير تمؾ النسخ انتقاليـ مف مركز إلا آخر أك كفاتيـ أك بياضب ال
باإلضافب إلا األتعاب التي يمقييا المكاطنكف عند إدارة استخراج ما ذكر مف الدفاتر المحاكظب 
لدل الحاكـ المعنيب حيث يستمـز األمر استصدار أذكف عنيا لتكميؼ عدليف بنخراج نسخ مقابؿ 

 أجكر متااكتب يعجز عف بذليا في دالب األحيافل

يؿ ىاتو الصعكبات كتحقيقا لم ايب المنشكدة تقرر باالتااؽ مع كزارة العدؿ اف تحرركا كلتذل
المصاحب ليذا  في أسماا الرادبيف في استخراج نسخ مف عقكد  1 ائمات )حسب المىاؿ عدد

كتعذر عمييـ ذلؾ لرسباب المبينب آناا  1957زكاجيـ لدل العدكؿ بالنسبب لما  بؿ درة أكت 
ككاالت الجميكريب أك محاكـ النكاحي حسب الحاؿ لتتكلا اعتمادا عما ذكر تكجيكنيا إلا 
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ليذا  عما ضكا المرافؽ  2التاتيش كتحرير شيائد مجانيب في الزكاج )حسب المىاؿ عدد 
تحاؿ عما ضباط الحالب المدنيب المعنييف العقكد المحررة بدفاتر العدكؿ المحاكظب لدييا ىـ 

 ب كضعيب العارضيف مف حيث الدفتر العائميلباألمر لكي يتمكنكا مف تسكي

جكيميب  29المؤرخ في  64ىذا كننبيكـ لمسير عما تطبيؽ ما جاا بمنشكرنا عدد 
  مف كجكب التنصيص عما محتكيات كؿ عقد زكاج مف ىذا 3الاقرة  2)الصاحب  1967

جكيميب  4ي الصادر ف 71مف القانكف ر ـ  7أحكاـ الاصؿ بالقبيؿ برسمي كالدة الزكجيف عمال 
ىـ بعد اإلنجاز يعمـ بذلؾ المحكمب التي ييميا األمر لتتكلا بدكرىا إتماـ ناس  1958

مف  انكف الحالب  35ألحكاـ الاصؿ  اقير مف رسـ الكالدة الذم لدييا كفالتنصيص بالنظ
المدنيب ككذلؾ الشأف بالنسبب لمزكجب في صكرة ما إذا كانت كالدتيا مرسمب لدل ضابط حالب 

 مف ىذا القانكفل 15ب آخر تحقيقا لما جاا بو الاصؿ مدني

أف يتحصؿ  1957كبياتو الطريقب يمكف لممكاطف الذم تزكج لدل عدليف  بؿ درة أكت 
بكؿ سيكلب عند اال تضاا عما شيادة زكاج سكاا مف لدف ضابط الحالب المدنيب الذم لديو 

" أك استنادا 1967فيارم  14خ بتاري 14رسـ الكالدة "حسب المىاؿ المصاحب لمنشكرنا عدد 
 عما الدفتر العائمي مف لدف ضابط حالب مدنيب بكؿ مكافل

 42كالمالحظ في ىذا الصد أك كزارة العدؿ  د أصدرت التعميمات الالزمب بمنشكرنا عدد 
لكافب ككالا الجميكريب كحكاـ النكاحي لممبادرة بتمبيب طمباتكـ  1970جاناي  21المؤرخ في 

حالب عمييا كذلؾ مفاتكـ فكرا بشيادات الزكاج المطمكبب حسب القائمات الفي ال رض كمكا
 تسييال لعمميب الدفتر العائمي كسعيا كراا إنجازىا عما الكجو المؤمؿ كفي أ رب اآلجاؿل
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كأنا نعتمد عما حزمكـ لمسير عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بمنشكرنا ىذا بكامؿ الد ب 
مرجكة مف تشجيع المكاطف عما المطالبب بالدفتر العائمي في كالتحرم حتا تأتي بىمرتيا ال

 أحسف الظركؼ كالسالـل

 وز ر الداخم ة                                      نسخة ذلي كذلي               
                                مد ر اتدارة الجيو ة        
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 الجميور ة التونس ة    
 عدل وزارة ال     

 .....ملكمة ...........
 هيادة زواج مترا لدى عدل ن

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 1يشيد 
 عػاـلللللللللللللللللللللللللللأنو في يـك لللللللللللللللللللللل

 أبـر عقد زكاج السيد :
 لللللللللللللللللللللللللللللللل اسمو لللللللللللللقبو لللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللالمكلكد في للللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللجنسيتوللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللابف لللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكلللللللللللللل
 بالسيدة :

 لللللللللللاسميالللللللللللللللللللللللللللللللقبياللللللللللللللل
 لللللللللللللللللللللللللل  للللالمكلكدة فيلللللللللللللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللجنسيتيا لللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللابنب للللللللللللللل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكللللللللللل
 للللللللللللللللللالسيديفللللللللللللدل العدليف بػللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 بمقتضا عقد ضماف بدفتر العدؿ األكؿ تحت عدد 
 حرر في للللللللللللللللللللللللللللل

 اإلمضاا                                        مجانا

                                                            
 ٔكٍم انجًٕٓرٌت بانًحكًت االبخسائٍت أٔ حاكى انُاحٍت   1
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 كاليب لللللللللللللللللللل
 ا الرادبيف في استخراج نسخ أسما         للللللللل لمعتمديب لللللللل

 مف عقكد الزكاج المبرمب لدل العدكؿ         للبمديب للللللللللللللللللل
 دائرة محكمب للللللللللللل

 

 عدد العقد  1تاريخ العقد اسـ كلقب الزكجب  اسـ كلقب الزكج  ع لر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

                                                            
ٔنٕ بصٕرة حقرٌبٍت، ٔعهى انًحكًت شاث انُظر يراعاة ظرٔف انًٕاطٍ ٔيطخٕاِ ٔيباشرة انخفخٍش عهى   1

 بعسِ عهى األقم.أضاش عايٍٍ قبم انخارٌد انًرضٕو ٔعايٍٍ 
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 الجميور ة التونس ة    
  1971جوان  7تونس في                                       كتاتة الدولة لمداخم ة   

 االدارة الجيو ة والتمد ة 
  3/د / أ ج ب / 34عدد   

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 المكضكع : الدفتر العائمي 

 ل1967جكيميب  29/ بتاريخ  3/ د/ أ ج ب 64المرجع : منشكرنا عدد 

ا أشعرناكـ بمنشكرنا المشار إليو بالمرجع بشأف كيايب اعداد الدفتر العائمي كبعدو فقد كن
  بأنو يتعيف بالنسبب لصاحب الرسـ المصمح تسميمو 1الاقرة عدد  3)الصاحب الىالىب العنكاف 

الدفتر العائمي بدكف اإلشارة بو إلا المقب القديـ كال إلا األمر الصادر في ت يير لقبو حيث أف 
 ـ ربما يككف مستيجنا أك محؿ استنكارللقب القدي

ك د ألات نظرنا إدارة األمف الكطني إلا الصعكبات التي تال ييا مصمحب التعريؼ العدلي في 
بالمقب الجديد  رصكرة ما إذا ك ع االدالا ليا بمضمكف كالدة مستخرج مف الدفتر العائمي كمحر 

لتعريؼ عما ىكيب صاحب المضمكف بدكف االشارة بو إلا المقب القديـ حيث يتعذر عمييا ا
الحقيقيب ال سيما إف كانت لو سكابؽ عدليب سجؿ مف أجميا لدييا بالمقب القديـ مما أدل تمؾ 
المصحمب إلا المطالبب باالدالا بمضاميف مف الرسـك األصميب التماـ اإلجرااات الالزمب فيما 

 ك ت في التاتيشلكذلؾ اجتنابا لمم الطات كضياع ال 3يتعمؽ بنعداد بطا ب عدد 

كباإلضافب إلا ذلؾ فنف اال تصار في اإلرشادات المضمنب بالمضاميف المستخرجب مف 
الدفتر العائمي ال يسيؿ استكشاؼ مراجع التعريؼ األصميبو بحيث يمكف لصاحب السكابؽ 
العدليب اإلدالا بمضمكف كالدة مستخرج مف الدفتر العائمي كمحرر كبمقب جديد لمتحصيؿ عما 

خاليب مف كؿ سابقب عدليب مف شأنيا أف تعطؿ خدمب مصالحو الشخصيب  3ب عدد بطا 
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بمكجب المكانع القانكنيب المنجزة عنيا فيتمكف ىكذا مف اكتساب حقك و دير شرعيب كعما 
 حساب ال يرل

 30المؤرخ في  28كتحاشيا مف الك كع في مىؿ ىاتو الحاالت كتمسكا بنص القانكف عدد 
بنحداث الدفتر العائمي كالتي جاات الاقرة األخيرة منو بما يمي "كما المتعمؽ  1967جكاف 

تضمف بالدفتر كؿ المالحظات كالتنصيصات التي جاات برسـك الحالب المدنيب حسبما يقتضيو 
 القانكف أك بمكجب أحكاـ عدليب" فقد ا تضا النظر :

المالحظات بالصاحب أف يقع التنصيص كجكبا في المستقبؿ بالدفتر العائمي بكادم  أوال :
الخاصب بصاحب العائمب عما ت يير المقب كاألمر الصادر في ذلؾ حتا يقع التنبو إلا 
اإلصالح المدخؿ عما المقب مما يسيؿ التحقؽ مف ىكيب صاحب الدفتر كأبنائو ال سيما إذا 

 كاف أحدىـ معركفا لدل بعض المصالح االداريب أك ديرىا بالمقب القديـل

الحاجب لتجديد الدفتر العائمي لسبب ما كذلؾ بالنسبب لجميع الدفاتر المسممب كفيما إذا دعت 
 بؿ تاريخ صدكر ىذا المنشكر فننو يجب التنصيص بالطريقب المبنيب آناا بنسخب الدفتر  بؿ 

ع اإلشارة إلا ذلؾ بالدفتر تسميميا لصاحبيا عما األمر الصادر في ت يير لقبو أف لـ تق
 ي لصماأل

إال المضاميف  3تعتمد بالنسبب لمصمحب التعريؼ العدلي عند المطالبب ببطا ب عدد : ال ثان ا 
 المستخرجب مف الدفتر العائمي الكا ع اعداده بعد تاريخ صدكر ىذا المنشكرل

أما فيما يخص أصحاب الدفاتر العائميب المسممب سابقا فعمييـ االدالا لدل المصمحب المذككرة 
 ل3ألصميب لمحصكؿ عما بطا ب عدد بمضاميف مف رسـك كالدتيـ ا

كبالنسبب لممجاالت األخرل فنف المضاميف المستخرجب مف الدفتر العائمي ميما كاف تاريخ 
 تحريره يقع اعتمادىا حتا تحصؿ الاائدة المنجرة مف احداث الدفتر العائميل
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ستخراج نظرا لما أصبح لتاريخ تحرير الدفتر مف األىميب فننو يجب التنبو عند اثالثا : 
إلا ككنو حرر اعتمادا عما دفتر  إلا االشارة بكادم المالحظات بكؿ مضمكف المضاميف منو

 عائمي مع بياف عدده الرتبي كمكاف كتاريخ تسميمول

عند استخراج المضاميف مف الدفتر العائمي يتأكد ذكر اسمي الكالد كالجد سكاا  راتعا :
دا عما المعمكمات المبينب بمضمكف عقد الزكاج بالنسبب لصاحب الدفتر أك أبنائو كذلؾ استنا

   عند اال تضاال3)الصاحب عدد

ىذا ككىيرا ما لكحظ كجكد دمطات في تحرير الدفتر العائمي مع ردااة الكتابب كالخط مما 
 سات لصاحبو عند استخراج مضاميف منولايىير صعكبات كالتب

ر الدفتر العائمي حتا يككف مستكفا كلذا نؤكد عميكـ التحرم التاـ كاالعتناا الكامؿ بتحري
 الشركط المطمكببل

كالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات بكؿ د ب كعنايب حتا ال يبقا مجاؿ لاللتباس 
 كالسالـل

 وز ر الداخم ة                                                       
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 الجميور ة التونس ة    
  1971جو م ة  26تونس في                               كتاتة الدولة لمداخم ة       

 االدارة الجيو ة والتمد ة 
  3/د / أ ج ب / 41عدد    

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 طر   السادة الوالة( )عن

 ئمي المكضكع : ا تناا الدفتر العا

كبعدو فنف كزارة االداخميب كانت تكلت عما ناقتيا اعداد كميب مف الدفاتر العائميب ك ع تكزيعيا 
ات كمجالس الكاليات بمدخكليا عميكـ بدكف استرجاع مصاريؼ إعدادىا كذلؾ حتا تنتاع البمدي

 مف إعداد الكميات التي تحتاج إلييا في المستقبؿ عما ناقتيا الخاصبل كفمكتت

ك د ناذت الكميب التي كانت لدينا نعرفكـ أنو تـ االتااؽ مع المطبعب الرسميب لتتعيد كاآلف 
بطبع الدفاتر العائميب كتسديد طمباتكـ الكاردة ليا في ىذا ال رض كما ىك جارم بو العمؿ 

 بالنسبب لسائر كىائؽ الحالب المدنيبل

 200ستخالص معمـك  دره مميما كيمكف لكـ ا 158ىذا ك د عيف ىمف ىذا الدفتر الكاحد ب 
طرفكـ الستعماؿ الاارؽ لمكاجيب ما يترتب عف ذلؾ مف  فمميـ عما كؿ دفتر ك ع اعداده م

 تكاليؼل

كعميو فننكـ تكجيكف في المستقبؿ جميع طمباتكـ في خصكص الدفتر العائمي المطبعب 
إلمكانيات المذككرة بعد ضبط حاجياتكـ بصاب معقكلب حتا يمكف تسديدىا أ ساطا في حدكد ا

 المكجكدةل

باسـ المطبعب  (bon de commande)كينب ي في ىذا الصدد تحرير بطا ب تكصيب 
جاناي بتكنس تتضمف عدد الكميب المطمكبب مف الدفاتر مع  18نيج  42الرسميب كعنكانيا 
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مميما كيقع تعديؿ الحالب فيما بعد بطريؽ حكالب إداريب حسب  158بياف ىمف الدفتر الكاحد أم 
 تراتيب الجارم بيا العمؿلال

كننبيكـ إلا اف استخالص معمـك الدفتر العائمي يقع حسب الشركط المنصكص عمييا 
 30المؤرخ في  54مف القانكف عدد  15مكرر مف  انكف البمديات كالاصؿ  106بالاصؿ 
 فيما يتعمؽ بمجالس الكاليات و كالسالـل 1963ديسمبر 

 وز ر الداخم ة                                                          
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 الجميور ة التونس ة 
  1972نوفمتر  18تونس في                               لداخم ة          ا وزارة 

 االدارة الجيو ة والتمد ة 
  3/ أ ج ب /  45عدد 

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عند طر   السادة الوالة(

 المكضكع : الدفتر العائمي 

كبعدو فقد لكحظ أف كىيرا مف المكاطنيف مف أصحاب الدفاتر العائميب يال كف صعكبات عند 
استخراج نسخ مف صداؽ زكاجيـ المضمف بالدفتر العائمي أك استخراج مضاميف كالدتيـ منو 

ما اسـ كالدتي الزكجيف بعقكد الزكاج المبرمب لدل العدكؿ سابقا بحيث أف حيث لـ ينص ع
المضاميف المتعمقب بصاحب العائمب كزكجتو المحررة استنادا عما الدفتر العائمي تبقا خاليب 
مف اسـ كلقب كالدتييما خالفا البنائيـ الذيف يمكف تحرير مضاميف كالدتيـ بناا عما معمكمات 

 ر بخصكص كالدييـلتامب مسجمب بالدفت

 1969جاناي  29بتاريخ  6كتمسكا بنص القانكف فقد كنا أعطيناكـ تعميمات بمنشكرنا عدد 
لتسجيؿ المعمكمات المستمدة مف عقكد الزكاج المبرمب سابقا لدل العدكؿ كما ىي بدكف اتماميا 

 بمعمكمات أخرل مستمدة مف مضاميف كالدة الزكجيفل

استعماؿ الدفتر العائمي كتسييال عما أصحاب العائالت  كنظرا لمصعكبات التي ظيرت في
المتزكجيف لدل العدكؿ سابقا التحصيؿ عما مضاميف تامب المكجب مف حيث تحرير ىكيب أـ 
الزكج كالزكجب فقد ظير مف األصمح أف تتكلكا إتماـ نسخ عقكد الزكاج المحررة بالدفتر العائمي 

ما االرشادات المضمنب بمضاميف كالدتيما المدلا بذكر اسـ كلقب كالدتي الزكجيف استنادا ع
بيا إلعداد الدفتر العائمي كبذلؾ يمكف صاحب الدفتر كزكجتو التحصيؿ عما مضاميف مف 

 حيث ىكيب كالدييمال



367 
 

كعميو فالمردكب السير عما تطبيؽ التعميمات اآلنؼ ذكرىا عند إعداد الدفتر العائمي مع 
 عقكد الزكاج المضمنب بو تامب المكجب و كالسالـل خسالتىبت كالتحرم التاـ حتا تككف ن

 وز ر الداخم ة                                                     
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 الجميور ة التونس ة      
 1979جانفي  10تونس في                                    كتاتة الدولة لمداخم ة   
 االدارة الجيو ة والتمد ة

 / لا 2هور عدد من      
 من وز ر الداخم ة

 إلى
 السادة ضتاط اللالة المدن ة

 المكضكع : تعميـ استعماؿ الدفتر العائمي 

المتعمؽ بالدفتر  1967جكاف  30المؤرخ في  28لقد تضمف الاصؿ األكؿ مف القانكف عدد 
راج الزكاج العائمي أف يتكلا ضابط الحالب المدنيب عند إبراـ عقد الزكاج أك تمقي إعالـ إلد

ل  المبـر لدل العدكؿو إعداد دفتر عائمي يسممو لمزكج مقابؿ معمـك

كما تضمف الاصؿ الىالث مف ىذا القانكف أف الدفتر العائمي ىك الدليؿ الذم يعتمده رئيس 
 العائمب كمما دعت الحاجب لالدالا بما يىبت الحالب المدنيب الخاصب بكؿ فرد مف أفراد العائمبل 

فكائد الدفتر  1967جكيميب  29المؤرخ في  64نكاف األكؿ مف منشكرنا عدد ك د أبرز الع
العائميو ذلؾ أنو يمكف رئيس العائمب مف استخراج بطا ات كمضاميف لدل ضابط الحالب 
المدنيبو في أم مكاف دكف احتياج إلا الرجكع إلا ضابط الحالب المدنيب الذم تكلا تحرير 

 الرسـ األصميل

د عف اإلحدل عشر سنب مف إحداث القانكف المشار إليوو فقد لكحظ أف كردـ مركر ما يزي
 نسبب كبيرة مف المكاطنيف ال تمسؾ دفاتر عائميبو كذلؾ لعدة أسباب أىميا:

 الة مف طرؼ بعض المعنييف باألمر لمحصكؿ عما ىذه الكىيقبلاالالمب -

مف القانكف المذككر ض ضباط الحالب المدنيب في تطبيؽ ما جاا بالاصؿ األكؿ عتياكف ب -
لذاو كسعيا كراا تطبيؽ ما يرمي إليو المشرع مف تعميـ استعماؿ الدفتر العائمي بكامؿ تراب 
الجميكريب خاصب كأف القانكف المتعمؽ بو جاا مجسما لمختمؼ اإلصالحات كاإلجرااات 
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زكاج كبصكرة المتخذة لتنظيـ حياة األسرة في المجتمعو فنننا نحىكـ لتتكلكا عند إبراـ كؿ عقد 
 آليب إعداد دفتر عائمي يقع تسميمو لمزكج المعني باألمرل

ىذاو كال ياكتكـ كجكب تنبييو إلا ضركرة تقديـ دفتره إلا ضابط الحالب المدنيب المعني 
باألمر في اآلجاؿ القانكنيب ليتكلا تضميف األحداث الطارئب عما حالتو المدنيب أك بقيب أفراد 

الؽ أك الكفاة أك ازدياد مكلكدا أك ت يير لقب عائميو كذلؾ  صد اتماـ عائمتوو كالزكاج ك الط
مف  15التنصيصات الالزمب بو حتا ال يككف صاحب الدفتر عرضب لمعقكبات الكاردة بالاصؿ 

 القانكف المشار إليو المنصكص عما كامؿ محتكاه بالكر ب األكلا مف الدفتر العائميل

 ـ في ال رضلكعرفكنا بالصعكبات التي  د تعترضك

 وز ر الداخم ة                                                                      
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 الجميور ة التونس ة  

  1982 د سمتر 15تونس في                                    وزارة الداخم ة    
 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة 

 / ح ا  46عدد      
 

 ورققمنه
 إلى السادة رؤساء التمد ات
 عن طر   السادة الوالة

 
 الدفتر العائمي  الموضوع :

 

و المدرج 1982جكيميب  21مؤرخ في  1982لسنب  1107كبعدو فقد صدر األمر عدد 
 12و يتعمؽ بتمديد األجؿ المعيف بالاصؿ 1982أكت  13المؤرخ في  54بالرائد الرسمي عدد 

المتعمؽ بنحداث الدفتر العائمي  1967جكاف  30المؤرخ في  1967لسنب  28مف القانكف عدد 
 ل1977جكيميب  4إلا عشرة أعكاـ ابتداا مف تاريخ 

كحيث أف ىذا األمر جاا خاصب لتمكيف عدد مف المكاطنيف المتزكجيف لدل العدكؿ  بؿ 
أك  بؿ  1957المؤرخ في درة أكت  1957لسنب  3انكف الحالب المدنيب عدد إجراا العمؿ بق

و مف الحصكؿ عما 1967جكاف  30المؤرخ في  28تاريخ نشر  انكف الدفتر العائمي عدد 
الدفتر العائميو كسعيا كراا تطبيؽ ما يرمي إليو المشرع مف تعميـ استعماؿ الدفتر العائمي 

الحرص عما اتخاذ االجرااات الكايمب ككضع معمقات بمدخؿ بكامؿ تراب الجميكريب المردكب 
إدارة بمديتكـ لتحسيس المكاطنيف المعنييف بضركرة الحصكؿ عما الدفتر العائمي لما ليذه 
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الكىيقب مف أىميب خاصب كىي ضركريب لدل صناديؽ الضماف كالحيطب االجتماعيتيف لمتحصؿ 
 نبيـ الكىير مف األتعابل عما بعض المنافع االجتماعيب فضال عف ككنيا تج

 الاققوالس                                                         
 

 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                    
 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                            
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 الجميور ة التونس ة 
  1988جانفي  12تونس في                         لداخم ة        ا وزارة    
 اتدارة العامة لمجماعات  

 العموم ة الملم ة     
 / لا 3منهور عدد   

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 تمد اتالسادة رؤساء ال
 )عن طر   السادة الوالة(

 المكضكع: مسؾ الدفاتر العائميب التكنسيب مف طرؼ أجانب
كبعدو فقد بم  إلا عممنا أف بعض البمديات  امت بنعداد كتسميـ دفاتر عائميب إلا جانب 

 متزكجيف بتكنسياتل
ينص  1967أكتكبر  4المكجو لمسادة ضباط الحالب المدنيب بتاريخ  78كحيث أف منشكر عدد 

 خاصب باقرتو الىانيب أف الدفتر العائمي ال يسمـ إال لذكم الجنسيب التكنسيبل
  المردكب اإلذف بالتحرم كالعمؿ عما تطبيؽ ما كرد بالمنشكر المشار إليول

 
 الاققوالس                                                   

 
 تالن اتة عن وز ر الداخم ة                                                  

 المد ر العاا لمجماعات العموم ة الملم ة                                                
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    الجميور ة التونس ة      
                                     2002ستتمتر  24                           الداخم ة        وزارة          
 الملم ة لمجماعات العموم ة اتدارة العامة 

         55منهور عققدد       
 و التنم ة الملم ة من وز ر الداخم ة

 إلى
 السققادة ضتاط اللالة المدن ة

 ميائر العتحكؿ الدف: الموضوع

 14/03/1995بتاريخ  17المنشكر عدد : المرجػع

 

سبؽ أف تـ بمقتضا المنشكر المشار إليو بالمرجع التأكيد خاصب عما ضركرة د فق   كبعدو
التزكد باألعداد الضركريب مف الدفتر العائمي مف المطبعب الرسميب التي تتكفر لدييا الكميات 

 لاألزمب لتسديد كؿ الحاجيات
تزكد بكىيقب الدفتر كما تـ صمب المنشكر المذككر التعريؼ بأنو يحجر تحجيرا باتا ال

 لالعائمي مف دير المطبعب الرسميب لمكىيقب المذككرة
كحيث تبيف عما الردـ مف ذلؾ تعمد بعض الجماعات المحميب استعماؿ دفاتر عائميب 
مستخرجب مف مطابع خاصب تـ ا تناؤىا بدكف ترخيص مف المطبعب الرسميب ك ذلؾ خالفا لما 

 لتضمنو المنشكر المكمأ إليو أعاله
 لقد كجب التذكير بضركرة تجنب ا تناا الدفتر العائمي مف دير المطبعب الرسميبف

 لك المردكب الحرص عما التقيد بالتعميمات الكاردة بيذا المنشكر
 والسققالا
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    الجميور ة التونس ة    
                                     2002أكتوتر  18                                والتنم ة الملم ة الداخم ة وزارة

 الملم ة لمجماعات العموم ة اتدارة العامة
 إدارة الهؤون اتدار ة العامة

      59منهور عققدد      
 و التنم ة الملم ة من وز ر الداخم ة

 إلى
 السققادة الققوالة

 

 ميائر العتحكؿ الدف: الموضوع
المتعمؽ بنحداث الدفتر  1967جكاف  30المؤرخ في  1967لسنب  28القانكف عدد  -: المرجػع
 لالعائمي

 ميائر العتحكؿ الدف 14/03/1995بتاريخ  17المنشكر عدد  -

المتعمؽ بمزيد العنايب باستقباؿ  27/04/2002بتاريخ  24المنشكر عدد  -
رشاد المكاطنيف كتكجيييـ  لكاف

 لميائر العتحكؿ الدف 24/09/2002بتاريخ  55المنشكر عدد  -
 

يارات الميدانيب التي أداىا فريؽ المكاطف الر يب إلا بعض البمديات تبعا لمز    كبعدو
التابعب لمختمؼ الكاليات ك ذلؾ  صد معاينب نكعيب الخدمات المسداة إلا المكاطنيفو 
كحيث أبدل الاريؽ المذككر جممب مف المالحظات تتعمؽ بنجرااات الحصكؿ عما كىيقب 

  يمي:الدفتر العائمي كالمتمىمب باألساس في ما 

يارتيػا مػع تمػت ز يات التػي دبالبمػئمي الػدفتر العػا اجبػب السػتخر لمطمك ؽ ائاىػبؽ الك تطػاعدـ    -
ؽ ىػائفػي الك  الفػااخت يػؽحيػث الحػظ الار ´´ سػيكاد´´كاإلرشػاد اإلدارم  ؿما كرد بنظاـ االتصا

 لرلخأ إلايب دلعائمي مف بما الكىيقب الدفتر الستخراجمطمكبب لا
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باضػااات إسػداا الكىيقػب المػذككرة  الستخراجؽ المطمكبب ئكىاقات تتضمف المـ كجكد معدع -
 لىذه الخدمب ببعض البمديات

البمديب المعنيب حيػث  الحلمدل المص العائميفتر دعدـ تكفر المطبكعات الخاصب بكىيقب ال -
ؼ المعمػـك التخػكة عما ااصب لمتزكد بيذه الكىيقب عالخالمكتبات ال إلالمكاطنيف ايتـ تكجيو 

  لرىاة تكفر صك  ككرة في ذخرل مقابؿ تسميـ الكىيقب المأ إلامف بمديب لمطمكب  ا

المكاطنيف  لا إت امدالخ احظ عما إسداالالكضع الم النعكاساتكبنااا عميو كنظرا 
ريعيب تشبالنصكص ال إلجرااات الكاردة اككرة فقد كجب التذكير بذفي اإلخالالت المالكلت

 فتر العانمي كدث كيايب إعداد الحياصب مف خب ك مدكالترتيبيب المنظمب إلسداا ىذه الخ
يتعيف التزكد منيا بيذه  التيكالجيب  ال تنائوب جؽ المطمكبب إلعداده كالمعمـك المستك ئكىاال

 لالكىيقب
 :ك ف ة إعداد الدفتر العائمي .1

المنقح ك المتمـ  1967جكاف  30المؤرخ في  1967 28لسنب  28نص القانكف عدد 
عما الجكانب  1970 عما 1970أفريؿ  20المؤرخ في  1970نب لس 16بالقانكف عدد 

 :التاليب
يتـ إعداد الدفتر العائمي عند إبراـ عقد الزكاج أك التنصيص عما اإلعالـ بالزكاج ك * 

 ليتـ تسميمو إلا الزكج مقابؿ معمـك مستكجب في ال رض
لـ تتزكج  امفي صكرة الطالؽ لمزكجب أف تطالب بنخراج نسخب مف الدفتر العائمي * 

 لىانيب

إذا تزكجت األرممب يقع التنصيص بالدفتر العائمي األكؿ عما إبراـ ىذا العقد كتبقا * 
 لالزكجب مؤتمنب عميو ما لـ يصدر حكـ ينا ض ذلؾ

إذا ك ع إبراـ الزكاج ببمد أجنبي يعد الدفتر العائمي ك يسمـ مف طرؼ أعكاف السمؾ * 
 ل اص الترابي الذيف تكلكا نسخ رسـ الزكاجالديبمكماسي أك القناصؿ ذكم االختص

 :العائمي الدفتر تعداد المطموتة الوثائ  .2

المتعمؽ بخدمات إداريب مسداة  2001سبتمبر  11نص  رار كزير الداخميب المؤرخ في 
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عما الكىائؽ المطمكبب كمراحؿ )مف طرؼ المصالح التابعب لكزارة الداخميب كشركط إسنادىا 
 :تمىؿ الكىائؽ المطمكبب فيإسداا ىذه الخدمب كت

 مضمكف زكاج    -
 ف يزكجالمضمكف كالدة لكؿ مف   -
إعػداده  أكفتر أك تجديػده دفي حالب اسػتخراج نظيػر مػف الػ)مب ائمضاميف كالدة لبقيب أفراد الع   -

    بعد مدة مف الزكاج
 ـمضمكف كفاة الزكج عند تسميـ الدفتر العانمي لر   -
 جب الحاضنب لمزك  ببالنسبؽ مف حكـ الطال نسخب -

و ديػر يكيتـ تسػميـ الػدفتر العػانمي حينيػا بمناسػبب إبػراـ عقػد الػزكاج أك خطػر أسػبكع فػ 
 ل تمف الحاال ؾذل

 :  المعموا المستوجب لتسم ا الدفتر العائمي .3

المتعمؽ بضػبط تعرياػب  1998جكيميب  13المؤرخ في  1998لسنب  1428حدد األمر عدد 
عمػػا كىيقػػب الػػدفتر  فػػي استخالصػػيا المعمػػـك المكظػػؼ المعػػاليـ المػػرخص لمجماعػػات المحميػػب

 ل د 000ل1) بالدينار يئماالع

  :التزود تمطتوعة الدفتر العائمي .4

كذلؾ طبقا لما تػـ  ىالمطبعب الرسميب دكف سكاايتـ التزكد بمطبكعات الدفتر العانمي مف 
 لعجالمشار إلييما بالمر  55ك  17 ددو المنشكريف عفكيد عميو ضمأالت

 :كب اإلذف  صدكالمرد

 له الخدمبىذ امب بنسداصات المت اؼ اإلجراختمب لكـ بالنظر بمجعت الرااتذكير البمدي 

كبالنسػبب لكػؿ  بيػا  جت إسػداا خػدمات الحالػب المدنيػب تػدر اتعميؽ معمقات باضاا إلادعكتيا   -
  2001/ 11/9رخ فػي ؤ نو  ػرار كزيػر الداخميػب المػتضػمسب مػا حؽ المطمكبب ئعمميب الكىا

 دالمتعمػؽ بمزيػ   2002أفريػؿ    27فػي  خر ؤ المػ  27عػدد  رتنايػذا لممنشػك  أكآناا  إليولمشار ا 
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رشاد المكاطنيف كتك  اجػؿ  خػالؿؽ المعمقات ميأف تتـ عمميب تعا يييـ عمجالعنايب باستقباؿ كاف
 ل2002أكتكبر  يرال يتعدل مكفا ش

عمػػا ) بػػالنظر اليػػ اجعػػبر ال لحاصػػملمي بائعػػااليقػػب الػػدفتر ىمػػف ك  بالضػػركريتػػكفير الكميػػات   -
ك ذلػػػػؾ   مسػػػتكل المصػػػػمحب المركزيػػػػب كالػػػػدكائر البمديػػػػب بالنسػػػبب لمبمػػػػديات التػػػػي تضػػػػـ دكائػػػػر

  لبا تنائيا مف المطبعب الرسميب بصاب منتظمب

العػامميف بأ سػاـ  بػاألعكاف  يرلشػمػرة فػي ا)كريػب دلقػااات  ديب لعقدتكميؼ الكاتب العاـ لمبم   -
اف الحالػػػب المدنيػػػب دلترتيبيػػػب المنظمػػػب لميػػػاك  تشػػػريعيب صػػػكص الالنب ىـالحالػػػب المدنيػػػب كتػػػذكير 

   لدكريب رةبصك يـ طكمتابعب نشا األعكافالا ؤ طير ىتأكالعمؿ عما 

 إلػانيػب ابزيػارات ميد كاليػب لمقيػاـ ليػب بادكف البمؤ رة الشئدا ئيسمع التأكيد عما ضركرة دعكة ر  
مات دالخػدمات كديرىػا مػف الخػ ىػذهسػداا ير إسػطالع عما لعب لكـ بالنظر لجت الرادياالبم

رشادنيب داف الحالب الميدبم بالمتصم يييـ بمػا يمكػف مػف التػدخؿ الاػكرم جكتػك   العامميف بيػا كاف
  لحظتوالؿ تتـ مالفي كؿ إخلتال

 فالمباشر بػالمكاطنيف و المردػكب اإلذ التصالوييا المكضكع سيكت التيكنظرا لرىميب  
س حػفػي أ كذلػؾ  والػذكر األناػب ايػذ اإلجػراااتنيا كتعريانػا بتقػدـ تحقسػتي التػيلعنايب او يالئبا

   لاآلجاؿ

 

 والسققالا
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 الجميور ة التونس ة    
 1988ستتمتر  8وزارة الداخم ة                                      تونس في         

 موم ة الملم ةإدارة الجماعات الع
 /لا42عققدد         

 
 من وز ر الدولة المكمف تالداخم ة
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة

 )عن طر   السادة الوالة(
 

 حكؿ التناصيص برسـك الحالب المدنيب-الحالب المدنيب الموضققوع:

ب الرسـك كبعدو فقد الحظنا تأخيرا في  يامكـ بالتناصيص عما الت ييرات التي تحصؿ ألصحا
)كالزكاج أك الطالؽ  كفي عديد الحاالت عدـ إجراا ىذه التناصيص مما أدل إلا عدـ 

 مطابقب الحالب المدنيب لبعض األشخاص مع الرسـك الخاصب بيـ كالمحاكظب لديكـل

نو  د يترتب عنيا تجاكزات لمقانكف  كاعتبارا إلا أف ىذه الكضعيب تاقد الرسـك مصدا يتياو كاف
اص المعنييف باألمر أك أضرار بمصالحيـ عند عدـ التنصيص عما زكاجيـ مف طرؼ األشخ

 أك عدـ التنصيص عما طال يـل

 كتالفيا ليذه االخالالتو المردكب الحرص مستقبال:

عما أف تتكلا بمناسبب إبراـ عقكد الزكاج أك ترسيـ الزيجات المبرمب لدل العدكؿ كفي ناس  -
مضائيا مع الرسـك كتكجيييا في اإلباف الك ت إعداد اإلعالمات المتعمقب بال   إلجرادرض كاف
 التنصيص عمييا بالرسـك المتعمقب بيال

مف  انكف تنظيـ  15عما أف تقع عمميب التنصيص  بؿ انقضاا األجؿ الذم ضبطو الاصؿ  -
ساعب فقط مف اتصالكـ باإلعالـ كتكجيو ما يىبت اإلنجاز )الجذر   48الحالب المدنيب كخالؿ الػ

 د ذلؾلمباشرة بع
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ىذا كيتعيف أف تكلكا االحتااظ بكىائؽ تكجيو اإلعالمات حتا يتيسر لكـ متابعتيا كالتذكير في 
 شأنيا عند عدـ تمقيكـ لمجذرل

كنظرا لما ليذا المكضكع مف أىميب بال ب كمف انعكاسات عما مصالح المكاطنيفو المردكب 
 لد بلالحرص عما تطبيؽ التعميمات الكاردة بيذا المنشكر بكامؿ ا

 والسققققالا                                                                 
 عن وز ر الدولة المكمف تالداخم ة                                                       

 كاتب دولة لمداخم ة                                                                
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 الجميور ة التونس ة    
 1988ستتمتر  28وزارة الداخم ة                                      تونس في         

 إدارة الجماعات العموم ة الملم ة
 /ج ع ا 45عققدد      

 م ةمن وز ر الدولة المكمف تالداخ
 إلى السادة ضتاط اللالة المدن ة
 )عن طر   السادة الوالدة(

 حكؿ اإلعالمات بك ائع الحالب المدنيبل-الحالب المدنيب الموضققوع:

كبعدو بناا عما ما الحظنا مف تأخير في اتصاؿ ضباط الحالب المدنيب المعنييف باإلعالمات 
ا في اإلباف بالرسـك المحاكظب المتعمقب بالت ييرات التي تحصؿ لرشخاص لمتنصيص عميي

 لدييـل

كفي نطاؽ اختصار المسالؾ كاآلجاؿ كلحسف سير العمؿ كتمكيف المكاطنيف مف الحصكؿ 
عما مضاميف مف رسـك الحالب المدنيب الخاصب بيـ تتضمف الت ييرات التي طرأت عما حياتيـ 

 في اإلبافو كخاصب منيـ مكاطنينا العامميف بالخارجل

ديسمبر  26المؤرخ في  54ا مف كصكؿ ىذا إليكـ خالفا لمنشكرنا عدد فقد تقرر ابتدا
أف تتكلكا تكجيو اإلعالمات إلا ضابط الحالب المدنيب بالخارج مباشرة كعف طريؽ كزارة  1972

 الشؤكف الخارجيب دكف تمريرىا عف طريؽ السادة الكالة كالمعتمديف ككزارة الداخميبل

 ب بكـ إلعطاا المكضكع ما يستحقو مف أىميبلكنظرا ألىميب المكضكعو فنننا نيي

 والسقققققالا                                                                  
 عن وز ر الدولة المكمف تالداخم ة                                                         

 كاتب المكمف تالداخم ة                                                               
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 الجميور ة التونس ة  
  1995جو م ة  8تونس في                        وزارة الداخم ة                      

  العموم ة الملم ة  االدارة العامة لمجماعات
  39منهور عدد     

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة رؤساء التمد ات
 

 حكؿ إحكاـ عمميب التنصيص عما عقكد الزكاج كأحكاـ الطالؽ الموضوع :

 

المتعمؽ بتنظيـ  1957أكت  1المؤرخ في  1957لسنب  3كبعدو فقد ا تضا القانكف عدد 
الحالب المدنيب عند إبراميـ عقكد  اف يتكلا ضباط 40ك  34الحالب المدنيب كخاصب في فصكلو 

الزكاج أك بمناسبب ترسيـ اإلعالمات بالزكاج المبرمب لدل العدكؿ أك االتصاؿ بنعالمات أحكاـ 
 الطالؽ المكجيب ليـ مف كتابب المحاكـ ذات النظر:

التنصيص عما عقكد الزكاج برسـك كالدة األطراؼ المعنيب إف كانت كالدتيـ مرسمب  -
إعالمات في ال رض إلا ضباط الحالب المدنيب بأماكف كالدة الزكجيف  لدييـو كتكجيو

 لمتنصيص عما الزكاج برسمي كالدتيمال

التنصيص عما أحكاـ الطالؽ برسـك الزكاج ككالدة األطراؼ المعنيب المحاكظب لدييـ  -
 حسب الحالبل

تـ التنصيص ىذا كحيث لكحظ أف العديد مف عقكد الزكاج كاألحكاـ الصادرة بالطالؽ ال ي
عمييا برسكـ كالدة األطراؼ المعنيبو كحااظا عما مبدأ مطابقب مختمؼ رسـك الحالب المدنيب 

ل  لكا ع حالب األشخاص كتالفيا للنعكاسات السمبيب ليذه الكضعيب عما أصحاب الرسـك
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ف كجب تذكيركـ بالتراتيب القانكنيب الجارم بيا العمؿ كالمتعيف اتباعيا في ىذا  فننو كاف
ميدافو فقد تقرر أف يتـ اتخاذ جممب مف التدابير االستىنائيب لتطيير الكضع كلمزيد إحكاـ ال

 تنظيـ العمؿ  صد اتماـ عمميب التنصيص كفقا لما يقتضيو القانكفل

 التدات ر االستثنائ ة لتسو ة الوضع ات القد مة : -1

ذا إليكـ تستيدؼ يتعيف عما البمديات القياـ بحممب طيمب شير كنصؼ بدايب مف كصكؿ ى
كؿ رسـك الزكاج القديمب المحاكظب كاإلعالمات بأحكاـ الطالؽ الكاردة كذلؾ كفقا لمتمشي 

 اآلتي بيانو:

 تخصوص رسوا الزواج: -أ

* بالنسبب لمزيجات التي تمت بدائرة البمديب المرسمب بيا كالدة الزكجيف أك أحدىما: يتـ في 
اصب بكالدة كؿ مف الزكجيف بعقكد الزكاج المرسمب ىذه الحالب باإلعتماد عما البيانات الخ

الرجكع إلا الرسـك كالدة األطراؼ المعنيب لمتىبت مف إتماـ التنصيص عما الزكاج بيا مف 
 عدموو كفي حالب عدـ التنصيص فننو يتعيف المباردة في الحيف بنتماـ الالـز في شأنيال

لتي تيـ مكاطنيف مرسمب كالدتيـ لدل * فيما يتعمؽ بالزيجات التي تمت بدائرة البمديب كا
ضباط حالب مدنيب آخريف: ينب ي في ىذا الصدد التأكد بالرجكع إلا محاكظاتكـ مف إتماـ 
عمميب تكجيو اإلعالمات بالزكاج إلا ضباط الحالب المدنيب المعنييف كأنو ك ع اإلتصاؿ مف 

يتعيف تكجيو تذاكير في طرفكـ بجذر اإلعالمات المكجيبو كفي صكرة عدـ تمقي الجذر فننو 
ال رض إلا ضباط الحالب المدنيب المعنييف )كيمكف في ىذا السياؽ إرفاؽ التذاكير بصكرة مف 
اإلعالـ المكجو أك بنعالـ جديد ل مع التأكيد عما كجكب متابعب العمميب إلا حيف الحصكؿ 

 عما ما يايد إتماـ التنصيص الالـز برسـك كالدة األطراؼ المعنيبل

عيف كبصاب مكازيب بالرجكع إلا اإلعالمات بالزكاج الكاردة كالمحاكظب لديكـ التأكد كما يت
مف إتماـ التنصيص الالـز في شأنيا برسـك كالدة األطراؼ المعنيب كمف القياـ بنرجاع جذر 

 اإلعالـ إلا مصدرهل
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 تخصوص التنص ص عمى ألكاا الطال : -ب

كؿ اإلعالمات بأحكاـ الطالؽ الكاردة يقتضي الحاؿ في ىذا الصدد كجكب الرجكع إلا 
عما البمديب مف المحاكـ ذات النظر كالتىبت في الرسكـ المحاكظب لديكـ )زكاج أك كالدة 
األطراؼ المعنيب حسب الحالب ل لمتأكد مف إتماـ التنصيص بيا عما األحكاـ مف عدمو كالقياـ 

 بالتنصيص الالـز عند اال تضاال

مديات المجيزة بتطبيقب اإلعالميب فننيا مدعكة إلا أف تتكلا كمف جيب أخرل كبالنسبب لمب
كبصاب مكازيب تحييف الرسـك الكا ع تحصيميا إعالميا بندراج التناصيص التي أدخمت عما 

 ناس الرسـك الممسككب يدكيا كذلؾ بمناسبب الحممبل

حكاـ حسف كاعتبارا ألىميب مختمؼ التدابير اآلناب الذكر كفي نطاؽ تحديد المسؤكليات كاف 
 سير ىذه العمميب بما يمكف مف تسكيب كؿ الكضعيات القديمب و فقد تقرر:

أف تتـ الحممب تحت إشرافكـ مباشرة كبمتابعب خاصب مف طرؼ السيد الكاتب العاـ  -
 لمبمديب كرئيس مصمحب أك رئيس  سـ الحالب المدنيبل

نتائجيا في صي ب تقارير أف تتكلكا كبانقضاا األجؿ المحدد لمحممب مباشرة مكافاتنا ب -
حصائيات حكؿ العمميبل  مدعمب بكشكؼ كاف

 

 

 

 إلكاا تنظ ا العمل تتماا اتجراءات الالزمة تهأن التناص ص في المستقتل : -2

نظرا ألىميب التي يكتسييا جانب تنظيـ العمؿ بما يكفره مف إطار مالئـ لتالفي تكاجد مىؿ 
 ديد المسؤليات في ىذا المجاؿ فنني أدعككـ إلا:كسعيا إلا تح ىذه الكضعيات في المستقبؿو
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  مسؾ دفتر خاص تسجؿ بو كؿ اإلعالمات كاردا كصادرا كتضمف بو كفي أدكيب
تخصص لم رض كؿ اإلجرااات المتخذة بشأف اإلعالمات ليتسنا الرجكع إلييا عند الحاجب 

 كمتابعتيا كتحديد المسؤكلياتل

  كاج أك الطالؽ الكاردة كذلؾ بالرسـك إجراا عمميب التنصيص عما اإلعالمات بالز
تماـ التنصيص عما الزكاج المبـر لديكـ برسـك كالدة الزكجيف متا  المعنيب بصكرة فكريبو كاف
كانت كالتيما مرسمب لديكـ أك إعالـ ضابط الحالب المدنيب بمكاف كالدة الزكجيف بذلؾ في اسرع 

 اآلجاؿ مع المتابعب مف طرفكـل

لتي يكتسييا المكضكع التصالو بميداف حساس لو انعكاسات مباشرة ىذا كاعتبار لرىميب ا
عما الحالب الشخصيب لممكاطنيفو المردكب الحرص عما إيالئو العنايب التي يستحقيا مع 

 المتابعب بالحـز المطمكبل 
 الاقوالس                                                             

 وز ر الداخم ة                                                                
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    الجميور ة التونس ة           
                      2111مارس  25                  وزارة الداخم ة                                             

 الملم ةة اتدارة العامة لمجماعات العموم  
         18منهور عققدد        

 من وز ر الداخم ة
 إلى

 السادة ضتاط اللالة المدن ة
 

 حكؿ إحكاـ عمميب التنصيص عما عقكد الزكاج كأحكاـ الطالؽ كالكفيات: الموضوع

 1995جكيميب  8المؤرخ في  39المنشكر عدد: المرجع
 1: لمصال با

المتعمػػػػػؽ بنحكػػػػػاـ عمميػػػػػب  1995جكيميػػػػػب  8المػػػػػؤرخ فػػػػػي  39كبعػػػػػدو  تبعػػػػػا لممنشػػػػػكر عػػػػػدد 
التنصػػيص عمػػا عقػػكد الػػزكاج كأحكػػاـ الطػػالؽ كالػػذم تضػػمف الػػدعكة إلػػا تػػكلا ضػػباط الحالػػب 
المدنيػػب عنػػد إبػػراميـ عقػػكد الػػزكاج كبمناسػػبب ترسػػيـ االعالمػػات بػػالزكاج أك أحكػػاـ الطػػالؽ القيػػاـ 

  لعما حالتيـ المدنيب  ييرات التي تطرأ ات الالزمب عما التصيبالتنص

التػػي يسػػميا  مضػػاميف الػػكالدة كحيػػث لاػػت انتباىنػػا عمػػا الػػردـ مػػف ذلػػؾ إلػػا أف العديػػد مػػف 
ضباط الحالب المدنيب ألشخاص متزكجيف التحتكم عما التنصيصات المػذككرة ممػا يترتػب عنػو 

ظػػرا لكػػكف عمميػػب التنصػػيص  ػػد ك ػػع تضػػمينيا إ ػػرار بمصػػالحيـ كخصكصػػا مكاطنينػػا بالخػػارج ن
  للـ تدرج بالمرة  دة بصكرة متأخرة آك أنيا صمب رسـ الكال

ذ كجب تذكيركـ بمقتضيات المنشكر السالؼ الػذكرو فننػو يتعػيف القيػاـ  بحممػب مجػددة تػدـك   كاف
شػػيرا كنصػػؼ بدابػػب مػػف تػػاريخ كصػػكؿ ىػػذا المنشػػكر إلػػيكـ لمزيػػد تطييػػر الرفػػع عمػػا أف تشػػمؿ 

بػػػػػػالرجكع إلػػػػػػا   زكاج ك كالدة ك كفػػػػػػاة)إجػػػػػػرااات التنصػػػػػػيص كافػػػػػػب الرسػػػػػػـك الممسػػػػػػككب لػػػػػػديكـ 
االعالمػػػات بػػػالزكاج كبػػػالطالؽ كبالكفػػػاة مػػػع التأكػػػد مػػػف صػػػدكرىا ك كركدىػػػا مػػػف طػػػرؼ ضػػػباط 

 :              الحالب المدنيب المعنييف سكاا بالنسبب



389 
 

 ل  الزكجيف أك أحدىما لمزيجات المبرمب بدائرة البمديب المرسمب بيا كالدة - 
الزيجات التي تمت بدائرة البمديب كالتي تيـ مػكاطنيف مرسػمب كالدتيػـ لػدل ضػباط حالػب مدنيػب  -

  . آخريف
أحكػػػاـ الطػػػالؽ التػػػي تسػػػتكجب الرجػػػكع إلػػػا االعالمػػػات الػػػكاردة عمػػػا البمديػػػب فػػػي شػػػأنيا مػػػف  - 

لمتأكػػد مػػف إتمػػاـ   أك كالدة زكاج )المحػػاكـ ذات النظػػر مػػع التىبػػت فػػي الرسػػـك المحاكظػػب لػػديكـ 
  .عمؿ ة التنصيص مف عدمو ككذلؾ الشأف بالنسبب لمكفيات

كاعتبػػارا لرىميػػب الاائقػػب التػػي نكلييػػا ليػػذا المكضػػكع لضػػماف حسػػف تسػػيير العمميػػب مػػف أجػػؿ   
تسػػكيب شػػاممب لمختمػػؼ الكضػػعيات القديمػػب فنننػػا نػػدعككـ أف تػػتـ الحممػػب تحػػت إشػػرافكـ كبمتابعػػب 

ؼ الكاتب العاـ لمبمديب كرئيس مصمحب أك رئيس  سـ الحالػب المدنيػب كمػف طػرؼ خاصب مف طر 
السػػػادة المعتمػػػديف بالنسػػػبب لممنػػػاطؽ ديػػػر البمديػػػبو كأف تتكلػػػكا بانقضػػػاا األجػػػؿ المحػػػدد لمحممػػػب 

  .مباشرة مكافاتنا بنتائجيا في شكؿ تقارير طبقا لمجدكؿ الصاحب
بػدفتر تسػجيؿ االعالمػات بػالزكاج أك الطػالؽ مع التأكيد مػف جيػب أخػرل عمػا مزيػد العنايػب  

أك الكفػػاة أك األحكػػاـ الػػكاردة عمػػيـ كذلػػؾ طبقػػا لمػػا تضػػمنو منشػػكرنا السػػالؼ الػػذكر كخاصػػب مػػف 
 :حيث ضركرة

   .إجراا التنصيصات بصاب فكريب -
إحكػاـ مسػؾ ىػذا الػػدفتر كاف ػرار المتابعػب األسػػبكعيب مػف كػرؼ ضػػابط الحالػب المدنيػب ليػػذه  -

لمتأكػػػد مػػػف تكجيػػػو إعالمػػػات التنصيصػػػات إلػػػا أمػػػاكف كالدة أصػػػحابيا كمػػػف االتصػػػاؿ الحػػػاالت 
بجػػػذكر ىػػػذه اإلعالمػػػات بعػػػد اإلنجػػػاز مػػػف طػػػرؼ ضػػػباط الحالػػػب المدنيػػػب مكػػػاف كالدة أصػػػحاب 

  .الرسـك
كالمردػػػػكبو السػػػػير عمػػػػا تطبيػػػػؽ التعميمػػػػات الػػػػكاردة بيػػػػذا المنشػػػػكر بكامػػػػؿ الد ػػػػب ك الحػػػػـز  

 ل  المطمكب
 و السققالا                      
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 الجميور ة التونس ة        

 2111أفر ل  23                                       وزارة الداخم ة         

 االدارة العامة لمجماعات العموم ة الملم ة  
 إدارة الهؤون اتدار ة العامة   
 3274/21عققققدد       

 

 الداخم ة من وز ققر 

 إلى 
 دة ضتاط المالة المدن ةالسا 

 التنايذيب بالصب ب المحالة االجنبيب الطالؽ أحكاـ عما التنصيص حكؿ: الموضوع
 المدنيب الحالب  انكف مف 42 الاصؿ: المرجقع

 
 الطػػػالؽ أحكػػػاـ لترسػػػيـ تشػػػترط البمػػػديات بعػػػض أف إلػػػا النظػػػر العػػػدؿ كزارة لاتػػػت فقػػػد بعػػػدو ك

 يصػميا أف المدنيػب الحالػب بػدفاتر التكنسػيب المحػاكـ  بػؿ مػف التنايذيػب بالصػب ب المحػالة االجنبيب
 ألحكػاـ بالنسػبب الشػأف ىػك كمػا  اإلكسػاا حكـ أصدرت التي المحكمب كتابب مف مباشرة المطمب
 ل  التكنسيب المحاكـ تصدرىا الي الطالؽ

 التػي األحكػاـ بػيف الطػالؽ أحكػاـ ترسػيـ يخػص فيمػا فرؽ  د المدنيب الحالب  انكف لككف كاعتبارا 
 االزكاج كالدة كرسػػػـك الػػػزكاج عقػػػكد بطػػػرة كذلػػػؾ األجنبيػػػبو كالمحػػػاكـ التكنسػػػيب المحػػػاكـ تصػػػدرىا

  ػػانكف مػػف  41 الاصػػؿ ا تضػػا حيػػث التنايذيػػبو الصػػب ب االجنبيػػب األحكػػاـ إكسػػاا يقػػع أف عمػػا
 مػف بطمػب المدنيػب الحالػب بدفاتر التكنسيب المحاكـ عف الصادرة األحكاـ ترسـ أف المدنيب الحالب
 عمػػا نػػص  ػػد القػػانكف ناػػس مػػف  42 الاصػػؿ أف حػػيف فػػي الحكػػـو أصػػدرت التػػي المحكمػػب كتابػب

 لاألمر ييميـ ممف بسعي األجنبيب األحكاـ ترسيـ يقع أف
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 المردػػكب المػػكاطنيفو مصػػالح عمػػا انعكاسػػات كمػػف بال ػػب أىميػػب مػػف المكضػػكع ليػػذا لمػػا كنظػػرا
 التكنسيب المحاكـ  بؿ مف التنايذيب بالصب ب الةالمح األجنبيب الطالؽ أحكاـ إدراج مطالب  بكؿ

 كذلػؾ المحػاكـو كتابػات طمػب عمػا تك ػؼ دكف لػديكـ الممسػككب المدنيب الحالب بدفاتر كترسيميا
 لالمدنيب الحالب  انكف مف  42 الاصؿ ألحكاـ تطبيقا

 
 والسقققالا
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 قــائمة المراجــع
 النصوص التشريعية والترتيبية:

 لحالـة المدنيـة:تنـظيـم ا .1
 المتعمؽ بتنظيـ  1957المؤرخ فا درة أكت  1957لسنب  3القانكف عدد

 الحالب المدنيب كما ك ع تنقيحو كاتمامو بالنصكص الالحقب: 

  6791فيارم  4المؤرخ في  6791لسنب  23القانكف عدد 

  لمتعمؽ     3161جػكيميب   31المؤرخ في  3161لسنب  27القانكف عدد
 رشد المدنيبتكحيد سف ال

  6792سبتمبر 32المؤرخ في  6797لسنب  631القانكف عدد 

  6721أفريؿ  2المؤرخ في  6721لسنب  61القانكف عدد 

  6792جػكيميب  4المػػػؤرخ في  6792لسنب  96القانكف عدد 

  6714فياػػرم  31المػػػؤرخ في  6714لسنب  3المرسـك عدد 

 6713كت أ 21في    المؤرخ 1962 لسنب 20 عدد المرسكـ  

 6721أفريؿ  3 في المؤرخ 1980 لسنب 16 عدد القانكف  

  6714فيارم  36المػػػؤرخ في  6714لسنب  9المرسـك عدد 

  6721سبتمبر  6المػػػؤرخ في  6721لسنب  22القانكف عدد 
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 الشهادة الطبية السابقة للزواج : .2

 
  شيادة المتعمؽ بال 1964نكفمبر  3المؤرخ في  1964لسنب  46القانكف عدد

 ·الطبيب السابقب لمزكاج

 

 تراب كامل  على للزواج السابقة الطبية الشهادة تعميم .3
 الجمهورية:

 
  يتعمؽ  1995جكيميب  28 رار مف كزير الداخميب كالصحب العمكميب مؤرخ في

 ·بتعميـ الشيادة الطبيب السابقب لمزكاج عما كامؿ تراب الجميكريب
 

 :الزوجين بين ك األمال في اإلشتراك .4

 

  يتعمؽ بنظاـ  1998نكفمبر  9المؤرخ في  1998لسنب  94القانكف عدد
 اإلشتراؾ في األمالؾ بيف الزكجيف ل

 

 اللقب العائلي: .5
 

  مام  26) 1376ذم العقدة  13مؤرخ في  1959لسنب  53 انكف عدد
   يقتضي أف يككف لكؿ تكنسي لقب عائمي كجكبال1959
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 أو اإلسم:  السماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب 
 مام  28)  1384محـر 17المؤرخ فا  1964لسنب  22القانكف عدد

  المتعمؽ بالسماح لبعض التكنسييف بت يير المقب أك اإلسـ  كما ك ع 1964
 1966لسنب  29تنقيحو بالقانكف عدد 

 إسنـاد اللقـب العائلـي لألطفـال مجهولي النسب: 
  يتعمؽ بنسناد لقب  1998أكتكبر 28مؤرخ في  1998لسنب  75 انكف عدد

 51عائمي لرطااؿ الميمميف أك مجيكلي النسب كما تـ تنقيحو بالقانكف عدد 
 2223جكيميب  7مؤرخ في  2223لسنب 

 اللقب األصلي واللقب   شهادة تطابق بين
 :المسند

  يتعمؽ بنحداث  2221مارس  29مؤرخ في  2221لسنب  31 انكف عدد
 المسند شيادة تطابؽ بيف المقب األصمي كالمقب 

 
 الواليـة والتبنـي: .6

يتعمؽ بالكاليب  1958مارس  24مؤلرخ في  1958لسنب  27 انكف عدد  ... -
 كالتبني العمكميب كالكاالب

  جكاف  19المؤرخ في  1959لسنب  69القانكف عدد
1959 

 : الدفتر العائلي .7
  يتعمؽ بنحداث  1967جكاف  32المؤرخ في   1967لسنب  28القانكف عدد

أفريؿ  22المؤرخ في 1972لسنب  16المنقح بالقانكف عدد الدفتر العائمي 
1972 
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تسليم رسوم الحالة المــدنية وباإلعفـاء من التعريف باإلمضاء عـــلى   .8
 الرسوم:

  يتعمؽ بنشر االتاا يب بيف  6792جاناي  31مؤرخ في  6792لسنب  43أمر عدد
ب بتسميـ رسـك حككمب الجميكريب التكنسيب كحككمب الجميكريب الارنسيب المتعمق

ل  الحالب المدنيب كباإلعااا مف التعريؼ باإلمضاا عما الرسـك

 
 التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين .9

  يتعمؽ بنشر االتاا يب  6794فيارم  36مؤرخ في  6794لسنب  617أمر عدد
حكاـ المتعمقب بالتعاكف القضائي في المادة المدنيب كالتجاريب كباالعتراؼ باأل

العدليب كتنايذىا كعما االتاا يب المتعمقب بالتعاكف القضائي في المادة الجزائيب 
بيف الجميكريب  6793جكاف  32كتسميـ المجرميف المبرمتيف بباريس في 

 التكنسيب كالجميكريب الارنسيبل

 الحالة ضباط من أصناف لبعـض الترابـي النظـر مرجـع .11
 المدنية:

  يتعمؽ بتحديد  1986جاناي  22مؤرخ في  1986لسنب  132أمر عدد
 مرجع النظر الترابي لبعض أصناؼ مف ضباط الحالب المدنيبل

 
 المدنية: الحالة وثائق توحيد .11

  سبتمبر  27 رار مف كزير العدؿ ككاتب الدكلب لدل كزير الداخميب مؤرخ في
 يتعمؽ بتكحيد كىائؽ الحالب المدنيب   1985

 يتعمؽ بنتماـ  2211جكيميب  23لعدؿ مؤرخ في  رار مف كزير الداخميب ككزير ا
 المتعمؽ بتكحيد كىائؽ الحالب المدنيب 1985سبتمبر  27القرار المؤرخ في 
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 رــلمناشيا
 

 توجيهات عامة .1
  مكضكعو تكجييات عامب في  1958جكاف  3مؤرخ في  121منشكر عدد

 الحالب المدنيب

  في الحالب  مكضكعو تكجييات 1965ديسمبر  12مؤرخ في  85منشكر عدد
 المدنيب

  مكضكعو تحرير رسكـ الحالب  1972ديسمبر  22مؤرخ في  55منشكر عدد
 المدنيب

  يتعمؽ بتقمد ضباط الحالب المدنيب كشاحا خاصا 6792جاناي  21مؤرخ في  67منشكر عدد 

 تقمد الكشاح الخاص برؤساا البمديات كضباط    3113جكاف  34 مؤرخ في  41 منشكر عدد
  بالحالب المدني

 . الزواج والوالدات:   .2
  مكضكعو تمقي التصريحات بالكالدة أك الزكاج 6792أكت  66مؤرخ في  3169منشكر عدد 

  مكضكعو ايضاحات حكؿ التصاريح 6797جاناي  62مؤرخ في  329منشكر عدد 

  مكضكعو تحرير عقكد الزكاج بيف المسممب كدير  6713مارس  69مؤرخ في  32منشكر عدد
  المسمـ

 كفاة-زكاج-مكضكعو الحالب المدنيب كالدة 6719اكت  3مؤرخ في  96دد منشكر ع 

  مكضكعو الزكاج العرفي 6712مام  1مؤرخ في  62منشكر عدد 

  مكضكعو الزكاج العرفي 6717جكيميب  64مؤرخ فيي  31منشكر عدد 

  مكضكعو إبراـ عقكد زكاج المسمميف االجانب 6712جاناي  62مؤرخ في  2منشكر عدد 

 مكضكعو إبراـ عقكد زكاج االجانب 6793ديسمبر  39مؤرخ في  92د منشكر عد  

  مكضكعو زكاج تكنسيات بميبييف 6792أفريؿ  61مؤرخ في  69منشكر عدد 
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  مكضكعو األجانب ذكم الجنسيب التكنسيب  6799نكفمبر  3مؤرخ في  79منشكر عدد
 كالمرسميف لدل القنصميات الارنسيب  بتكنس

  حكؿ التكنسييف المرسميف بدفاتر احالب المدنيب  6791جكيميب  69مؤرخ في  93منشكر عدد
 التابعب لرجانب

  يتعمؽ بتكجيو  ائمات شيريب في الكالدات إلا  6797مام  32مؤرخ في  93منشكر عدد
 المصالح الجيكيب لمصحب العمكميب

  مكضكعو عقد الزكاج بالنسبب لمعسكرييف 6721أكتكبر  26مؤرخ في  11منشكر عدد 

  حكؿ ترسيـ حاالت مدنيب بالخارج 6723جكاف  21مؤرخ في  21ر عدد منشك 

  حكؿ زكاج التكنسيات باألجانب المسمميف 6724جكاف  61مؤرخ في  37منشكر عدد 

  حكؿ الترخيص في الزكاج ألعكاف  كات األمف  6724أكتكبر  2مؤرخ في  41منشكر عدد
 الداخمي

  ؿ اإلعالمات بالزكاجحك  6772جكاف  34مؤرخ في  43منشكر مشترؾ عدد 

  حكؿ الشيادة الطبيب السابقب لمزكاج 6771مام  33مؤرخ في   27منشكر عدد 

  بط اضحكؿ تكحيد مضمكف النص الذم يمقيو  3111جكيميب   9مؤرخ في   34منشكر عدد
 في حاؿ إبراـ عقد الزكاج الحالب المدنيب

  الزكاج عما بالتنصيص حكؿ اإلعالمات  3112أفريؿ  33مؤرخ في   4721/31منشكر عدد 
 أجانب مدنيب حالب ضباط إلا المكجيب

  حكؿ الكىائؽ المطمكبب إلبراـ عقد الزكاج  3114نكفمبر  32مؤرخ في   97منشكر عدد 

 الوفيــات: .3
  مكضكعو إ امب رسـك الكفاة 6714جكاف  32مؤرخ في  679منشكر عدد 

  ـك الكفاةمكضكعو إ امب رس 6714ديسمبر  32مؤرخ في  6361منشكر عدد 

  مكضكعو إحصاا األجانب 6719ديسمبر  32مؤرخ في  22منشكر عدد 

  مكضكعو نقؿ الجىث 6719جكيميب  32مؤرخ في  99منشكر عدد 

  مكضكع احصاا المتكفيف 6712جاناي  62مؤرخ في  4منشكر عدد 

  مكضكعو احالب  ائمات المتكفيف في نظيريف 6712مارس  4مؤرخ في   66منشكر عدد 

 مكضكعو نقؿ الجىث 6791سبتمبر  66مؤرخ في  44د منشكر عد 
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  مكضكعو تنقيح فقرة نقؿ الجىث 6792جكيميب  9مؤرخ في  3233مكتكب عدد 

  حكؿ تكجيو اعالمات بكفاة المنخرطيف  6726ديسمبر  37مؤرخ في  92منشكر عدد
 بالصندكؽ القكمي لمتقاعد كالحيطب االجتماعيب

  يتعمؽ بتذكير حكؿ تكجيو اإلعالمات بكفاة  6724أفريؿ  3مؤرخ في  64منشكر عدد
 المنخرطيف بالصندكؽ القكمي لمتقاعد كالحيطب اإلجتماعيب

  حكؿ إحالب رسـك الكفيات مف طرؼ البمديات إلا  6724أكت  6مؤرخ في  21منشكر عدد
 المحاكـ

  يتعمؽ بالتذكير بتكحيد اإلعالمات بكفاة  6721جكيميب  61مؤرخ في  96منشكر عدد
 طيف بالصندكؽ القـك لمتقاعد كالحيطب االجتماعيبالمنخر 

  حكؿ ترسيـ الكفيات الكا عب بالمستشايات 6771سبتمبر  7مؤرخ في  32منشكر عدد 

  حكؿ تكجيو نسخ مف مطبكعات اإلحصاا الخاصب  6771أكتكبر  4بتاريخ  24منشكر عدد
 بالكفيات إلا الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي

  حكؿ إعالـ الصندكؽ القكمي لمضماف االجتماعي  6776جاناي  64ي مؤرخ ف 3منشكر عدد
 بالكفيات التي تتـ بدائرة ضابط الحالب المدنيب المعني باألمر

  حكؿ تكجيو اإلعالمات بكفاة المنخرطيف بالصندكؽ  6776مام  61مؤرخ في  67منشكر عدد
 القكمي لمتقاعد كالحيطب اإلجتماعيب

  حكؿ إعالـ اإلدارة العامب لرمف الكطني بالكفيات  6773 مام 31مؤرخ في  37منشكر عدد
 كاسترجاع بطا ات التعريؼ  القكميب

  حكؿ إعالـ االدارة العامب لرمف الكطني بالكفيات   3111فيارم  62مؤرخ في  2منشكر عدد
 ك استرجاع بطا ب التعريؼ

  ـ الكالدةل حكؿ التنصيص عما الكفيات برسك   3161أفريؿ   32مؤرخ في  4منشكر عدد 

 مسك الدفـاتر والترسيم بها:    .4
  مكضكعو رسـك الحالب المدنيب االستىنائيب  6719مارس  31مؤرخ في  9347مكتكب عدد

 كالتصاريح

  حكؿ إصالح رسـك الحالب المدنيب بمكجب ت يير  6719سبتمبر  34مؤرخ في  11منشكر عدد
 المقب العائمي
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  رسـك الحالب المدنيب المتعمقب بمكاليد بعد  إصالح 6711أكت  33مؤرخ في  19منشكر عدد
 6797عاـ 

  مكضكعو إدراج كالدة التكنسييف  6711أكت  21مؤرخ في  9614مكتكب منشكر عدد
 المكلكديف بالخارج

  مكضكعو تسكيب المرسميف بدكف لقب 6719أفريؿ  9مؤرخ في  21منشكر عدد 

  ألجانب الذيف اكتسبكا الجنسيب مكضكعو إدراج كالدة ا 6719أكت  2مؤرخ في  19منشكر عدد
 التكنسيب

  مكضكعو إحالب الرسـك عما المعتمديات المحدىب 6717مارس  39مؤرخ في  69منشكر عدد 

  مكضكعو التنصيص عما احكاـ اإلشيار 6717أفريؿ  37مؤرخ في  69منشكر عدد 

  مكضكعو التنصيص عما أحكاـ  6717سبتمبر  62مؤرخ في  1146مكتكب منشكر عدد
 ياراإلش

  مكضعو إمضاا الرسـك 6796أفريؿ  31مؤرخ في  36منشكر عدد 

  مكضكعو الحالب المدنيب: تكصيات حكؿ مسؾ  6792مارس  69مؤرخ في  633منشكر عدد
 الدفاتر

  مكضكعو ترسيـ حاالت مدنيب بالخارج 6723جكاف  21مؤرخ في  21منشكر عدد 

  رسـك الحالب المدنيبمكضكعو إتالؼ بعض  6724فيارم  4مؤرخ في  2منشكر عدد 

  مكضكعو مسؾ دفاتر الحالب المدنيب 6724ديسمبر  37مؤرخ في  19منشكر عدد 

  مكضكعو الحالب المدنيب بالبمديات الجديدة 6729مام  69مؤرخ في  29منشكر عدد 

  مكضكعو نسخ رسـك الحالب المدنيب بالبمديات  6729جكيميب  33مؤرخ في  47منشكر عدد
 الجديدة

  مكضكعو المرجع الترابي لبعض أصناؼ ضباط  6721مارس  36مؤرخ في  62منشكر عدد
 الحالب المدنيب

  مكضكعو التناصيص برسـك الحالب المدنيب 6722سبتمبر  2مؤرخ في  43منشكر عدد 

  مكضكعو االعالمات بك ائع الحالب المدنيب 6722سبتمبر  32مؤرخ في  49منشكر عدد 

 إطار خارج المكلكديف األطااؿ ترسيـ حكؿ   3114ر  سبتمب 64  مؤرخ في  41منشكر عػػدد 
 الزكاج
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  المدنيب الحالب بمضاميف االخطاا بعض تسرب حكؿ   3166 سبتمبر 62 مؤرخ فيمنشكر 

  المدنيب الحالب رسـك بعض إتالؼ حكؿ    3166 جكاف  66 مؤرخ فيمنشكر 

  يبالمدن الحالب برسـك أخطاا تسرب حكؿ 3162اكت  19  في مؤرخ منشكر 

 تسليم وثائق الحالة المدنية: .5
  مكضكعو كيايب تحرير أكراؽ الحالب المدنيب  6792نكفمبر  6مؤرخ في  641منشكر عدد

 المتعمقب بالارنسييف

  مكضكعو التنصيص عما اكتساب الجنسيب  6797جاناي  2مؤرخ في  42منشكر عدد
 التكنسيب

  جانبمكضكعو احصائيب األ 6797مارس  61مؤرخ في  24منشكر عدد 

  مكضكعو الحالب المدنيب التنصيص عما حكـ  6712سبتمبر  62مؤرخ في  14منشكر عدد
 التبني

  مكضكعو تسميـ البينات في ىبكت الجنسيب 6719أفريؿ  61مؤرخ في  27منشكر عدد 

  مكضكعو رسـك الحالب المدنيب القديمب  6719نكفمبر  6مؤرخ في  1122مكتكب منشكر عدد
 يبالمحررة بال ب الارنس

  مكضكعو تسميـ البينات في ىبكت الجنسيب 6712أكت  32مؤرخ في  21منشكر عدد 

  مكضكعو تحرير المضاميف كالبطا ات 6796أفريؿ  21مؤرخ في  34منشكر عدد 

  مكضكعو تدارؾ اإلخالؿ بكىائؽ الحالب المدنيب 6793جكاف  62مؤرخ في  32منشكر عدد 

  و المطالب المكجيب مف طرؼ مكاطنينا مكضكع 6792مام  26مؤرخ في  642منشكر عدد
 بالخارج إلا ضباط الحالب المدنيب بالجميكريب التكنسيب

  مكضكعو تبسيط اإلجرااات في  6727فيارم  64مؤرخ في  69منشكر مف الكزير األكؿ عدد
 خصكص كىائؽ الحالب المدنيب

  بالخارج مكضكعو تسميـ شيادة الحياة لمكطنينا 6727مام  34مؤرخ في  31منشكر عدد 

  مكضكعو تسميـ كىائؽ الحالب المدنيب كعمميات  6771جاناي  67مؤرخ في  2منشكر عدد
 التعريؼ باإلمضاا

  مكضكعو تسميـ شيادة عدـ التزكيج ىانيب  6771مارس  21مؤرخ في  6921منشكر عدد
 بالنسبب لررامؿ
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  مكضكعو تحرير مضاميف الكالدة 6772سبتمبر  32مؤرخ في  11منشكر عدد  

  مكضكعو إضافب عبارة "سمـ ل ايب الزكاج"  6772أكتكبر  9مؤرخ في  17منشكر عدد
 بمضاميف الكالدة المسممب لمكاطنينا بالخارج

 منشور حول توحيد سن الرشد المدني .6
 تكحيد سف الرشد المدنيحول   3166مارس   13 مؤرخ في  6132/31 منشكر عدد 

 اللقب العائلي: .7
  مكضكعو تكضيحات حكؿ  رارات اإلسناد 6711ناي جا 63مؤرخ في  69منشكر عدد  

  مكضكعو إصالح األدالط بالرائد الرسمي 6719أفريؿ  31مرخ في  46منشكر عدد  

  مكضكعو إصالح الرسـك بمكجب ت يير المقب  6719جكاف  7مؤرخ في  2112مكتكب عدد
  العائمي

  كجب ت يير المقب مكضكعو إصالح الرسـك بم 6794نكفمبر  63مؤرخ في  614منشكر عدد
 العائمي

  مكضكعو اعتماد رسـك الكالدة فيما يتعمؽ بنسناد  6799مارس  1مؤرخ في  63منشكر عدد
 ألقاب عائميا جديدة

  حكؿ المقب العائمي 6791جكيميب  31مؤرخ في  29منشكر عدد 

  بمقتضا  6797مكضكعو رسـك كالدة مكاليد بعد عاـ  6799مام  2مؤرخ في  42منشكر عدد
 ـأحكا

  مكضكعو عمميب التناصيص عما المقب العائمي 6799مارس  9مؤرخ في  97منشكر عدد 

  مكضكعو المقب العائمي )إصالح رسـك الحالب  6723أكتكبر  7مؤرخ في  42منشكر عدد
  6797المدنيب المتعمقب بمكاليد بعد درة ديسمبر 

 ...  اب الجديدة مكضكعو التنصيص عما األلق 6722أكتكبر  66مؤرخ في  42منشكر عدد
  لرميات برسـك كالدة األبناا

   مكضكعو تدارؾ السيك عف ذكر المقب العائمي  6724سبتمبر  37مؤرخ في  49منشكر عدد
  برسـك الكالدة

 حول شهادة التطابق بٌن اللقب األصلً    3116ماي  66 مؤرخ في  34منشكر عػػدد

 واللقب المسند
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 الدفتر العائلي:  ـــريمناش .8
  مكضكعو كيايب إعداد كتسميـ الدفتر العائمي 6719جكيميب  37مؤرخ في  14منشكر عدد 

  مكضكعو بياف اإلجرااات التطبيقيب 6719أكتكبر  4مؤرخ في  92منشكر عدد 

  مكضكعو تكجييات تكميميب 6717جاناي  37مؤرخ في  1منشكر عدد 

  المبرمب مكضعو استخراج نسخ مف عقكد الزكاج  6791مارس  21مؤرخ في  63منشكر عدد
 سابقا لدل العدكؿ

  مكضكعو تحرير المضاميف المستخرجب مف الدفتر  6796جكاف  9مؤرخ في  24منشكر عدد
 العائمي

  مكضكعو ا تناا الدفتر العائمي 6796جكيميب  31مؤرخ في  46منشكر عدد 

  مكضكعو التنصيص عما اسـ كلقب كالدتي  6793نكفمبر  62مؤرخ في  49منشكر عدد
 الزكجيف

  يتعمؽ بتعميـ استعماؿ الدفتر العائمي 6797جاناي  61مؤرخ في  3ر عدد منشك 

  مف  63يتعمؽ بتمديد األجؿ المعيف بالاصؿ  6723سبتمبر  69مؤرخ في  41منشكر عدد
 المتعمؽ بنحداث الدفتر العائمي 6719جكاف  21المؤرخ في  32القانكف عدد 

  دفاتر العائميب التكنسيب مف طرؼ مكضكعو مسؾ ال 6722جاناي  63مؤرخ في  2منشكر عدد
 األجانب

  ميائر العتحكؿ الدف   3113سبتمبر  34مؤرخ في  99منشكر عدد 

 ميائر العتحكؿ الدف  3113أكتكبر  62   مؤرخ في  97 منشكر عدد                                                                  

 التنصيصات: .9
  حكؿ التناصيص برسـ الحالب المدنيب 6722تمبر سب 2مؤرخ في  43منشكر عدد 

  حكؿ اإلعالـ بك ائع الحالب المدنيب 6722سبتمبر  32مؤرخ في  49منشكر عدد 

  مكضكعو التنصيص عما عقكد الزكاج كأحكاـ  6779جكيميب  2مؤرخ في  27منشكر عدد
 الطالؽ

 عقكد الزكاج  حكؿ إحكاـ عمميب التنصيص عما 3111مارس  39مؤرخ في   62منشكر عػػدد
 كأحكاـ الطالؽ كالكفيات
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  حكؿ التنصيص عما أحكاـ الطالؽ  3116أفريؿ  32مؤرخ في  2394/31عػػػػدد منشكر
 االجنبيب المحالة بالصب ب التنايذيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 


