
 الخدمة الوثائق المطلوبة اآلجال

 يتم الترسيم خالل عشرة
أيام من تاريخ الوضع.

 انقضاء األجل بعد

 القانوني يتم

 الترسيم بإذن من
 المحكمة.

 يعلم بوالدة الطفل :
.   أو كل من شاهد الوضع والده * 

 * إعالم من المستشفى أو المصحة التي تمت بها

 الوالدة.
 * بطاقة تعريف وطنية لألب أو لألم .

 * مضمون والدة أحد األبناء.
 * مضمون والدة اإلبن السابق.

 * إمضاء المعلم برسم الوالدة حاال.

 ترسيم الوالدة

 م حينيا أو خالل ثالثة أيا

 من تاريخ الوفاة، علما

 بعد فوات األجل وأنه

 القانوني اليمكن الترسيم
.   ذن من المحكمة ا ال ب ا

 * أكثر مايمكن من معلومات عن المتوفي
.   والدته بطاقة تعريفه أو مضمون

 * تقرير المصالح األمنية إن كان الموت في
 . الشك ظروف غير عادية وتثير

 ترسيم وفاة

 من يومين إلى أسبوع.  * مضمون والدة لكل من الزوجين.
 * الشهادة الطبية إلتمام الزواج.

 * نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية
 تثبت هوية الزوجين.

 * إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.
 * مواقفة الوالدين بالنسبة لزواج قاصر .

.   سنة 17 سنة والزوجة 20 زوج السن األدنى لل * 
 الزوج موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان * 
 متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج أو إذا

 كان أحد الزوجين قاصرا.

 * مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة لألرامل.
 * نسخة من حكم الطالق بالنسبة للمطلقين، أو
.   ه على الطالق مضمون والدة منصوص ب

 * ترخيص من اإلدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص
 أعوان األسالك النشيطة، الجيش : مسبق للزواج

 الوطني، القمارق.

 * بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

عقد زواج
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.   بإمكانية عقد الزواج بالنسبة لألجانب تشهد

 * شهادة في إعتناق الدين اإلسالمي لغير

.   مسلمين الراغبين في الزواج بتونسية مسلمة ال

 * اإلستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين
 مع وجوب توفر الشروط القانونية لكال

 الشاهدين.

 ساعة 24 خالل

 على أقصى تقدير من

 . تقديم الطلب

 الوالدات :

 . ها ريخ الوالدة ومكان الرسم، تا االسم واللقب، عدد
 الوفيات :

.   واللقب، عدد الرسم، تاريخ ومكان الوفاة االسم
 الزواج :

 االسم واللقب، تاريخ ابرام عقد الزواج مع بيان
.   عدول االشهاد ابرامه لدى البلدية أم لدى

 استخراج وثائق

 الحالة المدنية

 يوما من تاريخ 45 خالل * 
 . وجب الم تام إيداع ملف

 يوما اذا 60 خالل * 
 البناية في منطقة كانت

 مثال تهيئتها بصدد
 اإلنجاز.

 يوما في 90 خالل * 
 صورة وجود البناية

 م 200 في حدود

 من المواقع الطبيعية

 أو الثقافية أو األثرية
 أو المصانة أو التاريخية.

 * مطلب على ورق عادي بامضاء عادي.
 وتصرف أو عقد شهادة ملكية أو شهادة حوز * 

 تمليك أو حجة عادلة أو حكم استحقاقي.

 نظائر معدة وجوبا 3 في أمثلة مشروع البناء * 
 من طرف مهندس معماري.

 * قرار تصفيف اذا كانت القطعة محاذية للملك
 العمومي البحري أو الطرقات.

 الدخل وصل ايداع التصريح بالضريبة على * 

 أو الضريبة على الشركات.
 * وصل خالص األداءات المتعلقة باألرض.

 * تصاميم مختلف الطوابق.
 * مثال في الهيكل للمبنى .

 * مثال موقعي للعقار.
 المحيط دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على

 بالنسبة للبناءات واألشغال والتجهيزات التي

 . ئة والمحيط البي لها انعكاسات على

 مطلب ترخيص في البناء
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