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طنيالوالسجلمنظومة
بتونسالمدنيةللحالة

عمانسلطنة
التونسيةالجمھورية

البيئةوالمحليةالشؤونوزارة



القانونياإلطار

المدنيةالحالةبتنظيمالمتعلق 1957أوتغرةفىالمؤرخ 1957لسنة 3عددالقانون

  :القانونھذاضبط
أحكامترسيموكذلكوترسيمھاالزواجعقودتحريرووالوفياتالوالداتبمقتضاھاالتصريحيقعالتيالشروط▪

الطالق

والعمدوالمعتمديناألولينوالمعتمدينوالوالةالبلدياتلرؤساءالمدنيةللحالةضابطصفةمنح▪
البلدانبتلكالمعتمدينالتونسيةالبالدقناصلوالديبلوماسييناألعوانو

وتحديداإللزاميةطابعالواقعاتبھذهالتصريحإكسابمعالمدنيةالحالةلوقائعوالترسيمالتصريحإجراءات▪
قضائيبإذنإالالترسيمبانقضائهيمكنالللتصريحآجال



القانونياإلطار

موجودشخصأليالتونسيالترابداخلتحدثالتيالوقائعكلالمدنيةللحالةالوطنيبالسجلترسم
عرقهأودينهأوجنسيتهكانتمھمابالبالد

وباألجانببالتونسيينالمتعلقالمدنيةالحالةرسوممنرسمكليعتمد
البلدبذلكبھاالمعمولالتراتيبطبقتحريرهوقعإذاالتونسيةالجمھوريةخارجالمحرر



القانونياإلطار

بالبالدللتونسيينالمدنيةالحالةوقائعكلالتونسيالترابخارجالمدنيةللحالةالوطنيبالسجلترسم
المعتمدينالتونسيةالبالدقناصلأوالديبلوماسييناألعوانطرفمنالتونسيةالقوانينطبقاألجنبية

كلنھايةفياألعوانھؤالءبيدالتيالمدنيةالحالةدفاترمننظيرويوّجهالبلدانبتلك
مضامينمنھاوتسلّمحفظھاتتولىالتيالعاصمةتونسبلديةإلىعام



القانونياإلطار

فيھايقعالتيوالساعةواليومالسنةعلىبالرسوموينصاصلييندفترينفيالمدنيةالحالةرسومتدرج
ذكرھميقعالذيناألشخاصجميعومقروحرفةوألقابوأسماءالمدنيةالحالةضابطواسمالرسومتلقي

بالرسوم



القانونياإلطار

واقعةلكلالمستوجبةاآلجالالقانونضبطالمدنيةالحالةلوقائعبالنسبة•

القانونيةاآلجال الرسوم

الوالدةتاريخمنأيام 10
الوالداترسوم

الوفاةتاريخمنأيام 03 الوفياترسوم

الزواجعقدابرامتاريخمنيوما 30 الزيجاترسوم

الطالقحكمتاريخمنأيام 10 الطالقتنصيص



؟للمنظومةالقانونياإلطارنفعلكيف

لوقائعلتسجيلمراكزمنالجمھوريةترابكاملعلىممتدةشبكةعلىالوطنيالسجليعتمد•
كاآلتيمھيكلةخارجھاوالبالدداخلالمدنيةالحالة

جل
لس
ا

ني
وط
ال

والية 24
معتمدية 264 عمادة 2084

بلدية 264 بلديةدائرة 111

سفارة 62
عامةقنصليات 09

قنصلية 15



؟المنظومةيشغلمن

اصداروالترسيمخدماتيؤمنونوالجمھوريةكاملفيمنتشرونعون 1200
الزواجوالوفياتوالوالداترسوممنالنسخ

كاملفيموزعةالكترونيخادم 461حواليفيتستخدممعلوماتيةمنظومة
بالشبكةمتصلحاسوب  1800والبالدأنحاء

وجھويةالكترونيةبيناتقاعدة 24ومحليةالكترونيةبياناتقاعدة 461
السجللحفظمختلفةمواقعأربعةومركزيةالكترونيةبيناتقاعدة

الكتروني



الوطنيللسجلالحاليةالكلفة

لألجورسنويادوالرمليون 2,4حوليأيتونسيدينارمليون 14

سنويادوالرألف 137حواليأياإلعالميةالمنظومةلصيانةدينارألف 800

دوالرألف 62حوليأيالطبعحبرومطبوعاتومستلزماتدينارألف 360

السنويةالكلفة
سنويادوالرمليون 2,6حواليأيتونسيدينارألف 161ومليون 15



الرسوماحداثمراحل



مبـــاشــــرتصريـحالمستشفىمنإعالم

اآلجالاحترامعلىالحرص
للتـــرســيــمالقـانونيــة

خاصةالترسيمعنداألخطاءلتالفيالتحري
المطلوبةاإلسترشاديةبالعناصريتعلقفيما

الحالةضابططرفمنالرسمإمضاء
باإلمضاءتفويضالهأسندمنأوالمدنية

إعـالميــاالــرسـمتحصـيـل

الخاصةالمطبوعةتعمير
لإلحصاءالوطنيبالمعھـد

منمضامينتسليم
لطالبيـھــاالرســم

المعلمعلىالرسمتالوة

المعلـــمإمـضـاء

الرسومإحداثمراحل



علىالواردةاإلعالمات
ضباط)منالبلديةاإلدارة

...محاكم-آخرينمدنيةحالة )

الضبطبمكتبالتسجيل

الحالةقسمعلىاإلحالة
حينيةبصورةالمدنية
المعدالمتابعةبدفترالتسجيل
طبقالإلعالماتخصيصا

إلحكام
فيالمؤرخ 39عددالمنشور

وزارةعنالصادر 8/7/95
الداخلية

التنصيصإتمام
المعنيةبالرسوم

بالرسومبالتوازيالتنصيص
إعالمياالمحصلةالمعنية

المعنيةالرسومعرض
إلمضاء

علىالمدنيةالحالةضابط
يوماالمدرجةالتنصيصات

بيوم

مصدرهإلىالجذرإرجاع

الجذرإمضاء
بعد
الموجبإتمام
المحكمةكتابةإعالم

ليتم
بالنظيرالتنصيص

الثاني
المودعالدفترمن

لديھا

توجيھھايتمالتياإلعالمات
منالممسوكةبالرسوموالخاصة
آخرينمدنيةحالةضباططرف

اإلعـالمــاتإعــداد

للتنصيصالمحكمةكتابةإعالم
الثانيبالنظير

المتابعةبدفترتسجيلھا
قسمطرفمنالممسوك
 .المدنيةالحالة

الضبطبمكتبالتسجيل

ضابطإلىالتوجيه
المعنيالمدنيةالحالة

إلىبالرجوعالعمليةمتابعة
دفتر
المتابعة

اإلتصالعند
ذلكعلىالمالحظة-

المتابعةبدفتر

 :بالجذراإلتصالعدمعند
حينإلىوالمتابعةالتذكير

اإلنجازيفيدبمااإلتصال

الرسومألصحابالمدنيةالحالةعلىتطرأالتيالتغييراتعلىالتنصيص



لسنةالرسومحولمعطيات 2015



  2015لسنةالوالداترسومحولمعطيات

التونسيينالمواطنين اآلجانبالمواطنين

الوالداترسوم البالدداخل البالدخارج البالدداخل

العامالمجموع 224 028 11 729 1 574

القانونيةاآلجالفيالترسيم 221 378 1 727 1 275

السنةنفسفيلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 2 064 10 002 218

2015سنةبعدلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 586 0 81



  2015لسنةالوفياترسومحولمعطيات

التونسيونالمواطنون األجانبالمواطنين

الوفياترسوم البالدداخل البالدخارج البالدداخل

العامالمجموع 68 657 1 025 2 114

القانونيةاآلجالفيالترسيم 66 694 681 2 058

السنةنفسفيلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 1 635 339 54

2015سنةبعدلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 280 0 1



التونسيونالمواطنون أجنبيالطرفينأحد

الزيجاترسوم البالدداخل البالدخارج البالدداخل

العامالمجموع 105 628 405 4 599

القانونيةاآلجالفيالترسيم 78 708 35 4 027

السنةنفسفيلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 26 349 370 554

2015سنةبعدلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 571 0 18

  2015لسنةالزيجاترسومحولمعطيات



اآلجالحسبالترسيمنسب
البالدداخلالتونسينللمواطنين

الوالداترسوم الوفياترسوم الزيجاترسوم

القانونيةاآلجالفيالترسيم 98,82% 97,21% 74,51%

السنةنفسفيلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 0,92% 2,38% 24,95%

سنةبعدلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم
2015 0,26% 0,41% 0,54%



اآلجالحسبالترسيمنسب
البالدداخلاألجانبللمواطنين

الوالداترسوم الوفياترسوم الزيجاترسوم

القانونيةاآلجالفيالترسيم 81,00% 97,40% 87,56%

السنةنفسفيلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم 13,85% 2,56% 12,05%

سنةبعدلكنالقانونيةاآلجالخارجالترسيم
2015 5,15% 0,05% 0,39%



التوصيات

ويمكنناالرقميللسجلالقانونيةالشرعيةيعطيالمدنيةالحالةلتنظيمجديدقانونوضع-
 ,المعالجة,الجمع)للمعلومةالرقميةالمعالجةفيالتكنولوجيالتطوراستيعابمن

(والنشرالتبادل
- المدنيةالحالةبوقائعللتصريحالقصوىاآلجالفيالتقليص
- المدنيةالحالةمنظومةفيالمتدخلينلجميعخاصدليلاعداد
- المنظومةفيالمتدخلينلألعوانالمستمروالتكوينالرسكلة



سنةمنبدايةالورقيةالدفاترعنوالتخليالمدنيةللحالةالرقميالسجلاعتماد-
2019                                                                               

- مرحلتينعلىالمدنيةالحالةلوقائعالوطنيالسجلفياإلدراجاعتماد : التسجيل
المدنيةالحالةضباطقبلمنالنھائيوالتثبيتالمصدرمن

التوصيات



الحلھيالتكنلوجيا

ذاتشبكةالىالمروروالمعلوماتيةللشبكةالتحتيةالبنيةتطوير
السجلمزوديمختلفمعمندمجةمنظومةومؤمنوعاليتدفق

 2020أفقفيالمدنيةللحالةالوطني







تقدرالالتياإلشكالياتتطرحالاإلنسانية
معالجتھاعلى



شكرا


