
 

يا                       دولة لي
  الوحدة الوطنية حكومة  

ارجية    وزارة ا
ية  اليا -السفارة اللي   أس

                                  
  

ي .............................. ل املد   مكتب ال
برقم  ي...................                   ......................العائلة/........... كت ل املد   رقم ال

  رقم الصفحة/..........................                     رقم قيد العائلة/................................... 
  

اقعة    صورة طبق األصل من و
 الوفاة

مستخرج رس إلثبات 
اقعة الوفاة   و

  
روف فقط.   الكتابة با

ي: .............................................. اسم املتو س :..................اللقب:. . ثال   ........ ........................ا
نة: ................................. )).. ......................(( :السن   . .................سية:   ا .................: انة الدي  .امل

ان الوالدة:.   ... ..........................سنة........ .......... العمر:    ............................................... تارخ وم
  . ..................................................................................................... ): )ة ((تذكر مفصلأسباب الوفاة 

ر:...........). اليوم: .....................(تارخ الوفاة/ الساعة:    . ........................... السنة:..................... الش
ان    . الوفاة: .........................................................................................م

ة ال قامت بالتبليغ (يذكر االسم والعنوان   . .): ..........................................................................ا
ا: ...........................................................................: ............................................الوالدةاسم    . لق

  
ل الوفيات بالرقم أعاله:.......   . ............. .......................تم التحقق من البيانات أعاله وقيد 

 
ر:................... اليوم: ..تارخ التبليغ:     ............................................السنة: ......................  الش

لف  تم ........................ التوقيع ...................................................... بالقيد: اسم املوظف امل   وا
  
  
  

 
 
 

)10نموذج رقم (  

  . ................. :البلدية 
لة: ..................   . ا

ي: ل املد  .................... مكتب ال

 ...................................... اسم املبلغ 

  . .................................عنوانھ: .......
ند   ........................... :إثباتمس



 
 

يا    دولة لي
  الوحدة الوطنية حكومة  

ارجية    وزارة ا
ية  اليا –السفارة اللي   اس

  

  تبليغ عن وفاة من أصل وصورة 
 

  ...................................... البلدية 
.../ ب ..........الرقم العائ   ........... ........الساعة ..................................تارخ التبليغ...... ...........كت

ر/ .................تارخ الوفاة يوم/   ......... .......ع الساعة.......... ..................... سنة/.................ش
  ....................... .................................................................بمدينة......... محل الوفاة /..............

.......................... : ا(ذكر/أن ........................لقبھ:  .اسم املتو   . ): ..................................نوع
تھ: س ان  .......................  االجتماعية:ھ حالت  .............. ج   . ................................... امليالد:تارخ وم

صية  ............................... العمر:   .... ......................: رقم........وثيقة سفر  ان وجدت بطاقتھ ال
ا ة  .................... تارخ صدور ا: .........................ج        .امليالد: ................................تارخ .صدور

  ................................................... محل الوفاة: .....محل اإلقامة:  ....................
ان معلوم     .......................................: ....الوفاةمحل . للمبلغ: .........................محل قيده إن 

................ :   ............................................................. لقبھ: .... ...اسم والد املتو
: ..................................اسم والدة    .لقبھ: ................................................ .املتو

  ....................................... .لقبھ: ..................................  ................... املبلغ: اسم 
ة   .املبلغ: ..........................رقم جواز    . صدوره: ...........................................................تارخ وج

  . ..................................................................................................باملتوفية:  صلتھ 
  

  توقيع املبلغ:................................. 
  

لف بالشؤون القنصلية.   وقدم البالغ إ امل
  

  

لف بالشؤون القنصلية    امل
 .................................  

  
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ي. ل املد ان اليوجد بھ مكتب لل ن إذا حدثت الوفاة  م ذا النموذج من أصل وصورت وظة يقدم    م
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يا    دولة لي
  الوحدة الوطنية حكومة  
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ـــــــــــــادة وفـــــــــــــاة    ش
 

ر/.............................  اليوم   ................................ سنة/ ..................... ش
  

  إ رحمة هللا  تانتقل
  

.: ا: .................. ......................... اسم  املتو ا(ذكر/أن .لق   . ): ................نوع
ان    .... ........................................: ......ا عمر .امليالد: ............................. تارخ وم

صية ان وجدت    .................................... : رقم........ وثيقة سفر  بطاقتھ ال
ا ة  .................. تارخ صدور ا: ..........................ج   .امليالد: ....................تارخ .صدور

  . ....................................................محل الوفاة:  .......................... اإلقامة:محل 
................ :   ........................... ....................... لقبھ: .... اسم والد املتو

: ..................................... اسم والدة  ا: ......................................... .املتو   . .....لق
  . : ........................................................صدرت  .رقم: ............................ محل قيد 

  
  
  

لف بالشؤون القنصلية                                                                                                 امل
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  سجل واقعات الطالق وما في حكمه     

  ..................  ... شهر: ........................  الساعة :.................... ................ يوم : في سنة: 

    تسلمت من ................................................................ ولقبه ..................................

  ........................ .. .................... تاريخ ومكان صدوره : جواز سفر ( أو بطاقة شخصية) رقم : 

  وخالصته كما يلي :  –تفريق جسماني  –............................... صورة إشهار الطالق  محل اإلقامة : 

  ..........................   ........................ من شهر :  .......................... يوم : إنه في سنة 
  ....................في دولة :..........................................    .... الدقيقة :الساعة:................

  -حسب القواعد الشرعية المقررة في وقع الطالق :

  ..................   ...................... جنسيته  لقبه    :....................................... اسم المطلق)1

 ........................ البالغ من العمر :.............................. مهنته :........................ ديانته:...

....................................... محل اإلقامة : ...........................................   تاريخ ميالده :
رقم جواز السفر أو بطاقته: .......................................تاريخ وجهة صدوره : ....................  

..... محل إقامتها : ......................................  .................................. اسم والدة المطلق :
.......................................    اسم والد المطلق : ....................................... محل إقامته : 

. جنسيتها: .............  .................... ....................................... لقبها : : إسم المطلقة) 2
.......................................    ....................................... محل اإلقامتها :  تاريخ ميالدها :

رقم جواز السفرها أو بطاقتها: .......................................تاريخ وجهة صدورها:.................  
.......................................   لقه : .......................................محل إقامتها :اسم والدة المط 

.......................................    اسم والد المطلقه : ....................................... محل إقامته : 
  .................. تحت رقم : ................................ ....... قيد اإلشهار في السجل المدني بتاريخ :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 إطلعنا على اإلشهار وصورته وقمنا بختمها و حفظ الصورة بملف الطالق المقيد بهذا السجل .  

 

 

  

        وقيع مسؤول الشؤون القنصليةت          

  
 

 

 

 

 




