
ووررقة مخصّصة لمصالح ووززااررةة االصّحّة االعموميیّة

إإنّي االممضي أأسفلهھ االدّكتورر في االطّبّ أأشهھد أأننّ االوفاةة  حدثت 
........................ على االسّاعة ................................................. يیومم 

 ال  ▢ نعم       ▢              مانع ططبّيّ شرعيّ من االدّفن
 ال▢  نعم       ▢   ووجوبب ووضع االجثّة في تابوتت مغلق

حرّرر بب ............................. يیومم .................... على االسّاعة ..............

إإمضاء

ررقم االتّسجيیل بالمجلس االوططنيّ لعماددةة ااألططبّاء.......................................
مكانن مباشرةة االطّبيیب ...........................................................

  ال   ▢  نعم      ▢هھھھل كانن هھھھو االطّبيیب االمباشر     
سلّمت هھھھذهه االشّهھاددةة بطلب من عائلة االمتوفّي حسب تصريیح االسّيیّد (ةة) ............. 

.صاحب بب.تت.وو. عددد..........................................................

................................لجماعة االمحليّیّة اا
.........................................االمعتمديیة 

.............................................االواليیة 

▢▢▢▢-▢▢-▢▢  في(ةة)مولودد 
 ................................بب

 أأنثى▢ ذذكر ▢   االجنس

 ..............................االمهھنة

االحالة االمدنيیّة
 مطلّق▢ أأررمل ▢ متزووّجج ▢ أأعزبب ▢ 

 جنسيیّة أأخرىى▢  تونسيیّة ▢ االجنسيیّة 

االجماعة االمحليّیّة االّتي حدثت بهھا االوفاةة
االجماعة االمحليّیّة  ......................

االمعتمديیّة ...........................
االواليیة ............................

االعددد االرّتبيّ للوفاةة
▢▢▢▢▢

جزء ثانن سرّيي مخصّص لمصالح ووززااررةة االصّحّة االعموميیّة

أأسبابب االوفاةة
: ااألمرااضض االّتي تسبّبت بصفة مباشرةة في االوفاةة : االقسم ااألووّلل

      أأ -..........................................................................

ناجمة أأوو منجرّةة عن         بب  - .......................................................................
ناجمة أأوو منجرّةة عن         جج - ........................................................................
ناجمة أأوو منجرّةة عن         دد - ........................................................................

 : االحاالتت االمرضيیّة وو االعواامل االفيیسيیولوجيیّة االّتي ساعدتت بصفة غيیر مباشرةة على حدووثث االوفاةةاالقسم االثّاني
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 لمدّةة االفاصلة بيین بداايیة االمسارراا
 االمرضيّ وو حدووثث االوفاةة (ساعة٬،

يیومم٬، شهھر أأوو سنة)
..............................................

شهھاددةة ووفاةة ططبيّیّة

معلوماتت إإضافيیّة
 ال▢ نعم      ▢ (يیذكر حتى إإذذاا ثبت أأنن ال عالقة لهھ بالوفاةة) أأوو بعد سنة على أأقصى تقديیر    هھھھل حدثت االوفاةة عند االحمل

في تلك االحالة ااذذكر االمدّةة االفاصلة بيین اانتهھاء االحمل ووحدووثث االوفاةة  .........................    ااشهھر  ...............................    اايیامم 
 ال ▢ نعم    ▢   هھھھل هھھھو حاددثث شغلأأووضح بدقّة حدووثهھ (االطّريیق االعامم٬، االمنزلل٬،....)........................  في حالة حدووثث عاررضض 

غيیر ووااضح ▢
 نعم لكن نتيیجة االتّشريیح غيیر متوفرةة ▢ نعم وونتيیجة االتّشريیح متوفرةة      ▢  ال        ▢    هھھھل ووقع أأوو سيیقع تشريیح االجثّة

  االمستشفى(أأذذكرهه).............................................▢ االطّريیق االعامم     ▢  مؤسّسة إإيیوااء     ▢ االمنزلل   ▢ :   مكانن حدووثث االوفاةة
  مكانن آآخر (ااذذكرهه)...........................▢ مؤسّسة صحّيیة خاصّة (أأذذكرهھھھا) ................................................... ▢



جزء أأووّلل مخصّص لمصالح االحالة االمدنيیّة

إإنّي االممضي أأسفلهھ االدّكتورر في االطّبّ أأشهھد أأننّ ووفاةة االشّخص االمذكورر جانبا االّتي حدثت 
........................ يیومم ................................................. على االسّاعة .........

حقيیقيیّة وو دداائمة

 ال  ▢  نعم       ▢             مانع ططبّيّ شرعيّ من االدّفن
 ال▢  نعم       ▢   ووجوبب ووضع االجثّة في تابوتت مغلق

................................ على االسّاعة ................حرّرر بب ....................... يیومم ....

إإمضاء

.................ررقم االتّسجيیل بالمجلس االوططنيّ لعماددةة ااألططبّاء.......................
.........................................مكانن مباشرةة االطّبيیب ...........................

 ال   ▢ نعم      ▢هھھھل كانن هھھھو االطّبيیب االمباشر    

......سلّمت هھھھذهه االشّهھاددةة بطلب من عائلة االمتوقي حسب تصريیح االسّيیّد (ةة) ...........
............صاحب (ةة) بطاقة االتّعريیف االوططنيیّة عددد .........................................

 ..............................السماا
 ..............................االلّقب

.........عددد بطاقة االتّعريیف االوططنيیّة   
.............................................

عنواانن مقرّ االسّكنى االرّئيیسيّ
......................................... االنهّھج

...............االجماعة االمحليّیّة ..............
االمعتمديیّة ......................................
االواليیة ........................................

▢▢▢▢-▢▢-▢▢  في(ةة)مولودد 
بب ...........................................

 أأنثى▢ ذذكر ▢   االجنس

 .........................................االمهھنة

االحالة االمدنيیّة 
 مطلّق▢ أأررمل ▢ متزووّجج  ▢ أأعزبب ▢ 

 جنسيیّة أأخرىى▢  تونسيیّة ▢ االجنسيیّة  

االجماعة االمحليّیّة االّتي حدثت بهھا االوفاةة
..........االجماعة االمحليّیّة ............

االمعتمديیّة ......................................
االواليیة ........................................

شهھاددةة ووفاةة ططبيّیّة

االعددد االرّتبيّ للوفاةة
▢▢▢▢▢
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