
 

 
 لجمهورية التونسيةا      

 الداخلية وزارة          

   والية املنستير                      

 

 مطلب ترخيص في إحالة عقار كائن بدوائر

 تدخل الوكالة العقارية الفالحية )*( 
 

  :تاريخ ورود المطلب إلى والية المنستير 
 

 ـــــــــــــــ.......................................................................المحيل )ة(: اسم
 ـــــــــــــــ....................................بطاقة التعريف الوطنية رقم :)ة( صاحب 

 ـــــــــــــــ...................................ــ المسلمة بتونس في :

 ـــــــــــــــ..... .......................................................................:الوالدةتاريخ ومكان  
 ـــــــــــــــ.................................................: فةحرال

 ـــــــــــــــ............................................................................................العنوان:
 

 ـــــــــــــــ.......................................................:...............)ها( المحال له اسم
 ـــــــــــــــ..........................  : بطاقة التعريف الوطنية رقم)ة( صاحب 

 ـــــــــــــــ.....................................:لمسلمة بتونس فيا
 ـــــــــــــــ............................................................................:ةوالدالتاريخ ومكان  

 ـــــــــــــــ....................................................: ةحرفال
 ـــــــــــــــ............................................................................................:  العنوان

 ـــــــــــــــ .............: تعيين العقار موضوع العملية : قطعة اإلصالح الزراعي عدد

 ـــــــــــــــ......................................................................:(العقاري أو )دائرة التدخلية العمومية والمنطقة السق

 ـــــــــــــــ..................................الرسم العقاري عدد  ** عدد الرسم العقاري )أو مطلب التسجيل ( :

 ـــــــــــــ( 2مالمناب باألجزاء ثم ما يقابلها مساحة بالذكر  ) المساحة موضوع البيع :ـــــــــــــــ2م..............المساحة الجملية للعقار :

 ـــــــــــــــ .......................................................الثمن  :

 ـــــــــــــــ....................................: (ة) أصل ملكية البائع 

 ـــــــــــــــ  ...... :  )نعم أو ال( هل المشتري يملك بالمنطقة

 ــــــــــــ.......:)نعم أو ال(هل يملك بالقطعة موضوع البيع  

 

 الترخيص:تاريخ   

 الرفض:تاريخ  

 

 

المتعلـ  بممايـة المعايـات الية ـية  لقـ  الـم بدلمـا بالمعاليـة لمعايـاالا الية ـية  بمقـا  ـا   63-2004" طبقا لمقتضيات القـاون  دـ    

دلى جميع البياوات الةاصة با  بمقا  ا الق يم شـون  بلـى الهي ـة النطنيـة لممايـة المعايـات الية ـية بذا لـم يـتم حمايـة معايـاالا   االدتراض

ا  ا النفاذ بلى معايـاالا الية ـية  هوـي مـيتم المنيـن ه  وقـن بلـى الةـاات لمعايـاالا الية ـية   ه ا ـ  دلـى دمليـة المعاليـة الية ية  بمق

 المذكناة "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(                                                                            2000مااس  6المؤاخ  ا  29المنقح  المتمم بالقاون  د    1977مااس    16المؤاخ  ا  17مورا من القاون  د    2*)الف ن 

                                                                                                                                                 التسيين.**ب  كا  العقاا مسين ه   ا طنا 

 المعايات.العمير النثيقة بون دناية   قة  يمون ا ض المالب  ا صناة  جن  مهن ه  غلط ه  د م  ضنح  ا  المتعاق ةيتعين دلى األطراف 

        

 )ها(  إمضاء المحال له                                                                                                                ()ةإمضاء المحيل        

 )معرف به(                    )معرف به(                                                                                                                 

 
 

ق بالخانة املخصصة لعدد القطعة يقع    يتوجب على كل طالب خدمة إعادة رقن هذا املطلب بالكامل و تعمير جميع الخانات بكّل دقة  -:    مالحظات 
ّ
و فيما يتعل

 . تعميرها بالتنسيق مع مصالح الوكالة العقارية الفالحية باملنستير

 يعّرف املحيل باإلمضاء قبل املحال له. -

 2ثم ما يقابله من مساحة بالم  في حالة يكون العقار موضوع اإلحالة جزء من رسم عقار يقع التنصيص في خانة املساحة موضوع البيع على املناب باألجزاء -

من شهادة امللكية أو الرسم العقاري لم  ــ يقع تقديم املطلب في ثالثة نظائر  أصلية و ترفق وجوبا بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية ألطراف العملية و نسخة            

 .املالحظات ال ترقن()   أشهر من تاريخ تقديم املطلب 03يمض ى على استخراجهما مّدة 



     
 لجمهورية التونسية ا                 

 الداخلية  وزارة                 

 والية املنستير                     

 

 مطلب ترخيص في هبة عقار كائن بدوائر

 تدخل الوكالة العقارية الفالحية )*( 
 

  :تاريخ ورود المطلب إلى والية المنستير 
 

 ـــــــــــــــ..................................................:الواهب )ة( اسم

 ـــــــــــــــ....................................صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم :

 ـــــــــــــــ...................................ــ المسلمة بتونس في :

 ـــــــــــــــ....................................................................... .....تاريخ ومكان الوالدة:
 ـــــــــــــــ.................................................الحرفة :
 ـــــــــــــــ............................................................................................العنوان:

 

 ـــــــــــــــ.......................................:)ها( الموهوب له اسم
 ـــــــــــــــ..........................  : صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم

 ـــــــــــــــ.....................................:لمسلمة بتونس فيا
 ـــــــــــــــ...................................................تاريخ ومكان الوالدة:

 ـــــــــــــــ................................................الحرفة :
 ـــــــــــــــ............................................................................................:  العنوان

 

 ـــــــــــــــ.............: تعيين العقار موضوع العملية : قطعة اإلصالح الزراعي عدد

 ـــــــــــــــ.................................................................: (العقاري أو )دائرة التدخلية العمومية والمنطقة السق

 ـــــــــــــــ................................الرسم العقاري عدد ** عدد الرسم العقاري )أو مطلب التسجيل ( :

 ــــــــــــــ  2......................  م الهبة:المساحة موضوع ـــــــــــــــ2م..............المساحة الجملية للعقار :

 ـــــــــــــــ .....................................................الثمن  :

 ـــــــــــــــ..................................:)ة(هب اأصل ملكية الو 

 ـــــــــــــــ................:)نعم أو ال(يملك بالمنطقة  )ها( هل الموهوب له

 ــــــــــــ.............:)نعم أو ال(هل يملك بالقطعة موضوع الهبة

 

 تاريخ الترخيص : 

 تاريخ الرفض : 

 

 

المتعل  بمماية المعايات الية ية  لقـ  الـم بدلمـا بالمعاليـة لمعايـاالا الية ـية  بمقـا  ـا   63-2004" طبقا لمقتضيات القاون  د    

دلى جميع البياوات الةاصة با  بمقا  ا الق يم شون  بلى الهي ة النطنية لمماية المعايات الية ـية بذا لـم يـتم حمايـة معايـاالا   االدتراض

ا  ا النفاذ بلى معاياالا الية ية  هوي ميتم المنين ه  وقن بلـى الةـاات لمعايـاالا الية ـية   ه ا ـ  دلـى دمليـة المعاليـة الية ية  بمق

 المذكناة "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(                                                                            2000مااس  6المؤاخ  ا  29المنقح  المتمم بالقاون  د    1977مااس    16المؤاخ  ا  17مورا من القاون  د    2*)الف ن 

                                                                                                                                                 التسيين.**ب  كا  العقاا مسين ه   ا طنا 

 المعايات.العمير النثيقة بون دناية   قة  يمون ا ض المالب  ا صناة  جن  مهن ه  غلط ه  د م  ضنح  ا  المتعاق ةيتعين دلى األطراف 

         

 الموهوب له )ها( إمضاء                                                                                                                ة() الواهبإمضاء        

 )معرف به(        )معرف به(                                                                                                                             

 
ق بالخانة املخصصة لعدد القطعة يقع  يتوجب على كل طالب خدمة إعادة رقن هذا املطلب بالكامل و تعمير جميع الخانات بكّل دقة و فيما يتع  -:    مالحظات 

ّ
ل

 تعميرها بالتنسيق مع مصالح الوكالة العقارية الفالحية باملنستير. 

 يعّرف املحيل باإلمضاء قبل املحال له. -

 2يقابله من مساحة بالمفي حالة يكون العقار موضوع اإلحالة جزء من رسم عقار يقع التنصيص في خانة املساحة موضوع البيع على املناب باألجزاء ثم ما   -

أو الرسم العقاري لم  ــ يقع تقديم املطلب في ثالثة نظائر  أصلية و ترفق وجوبا بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية ألطراف العملية و نسخة من شهادة امللكية            

 ) املالحظات ال ترقن(.أشهر من تاريخ تقديم املطلب   03يمض ى على استخراجهما مّدة 



          

 لجمهورية التونسية ا        

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                        

 

 مطلب ترخيص في مقاسمة عقار كائن بدوائر

 تدخل الوكالة العقارية الفالحية )*( 
 

 :  تاريخ ورود المطلب إلى والية المنستير
 المتقاسمين:ماء أس -

     ـــــ.............................المسلمة بتونس في :   ــــ......................بطاقة التعريف الوطنية رقم : )ة( صاحب    ــــ..............................................اللقب  :  و  االسم -

 ــــ..........................................................:  العنوان   ــــ............................. حرفة:ال   ــــ.....................: الوالدةتاريخ ومكان 

     ـــــ.............................بتونس في :المسلمة    ــــ......................صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم :    ــــ..............................................االسم و اللقب  : -

 ــــ..........................................................:  العنوان   ــــ.............................حرفة: ال   ــــ.....................: الوالدةتاريخ ومكان 

     ـــــ.............................المسلمة بتونس في :   ــــ......................صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم :    ــــ..............................................االسم و اللقب  : -

 ــــ..........................................................:  العنوان   ــــ.............................حرفة: ال   ــــ.....................: الوالدةتاريخ ومكان 

 

 ــــــــ...........: تعيين العقار موضوع العملية : قطعة اإلصالح الزراعي عدد

 ـــــــ.............................................:....( العقاري أو )دائرة التدخل المنطقة السقوية العمومية

 ــــــــ................................الرسم العقاري عدد  ** عدد الرسم العقاري )أو مطلب التسجيل ( :

 ـــــــــ2م ........................المساحة الجملية للعقار :

 ـــــــــ( 2باألجزاء ثم ما يقابلها مساحة بالمذكر المناب  ) المساحة موضوع المقاسمة :

 كيفية المقاسمة:

 ـــــــــ.............................................................................. -1

 ـــــــــ........................................................................................................ -2

 ـــــــــ.............................................................................. -3
 

 ـــــــــ.........................................................قيمة العقار موضوع المقاسمة  :

 ـــــــــ.....................................أصل ملكية المتقاسمين :

 ـــــــــ............................:)نعم أو ال(هل المتقاسمون  يملكون بالمنطقة عقارات أخرى 

 

 تاريخ الترخيص : 

 تاريخ الرفض : 

 
دلــى  االدتــراضالمتعل  بمماية المعايات الية ية  لق  الم بدلما بالمعالية لمعايــاالا الية ــية  بمقــا  ــا    63-2004" طبقا لمقتضيات القاون  د    

ا  ــا النفــاذ بلــى جميع البياوات الةاصة با  بمقا  ا الق يم شون  بلى الهي ة النطنية لمماية المعايات الية ية بذا لم يتم حماية معاياالا الية ــية  بمقــ 

 معاياالا الية ية  هوي ميتم المنين ه  وقن بلى الةاات لمعاياالا الية ية   ه ا   دلى دملية المعالية المذكناة "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2000مااس   6المؤاخ  ا   29المنقح  المتمم بالقاون  د     1977مااس    16المؤاخ  ا   17مورا من القاون  د   2*)الف ن 

 التسيين.**ب  كا  العقاا مسين ه   ا طنا  

 المعايات.العمير النثيقة بون دناية   قة  يمون ا ض المالب  ا صناة  جن  مهن ه  غلط ه  د م  ضنح  ا  المتعاق ةيتعين دلى األطراف  

 

 

 إمضاء المتقاسمين  
 )معرف به(                                                                                                            

 

 2يتوجب على كل طالب خدمة إعادة رقن هذا في خانة املساحة موضوع البيع على املناب باألجزاء ثم ما يقابله من مساحة بالم -:  مالحظات 

أو الرسم العقاري لم  ــ يقع تقديم املطلب في ثالثة نظائر  أصلية و ترفق وجوبا بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية ألطراف العملية و نسخة من شهادة امللكية            

 ) املالحظات ال ترقن(.أشهر من تاريخ تقديم املطلب   03يمض ى على استخراجهما مّدة 

 

 



 تونسية لجمهورية الا          

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                       

 

 عقار كائن بدوائر  معاوضةمطلب ترخيص في 

 تدخل الوكالة العقارية الفالحية )*( 
 

 :  تاريخ ورود المطلب إلى والية المنستير

 ـــــــــــــــ..................................................:اسم المعاوض )ة(

 ـــــــــــــــ....................................صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم :

 ـــــــــــــــ...................................ــ المسلمة بتونس في :

 ـــــــــــــــ....................................................................... .....تاريخ ومكان الوالدة:
 ـــــــــــــــ.................................................الحرفة :
 ـــــــــــــــ............................................................................................العنوان:

 

 ـــــــــــــــ.......................................:اسم المعاوض معه )ها(
 ـــــــــــــــ..........................  : صاحب )ة( بطاقة التعريف الوطنية رقم

 ـــــــــــــــ.....................................:لمسلمة بتونس فيا
 ـــــــــــــــ...................................................تاريخ ومكان الوالدة:

 ـــــــــــــــ................................................الحرفة :
 ـــــــــــــــ............................................................................................:  العنوان

 

 ــــــــ...........: تعيين العقار موضوع العملية : قطعة اإلصالح الزراعي عدد

 ـــــــ:.................................................المنطقة السقوية العمومية أو )دائرة التدخل العقاري( 

 ــــــــ................................** عدد الرسم العقاري )أو مطلب التسجيل ( : الرسم العقاري عدد 

 ـــــــــ2........................ مالمساحة الجملية للعقار :

 ــــــ  ..................................................................................................  :المعاوضةكيفية  

 

 ـــــــــ.........................................................:  المعاوضةقيمة العقار موضوع 

 ـــــــــ.....................................: المعاوضأصل ملكية 

 ـــــــــ.....................................أصل ملكية المعاوض معه )عند اإلقتضاء(:

 ـــــــــ............................بالمنطقة )نعم أو ال(:طرفي المعاوضة عقارات أخرى  هل يملك

 

 تاريخ الترخيص : 

 تاريخ الرفض : 

 
المتعل  بمماية المعايات الية ية  لق  الم بدلما بالمعالية لمعايــاالا الية ــية  بمقــا  ــا االدتــراض دلــى   63-2004" طبقا لمقتضيات القاون  د    

الية ية بذا لم يتم حماية معاياالا الية ــية  بمقــا  ــا النفــاذ بلــى جميع البياوات الةاصة با  بمقا  ا الق يم شون  بلى الهي ة النطنية لمماية المعايات  

 معاياالا الية ية  هوي ميتم المنين ه  وقن بلى الةاات لمعاياالا الية ية   ه ا   دلى دملية المعالية المذكناة "
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2000مااس   6المؤاخ  ا   29المنقح  المتمم بالقاون  د     1977مااس    16المؤاخ  ا   17مورا من القاون  د   2*)الف ن 

 العقاا مسين ه   ا طنا التسيين.**ب  كا  

 يتعين دلى األطراف المتعاق ة العمير النثيقة بون دناية   قة  يمون ا ض المالب  ا صناة  جن  مهن ه  غلط ه  د م  ضنح  ا المعايات.

 

 

 ه )ها( )ة(                                                                                                          إمضاء المعاوض مع إمضاء المعاوض      

 )معرف به(                   )معرف به(                                                                                                                  
 

ق بالخانة املخصصة لعدد القطعة ي  -:    مالحظات 
ّ
قع  يتوجب على كل طالب خدمة إعادة رقن هذا املطلب بالكامل و تعمير جميع الخانات بكّل دقة و فيما يتعل

 تعميرها بالتنسيق مع مصالح الوكالة العقارية الفالحية باملنستير. 

 ل املحال له.يعّرف املحيل باإلمضاء قب -

 2مساحة بالم في حالة يكون العقار موضوع اإلحالة جزء من رسم عقار يقع التنصيص في خانة املساحة موضوع البيع على املناب باألجزاء ثم ما يقابله من  -

و ترفق وجوبا بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية ألطراف العملية و نسخة من شهادة امللكية أو الرسم العقاري لم    ــ يقع تقديم املطلب في ثالثة نظائر  أصلية          

 ) املالحظات ال ترقن(.أشهر من تاريخ تقديم املطلب   03يمض ى على استخراجهما مّدة 

 



 لجمهورية التونسية ا        

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                       

 

 مطلب ترخيص

 بالتسجيل باملعلوم القار لعملية عقارية  لالنتفاع

 دوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية(ب) عقار كائن 

        

   معطيات حول طالب الخدمة: 
 

 .......................................... ..........................................................................و اللقب :.................................... اإلسم

 ............................................. .....................................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية : .............

 .................................................... ...................................................................................................... اإلصدار:تاريخ 

 .................................................. ....................................................................................................عنوان : .............ال

 ............................... ..............................................................................................................................رقم الهاتف : 

 

 معطيات حول العقار موضوع العملية :    
 

 ........................ ..............................................................عدد الرسم العقاري أو ) مطلب التسجيل( : ............... -

 ............. ............................................................................تاريخ الترخيص املتحصل عليه : ...................... عدد و -

 ( : .................................................................... الفالحي املنطقة السقوية العمومية أو ) دائرة التدخل العقاري  -

 ................ ................................................: ........................بين األحياءالعقارية عدد و تاريخ بطاقة نقل األمالك  -
 

 إمضاء طالب الخدمة                                                                                                                                               

 اإلجراءات
 بنسخة من ب ت و، نسخة من الترخيص في إحالة عقار، نسخة من بطاقة نقل أمالك أو نسخة من العقد النهائي. ( تقديم مطلب مرفوقا1

 ( إحالة امللف إلى املصالح املركزية للوكالة العقارية الفالحية إلبداء الرأي.2

افقة أو بالرفض.3  ( إجابة مصالح الوالية حول الطلب إّما باملو

 فاع من عدمه من قبل مصالح الوالية إلى املعني باألمر بناء على رأي الوكالة.( إسناد شهادة في االنت4

 

 

 

 



  

 لجمهورية التونسيةا      

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                       

 مطلب ترخيص

 بالتسجيل باملعلوم القار لعملية عقارية  لالنتفاع

 ( "بعلي" فالحي خارج دوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية) عقار   

 

        

   معطيات حول طالب الخدمة: 
 

 .......................................... ........................................ ....................................اإلسم و اللقب :....................................

 ............................................. .........................................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية: .............

 .................................................... ........................................................................................................ اإلصدار:تاريخ 

 .................................................. .........................................................................................عنوان : ..........................ال

 ............................... ..............................................................................رقم الهاتف : ................................................

 

 معطيات حول العقار موضوع العملية :    
 

 ........................ ..............................................................عدد الرسم العقاري أو ) مطلب التسجيل( : ............... -

 ............. ............................................................... .....................................................: ...................... موقع العقار  -

 ......................... ......................................................................و تاريخ بطاقة نقل األمالك : ........................ عدد -

 

 إمضاء طالب الخدمة                                                                                                                                               

 اإلجراءات  
 ار أو نسخة من العقد النهائي.( تقديم مطلب مرفوقا بنسخة من ب ت و، نسخة من بطاقة نقل أمالك و نسخة من مثال موقعي للعق1

 ( إحالة امللف إلى املصالح الجهوية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية إلبداء الرأي.2

افقة أو بالرفض.3  ( إجابة مصالح الوالية من طرف مصالح املندوبية بخصوص الطلب إّما باملو

 الوالية إلى املعني باألمر بناء على رأي املندوبية.( إسناد شهادة في االنتفاع من عدمه من قبل مصالح 4

 

 

 

    

 



 لجمهورية التونسية ا         

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                       

 

 مطلب ترخيص

 قطعة أرض الستصالح 
 

   معطيات حول طالب الخدمة: 
 

 .......................................... ..........................................................................و اللقب :.................................... اإلسم

 ............................................. ..................................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية: .............

 .................................................... .............................................................................: ...............  اإلصدارتاريخ 

 .................................................. .............................................................................عنوان : ..........................ال

 ............................... ..............................................................................رقم الهاتف : ................................................

 

 :  االستصالحعملية معطيات حول العقار موضوع     
 

 ........................ ..............................................................عدد الرسم العقاري أو ) مطلب التسجيل( : ............... -

 : ................................................................................................. ) املنطقة، العمادة و املعتمدية( موقع العقار  -

 .... العقار : ....................................................................................................................وصف طبيعة و مكونات   -

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

   .......إنجازه : ....................................................................................................................طبيعة التدخل املزمع  -

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

 .................................. برنامج ما بعد التدخل : .................................................................................................... -

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

 إمضاء طالب الخدمة                                                                                                                                  

 اإلجراءات  
ن قبل مصالح ديوان  ( تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بنسخة من ب ت و، نسخة من شهادة امللكية، نسخة من مثال مسحي مصادق عليه م 1

ة.
ّ
 قيس األراض ي، مثال موقعي للقطعة بالنسبة للعقارات الغير مسجل

 ( يحال امللف على أنظار مصالح املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية للدراسة و إبداء الرأي.2ـ

افقة أو بالرفض.3 افاتنا من قبل مصالح املندوبية بخصوص الطلب باملو  ( مو

 االستصالح من عدمه من قبل مصالح الوالية بناء على رأي املندوبية .( إسناد ترخيص  4

 



      

 لجمهورية التونسية ا           

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                       

 في قلع زياتين مطلب ترخيص 

 

 

   معطيات حول طالب الخدمة: 
 

 .......................................... ..........................................................................و اللقب :.................................... اإلسم

 ............................................. ..................................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية : .............

 .................................................... .............................................................................صدار: ...............اإل تاريخ 

 .................................................. .......................................................................................................عنوان : ال

 ............................... ..............................................................................رقم الهاتف : ................................................

 

 :  العقار و أصول الزياتين موضوع العمليةمعطيات حول    
 

 ........................ ..............................................................عدد الرسم العقاري أو ) مطلب التسجيل( : ............... -

 : ...................................................................................................  )املنطقة، العمادة و املعتمدية( موقع العقار  -

 .................. ..............................: ................................................ مطلب الترخيصموضوع عدد أصول الزياتين  -

 ................................................................  ............................: .........................................)حسنة، هرمة ...(حالتها  -

 : ........................................................................................................................   الغاية من تقليع أصول الزياتين -

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

 إمضاء طالب الخدمة                                                                                                                          

 اإلجراءات 
بنسخة من ب ت و، نسخة من شهادة امللكية و نسخة من املثال املسحي أو نسخة من   ( تقديم مطلب إلى مصالح الوالية في الغرض مرفوقا1

 ".   google earthمستخرج عبر "

 ( يحال املطلب إلى مصالح املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية للدراسة و إبداء الرأي.2

افقة أو بالرفض.( إجابة مصالح الوالية من قبل مصالح املندوبية بخصوص املطلب 3  باملو

 ( إسناد ترخيص في قلع الزياتين من عدمه من قبل مصالح الوالية بناء على رأي املندوبية .4 

 



         

           

 

 لجمهورية التونسية ا              

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                        

 للحصول مطلب الوثائق املطلوبة لتقديم                                                          

 عملية عقارية ذات طرف أجنبيإتمام في على ترخيص 

 
" قياس  الترخيص  مطلب  مطبوعة  سحب  الوالية  A3يقع  إدارة  من  اإلقتصادي ""  العمل                                                         دائرة 

ة في خمس )  ،" و اإلستثمار
ّ
 فق وجوبا بالوثائق التالية: ر ( نظائر أصلية ت05و تعميرها بكل دق

 

بنظير  اإلدالء    ، يتمبموجب توكيل  البيع  و في حالة إبرام وعد   ،نسخة أصلية من وعد البيع مبرم طبقا للصيغ القانونية  -1

 .مشهود بمطابقته لألصل و مسجل بالقباضةمنه 

 .للعقار موضوع العملية شهادة ملكية حديثة العهد و نسخة من الرسم العقاري   -2

ةامل اإلدالء بما يفيد ملكية الواعد بالبيع و انجرار ملكيته بالنسبة للعقارات غير    -3
ّ
 .   سجل

 : دبالنسبة للعقارات املبنية اإلدالء بما يفي   -4

 رخصة البناء. قرار نسخة من  •

 . للعقار نسخة من املثال الهندس ي •

 نسخة من شهادة في انتهاء أشغال.  •

دة بذّمة العقار.  " شهادة إبراء"  -5
ّ
 حول خالص املعاليم الراجعة لفائدة البلدية و املتخل

مةشهادة حول صبغة العقار      -6
ّ
 من مصالح البلدية.  مسل

 ضبط موقع العقار. يمستخرج من مثال التهيئة العمرانية    -7

مة من مصالح املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية.  شهادة حول صبغة العقار    -8
ّ
 مسل

9-  ( ثالثة  منفذ03عدد  معّد من طرف عدل  معاينة  نظائر من محضر  و ضبط مكوناته    (  العقار   تعريف                    يتضّمن وجوبا 

 . ة لهوية الشاغل و جنسيتهتو شاغله إن كان مشغوال و الوثيقة املثب

 اإلدالء بنسخة من رخصة الوالية إذا كان الواعد بالبيع أجنبي. -10

 .إذا كان أجنبي الجنسية من األداءات الدولية  الواعد بالبيعالوثائق املثبتة لبراءة ذمة  نسخ من -11

 . تثبت هويته و جنسيته و حرفته و عنوان إقامته الوثائق الشخصية للواعد بالبيعنسخ من  -12

 .و عنوان إقامته هويته و جنسيته و حرفته و مكان عملهتثبت  الوثائق الشخصية للموعود له بالبيعنسخ من  -13

العملية شخص معنوي    -14 أحد طرفي  كان  األساس ي (شركة )إذا  القانون  بنسخة مطابقة لألصل من  اإلدالء  ، ضرورة 

 للشركة و ما يفيد تفويض حق اإلمضاء ملمثلها القانوني و بطاقة هويته.

 من بطاقة تعريف القرين. ةنسخ  -15

ه وقع رصد الثمن  -16
ّ
 .ينراغب في الشراء من غير املقيملبالعملة الصعبة بالنسبة لشهادة من البنك املركزي التونس ي تفيد أن

الشراء -17 في  األولوية  إلى صاحب حق  يوجه  املنفذ  عدل  املالك عن طريق  به  يقوم  البيع  ذلك    و       محضر عرض  على  الرد 

 . عند االقتضاء(تقّدم هذه الوثيقة  ) العرض

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية    

 املنستيروالية     

 إجراءات حّل األحباس

 الخاصة و املشتركة 

 

تقديم مطلب في الغرض عن طريق محامي مصحوبا بالوثائق الالزمة و منها بالخصوص )حجة التحبيس، وثائق تثبت هوية    (1

 العارضين، و إذا كان العقار مسّجل ضرورة تقديم شهادة امللكية و مثال مسحي(.   

 عرض املطلب على أنظار اللجنة الجهوية لتصفية األحباس الخاصة و املشتركة في جلسة أولى للتعّهد بامللف أو رفضه.  (2

 

إجراء معاينة ميدانية مشتركة بين مصالح اإلدارية الجهوية ألمالك الدولة و الشؤون العقارية و املندوبية الجهوية للتنمية    (3

 الغرض. الفالحية و إعداد تقرير مشترك في

عرض تقرير املعاينة  و بقية مكونات امللف على أنظار اللجنة الجهوية لتصفية األحباس الخاصة و املشتركة للنقاش و إبداء (    4

 الرأي. 

ق بحل الحبس موضوع الطلب  و إرجاع امللكية إلى املعنيين   (4
ّ
افقة اللجنة يقع إلصدار قرار عن السّيد والي يتعل في صورة مو

 باألمر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية    

 والية املنستير     

 إجراءات الحصول على ترخيص

 لبيع األعالف املدّعمة

 

 تقديم مطلب في الغرض. (1

افقة عرض املطلب على أنظار اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة توزيع املواد العلفية املدّعمة إلبداء الرأي بخصوص  (2 املو

 املبدئية.

 إجراء معاينة ميدانية من قبل فريق مشترك للمحل املزمع استغالله ملمارسة نشاط بيع املواد العلفية املدّعمة.  (3

 اإلدالء  بكراس الشروط املعتمد في الغرض ممض ى من قبل املعني باألمر.   (4

افقة إعادة عرض امللف على أنظار اللجنة الجهوية لتنظيم و متابعة توزيع امل   (5 واد العلفية املدّعمة إلبداء الرأي بخصوص املو

 النهائية. 

ق بإحداث نقطة لبيع األعالف املدّعمة.  (6
ّ
افقة يقع إصدار قرار من قبل السّيد الوالي يتعل  في صورة املو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية    

 والية املنستير     

 

 ترخيص  إجراءات الحصول على 

 الستغالل املصائد الثابتة
 

إيداع ملف لدى اإلدارة العامة للصيد البحري و تربية األسماك يتضّمن وجوبا مطلب، مستخرج من خريطة البالد التونسية سلم   ( 1

للمنشأت املراد إقامتها، كشف يبسط أساليب االستغالل و التربية املراد توخيها،  1/ 10.000يبّين موقع املصيدة، مثال على سلم  50.000/1

 نية لحماية املحيط و نسخة من القانون للذوات املعنوية. رأي الوكالة الوط

 دراسة امللف و عرضه على أنظار اللجنة االستشارية باإلدارة العامة للصيد البحري و تربية األسماك. (  2

افقة. ( 3  إسناد الترخيص إلى املعني باألمر في صورة املو

 

  2014/ 07/03في الغرض استنادا إلى مراسلة صادرة عن السّيد وزير الفالحة بتاريخ  لقد تم إحداث لجنة جهوية استشارية جهوية  :  مالحظة ــ 

     و ليس باالستناد إلى نص قانوني أو ترتيبي. 1633و املضّمنة تحت عدد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية    

 والية املنستير     

 

 بعنوان املحروقات املستعملةإجراءات إسناد منح  

 في تشغيل التجهيزات الفالحية

 
 .و يودع لدى مصالح املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية  مطلب لالنتفاع بمنحة  طبقا لألنموذج (1

فة بالبت في ملفات إسناد منحة بعنوان املحروقات املستعملة في تشغيل   (2
ّ
التجهيزات  عرض املطلب على أنظار اللجنة الجهوية املكل

 الفالحية.

 إسناد املنحة بمقتض ى قرار صادر عن السّيد الوالي.  (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية    

 والية املنستير     

 

 

 إجراءات تجديد مطالب الكراء أو ربط الصلة ألّول مّرة 

قة بالعقارات الدولية الفالحية الصغرى و 
ّ
تةاملتعل

ّ
 املشت

 خارج إطار برنامج إعادة الهيكلة 

 

 
 تقديم مطلب تجديد إلى مصالح اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة و الشؤون العقارية. (1

و    إجراء معاينة فنية مشتركة بين مصالح اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة و الشؤون العقارية و مصالح املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية (2

 تقرير في الغرض يتضّمن رأي اللجنة.إعداد 

فة بالنظر في مطالب تجديد مطالب تجديد الكراء أو   (3
ّ
عرض املطالب على أنظار اللجنة الجهوية ملتابعة األراض ي الدولية الفالحية املكل

ة خارج إطار برنامج إع
ّ
قة بكراء العقارات الدولية الفالحية الصغرة و املشت

ّ
 ادة الهيكلة.ربط الصلة ألّول مّرة املتعل

إحالة مقترح اللجنة الجهوية املضّمن بمحضر جلستها بخصوص كل مطلب مرفقا بالوثائق الالزمة على أنظار املصالح املركزية بوزارة   (4

افقة تتولى املصالح الجهوية ألمالك الدولة و الشؤون العقاري ة أمالك الدولة و الشؤون العقارية للدراسة و إبداء الرأي و في صورة املو

م إلى املعني باألمر لإلمضاء فيما يقع إحالته الحقا إلى املصالح املركزية لوزارة أمالك الدولة و الشؤون  
ّ
إعداد مشروع عقد كراء يسل

 العقارية لإلمضاء و يرجع بعد اإلنجاز إلى املصالح الجهوية.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية

 وزارة الداخلية    

 والية املنستير     

 

 تراخيص لتغيير صبغة األراض ي الفالحية

 

افقة   (1 تقديم ملف تام املوجب بإسم السّيد وزير الفالحة و املوارد املائية و الصيد البحري يحتوي على الوثائق التالية ) املو

لسنة  23ثرات املشروع على املحيط طبقا ألحكام األمر عدد املبدئية للوكالة الوطنية لحماية املحيط على الدراسة األولية ملؤ 

فة بالتهيئة العمرانية. 07/01/2014املؤرخ في  2014
ّ
افقة املبدئية للوزارة املكل افقة املبدئية للوزارة الفنية املعنية و املو  ، املو

 عاينة قطعة األرض املعنية. إحالة امللف على املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية املختّصة للبحث و الدرس و م (2

تتولى املندوبية معاينة األرض املعنية وتحديد تصنيفها ووضعها العقاري مع إبداء الرأي في محضر معاينة ومستخرج على خارطة   (3

 حماية األراض ي الفالحية. 

 في حالة الرفض لوجود األرض في منطقة تحجير أو عدم جدوى املشروع تتم إجابة املعني باألمر .  (4

فة بالنظر في مطالب استعمال األراض ي الفالحية ألغراض غير  في  (5
ّ
افقة يتم عرض امللف على أنظار اللجنة الوطنية املكل حالة املو

 فالحية. 

 في حالة رفض امللف من قبل أعضاء اللجنة تتم إجابة املعني باألمر.  (6

افقة يتم إحالة امللف امللف لوالي الجهة للتعليق و اإلشهار )  (7 باإلصدار نص بالغ في صحيفتين يوميتين، وإذاعته في حالة املو

 باإلذاعة  و التعليق بمقرات الوالية، املندوبية. املعتمدية والفالحة(. 

 قبول اإلعتراضات.  (8

 دعوة اللجنة الفنية االستشارية الجهوية لألراض ي الفالحية لإلنعقاد وإبداء الرأي بخصوص امللف.  (9

 الفالحة . إحالة امللف إلى وزارة     (10

افقة يقع إعداد مشروع أمر في تغيير الصبغة.    (11  في حالة املو


