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

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




