
          

 لجمهورية التونسية ا        

 الداخلية  وزارة              

 والية املنستير                        

 

 عقار كائن بدوائرمقاسمة مطلب ترخيص في 

 تدخل الوكالة العقارية الفالحية )*( 
 

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

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

 ــــ..........................................................:  العنوان   ــــ............................. :ةحرفال   ــــ.....................: الوالدةتاريخ ومكان 

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

 ــــ..........................................................:  العنوان   ــــ.............................: ةحرفال   ــــ.....................: الوالدةتاريخ ومكان 

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

 ــــ..........................................................:  العنوان   ــــ.............................: ةحرفال   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 بالمالمناب ذكر  ) : مقاسمةالمساحة موضوع ال

 كيفية المقاسمة:

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

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

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

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

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

 ـــــــــ............................:)نعم أو ال(عقارات أخرى بالمنطقة   ونيملك متقاسمون هل ال

 

 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(                                                                                                            

 

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

 

 




