
 

                                                                                              

 

  
 :بالنسبة لمالك العقار .1

 

 مطلب كتاب1ً  - .11

  :للملكٌة التالٌة  إحدى الوثائق المثبتة  -.21

  نسخة من شهادة ملكٌة سارٌة المفعول، مسلمة من إدارة الملكٌة العقارٌة1 فً صورة

توكٌل من جمٌع الورثة و الء بشهادة الملكٌة وحجة الوفاةوفاة المالك األصلً  ٌجب اإلد

 المالكٌن على الشٌاع1

 رر من طرف عدل نسخة من عقد بٌع مسجل بالقباضة المالٌة أو كتب رسمً )كتب مح

 إشهاد/حافظ الملكٌة العقارٌة، قرار تملٌك من المحكمة111(

 أو الشركة الوطنٌة العقارٌة  ىشهادة تفوٌت مسلمة من طرف الوكالة العقارٌة للسكن

 للبالد التونسٌة1

 1شهادة تسلٌم مسكن من طرف باعث عقاري مرخص له 

 تصة1شهادة حوز أو تصرف مسلمة من طرف السلط اإلدارٌة المخ 

  1فً إدخال الماء الصالح للشربأو ترخٌص سارٌة المفعول بناء  رخصة - .31

 1المجاور االشتراك عدد عقدمثال موقعً للمحل أو  - .41

المعرف  ونسخة من بطاقة السجل التجاري  نسخة من أو نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة -.51

 1بالنسبة للشركاتالجبائً 

 

 :بصفة شرعية بالنسبة لشاغل العقار  .2

( و ضمان 1ملحق عدد ترخٌص كتابً ) تقدٌم 1المشار إلٌها بالفقرة عددإضافة للوثائق 

( من قبل مالك العقار أو فً صورة التعذر إذن من المحكمة ذات النظر 2ملحق عدد كتابً )

 و بعد دفع ضمان مال1ً

 

عدد العدادات المطلوب عدد النسخ من الوثائق المطلوبة يجب أن يكون متساويا مع   :مالحظة

 تركيزها.

 وزارة الفالحة والموارد المائية   
 والصيد البحري

  الشركة الوطنية إلستغالل 
 توزيع المياهو

الماء الصالح للشرب مطالب الربط بشبكة وثائق   

 

 



 

 

 

 .، فً ......................

 ترخيص إلترام إشتراك للتزود تالماء الصالح للشرب

 

 إترام إشتراك للتزود تالماء الصالح للشرب. :الموضوع

 الوثائق المثثتة للصفة الشرعية لشغول العقار. :المصاحية

 

 ...................................................................انًًضً أسفهّ انسٍذ)ج( ..............إًَ 

 طاحة )ج( تطاقح انتعزٌف انوطٍُح رقى.............انًسهًح تـ.............................................

 ......................انقاطٍ)ج( تـ.......................................تتارٌخ..........................و

 تظفتً يانكا نهعقار انكائٍ تـ...............................................................................

 أرخض نهسٍذ)ج( ............................................................................................

 طاحة)ج( تطاقح انتعزٌف انوطٍُح رقى .................انًسهًح تـ.........................................

 انقاطٍ تـ.........................................................تتارٌخ ................................و

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

 إلتزاو إشتزاك نهتشود تانًاء انظانح نهشزب خاص تانعقار انكائٍ تـ.........................................

انشزعٍح نشغول  ....................................)انوثٍقح انًثثتح نهظفحوانذي ٌشغهّ تظفح شزعٍح تًوجة 

  انعقار(.

 

 التاريخ واإلمضاء معرف ته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ملحق عدد   



 

 

 

 .، فً ......................

 

  ضمان

 

 انًًضً أسفهّ انسٍذ)ج( .................................................................................إًَ 

 انًسهًح تـ.............................................طاحة )ج( تطاقح انتعزٌف انوطٍُح رقى.............

 انقاطٍ)ج( تـ.............................................................تتارٌخ..........................و

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

ًٌكٍ أٌ تتزتة عهى اإلشتزاك نهتشود تانًاء انظانح نهشزب أقز تأًَ أتكفم تخالص جًٍع انذٌوٌ انتً 

 انًثزو تٍٍ انسٍذ)ج(.................................................................................................

 رقى .................انًسهًح تـ......................................... طاحة)ج( تطاقح انتعزٌف انوطٍُح

 انقاطٍ تـ.........................................................تتارٌخ ................................و

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

 وانشزكح انوطٍُح إلستغالل وتوسٌع انًٍاِ.

 

 التاريخ واإلمضاء معرف ته

 

 

2ملحق عدد   


