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     قرار من وزير السياحة و الصناعات التقليديّة مؤرخ في 24 أوت 1999 
يتعّلق باملصادقة على كراس الشروط  الذي يضبط مواصفات و شروط 

املوافقة و التنظيم  و االستغالل ملؤسسة استشفائية باملياه املعدنية.

إنّ و زير السياحة و الصناعات التقليدية،

بعد اإلطالع على القانون عدد 16 لسنة 1975 املؤرخ في 31 مارس 1975 

املتعلق بإصدار مجّلة املياه و النصوص التطبيقية املتممة له.

املتعلق   1975 جوان   14 في  املؤرخ   1975 لسنة   58 عدد  القانون  على  و 

بإحداث ديوان املياه املعدنية و املنقح بالقانون عدد 102 لسنة 1989 املؤرخ 

في 11 ديسمبر 1989 .

و على القانون عدد 120 لسنة 1993 املؤرخ في 27 ديسمبر 1993 املتعلق 

بإصدار مجلة تشجيع االستثمارات.

املتعلق   1974 نوفمبر   28 املؤرخ في   1974 1064 لسنة  األمر عدد  و على 

بتعريف مهام و مشموالت وزارة الصحة العمومية.

املتعلق   1975 20 سبتمبر  املؤرخ في   1975 655 لسنة  عدد  األمر  و على 

بتنظيم ديوان املياه املعدنية و املنقح باألمر عدد 597 لسنة 1991 املؤرخ 

في 30 أفريل 1991.

و على األمر عدد 811 لسنة 1980 املؤرخ في 24 جوان 1980 املتعلق بضبط 

قواعد سير أنشطة مراكز املياه املعدنية التابعة لديوان املياه املعدنية.

و على األمر عدد 793 لسنة 1981 املؤرخ في 9 جوان 1981 املتعلق بتنظيم 

تنقيحه  وقع  حسبما  العمومية  الصحة  لوزارة  املركزية  اإلدارة  مصالح 

باألمر عدد 757 لسنة 1982 املؤرخ في 5 ماي 1982.

املتعلق   1989 أكتوبر   23 في  املؤرخ   1989 لسنة   1648 عدد  األمر  على  و 

بضبط مشموالت وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

و على األمر عدد 320 لسنة 1995 املؤرخ في 20 فيفري 1995 املتعلق بضبط 

الصناعات  و  السياحة  وزارة  ملصالح  يجوز  التي  اإلدارية  الشهادات  قائمة 

التقليدية و املنشآت الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملني معها. 
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و على قرار  وزير الصحة العمومية املؤرخ في 20 نوفمبر 1980 املتعلق بضبط 

و  الوقائية  الطبية  الصبغة  ذات  االستشفائية  املراكز  على  املصادقة  شروط 

العالجية واالستشفائية.

 1997 18 جويلية  في  املؤرخ  التقليدية  الصناعات  و  السياحة  وزير  قرار  و على 

املتعلق باملصادقة على دليل املستثمرين و الباعثني اخلواص في قطاع السياحة.

التنظيم  و  املوافقة  شروط  و  مواصفات  يضبط  الذي  الشروط  كراس  على  و 

واالستغالل ملؤسسة إستشفائية باملياه املعدنية.

و على رأي وزير الصحة العمومية.

و على رأي وزير الفالحة.

 و على رأي اللجنة الطبية االستشارية لديوان املياه املعدنية.

و على رأي اللجنة االستشارية القارة للمياه املعلبة لديوان املياه املعدنية.

قرر ما يأتي :

الفصل 1 : متت املصادقة على كراس الشروط امللحق بهذا القرار و املتعلق بضبط 

مواصفات و شروط املوافقة و التنظيم و االستغالل ملؤسسة استشفائية باملياه 

املعدنية.

الفصل 2 : على الباعثني املستغلني ملؤسسات استشفائية باملياه املعدنية أن 

يحترموا املقاييس و الشروط املضبوطة ببنود كراس الشروط امللحق لهذا القرار.

الفصل 3 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

تونس في 24 أوت 1999
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امللك  تتبع  الباردة  و  الساخنة  املعدنية  املياه  حفريات  و  منابع  أن  حيث 

العمومي للمياه و يقع استغاللها عبر احلصول على امتياز طبق الفصل 53 

من مجلة املياه و أحكام األمر عدد 814 لسنة 1978 املؤرخ في 1 سبتمبر 

1978 املتعلق بضبط شروط البحث عن املياه الباطنية و استغاللها و ذلك 

بعد أخذ رأي جلنة امللك العمومي للمياه.

و حيث أن مهّمة ديوان املياه املعدنية و طبق القانون عدد 102 لسنة 1989 

املؤرخ في 11 ديسمبر 1989 تتمثل في تنفيذ سياسة احلكومة في قطاع 

املياه املعدنية احلارة و التي منها :

* اقتراح مخططات تنمية قطاع املياه املعدنية.
املشاريع   العمل  بها  اجلاري  للتراتيب  طبقا  املصادقة  قصد  اقتراح   *
املتعلقة بإحداث مؤسسات تابعة لهذا القطاع و كذلك توسيع الوحدات 

املوجودة أو إدخال حتويرات عليها.

مبراقبة  املتعلقة  السياسة  املعنية  الوزارات  مع  تنفيذ  و  اقتراح   *
للقطاع. التابعة  األنشطة 

إن التدواي باملياه املعدنية الطبيعية يتم باالستعمال الداخلي أو اخلارجي 

أو تزامنا ملياه منبع معدني ساخن أو بارد مع إضافة عناصر طبيعية أخرى 

يتم مزجها أو تخميرها بهذه املياه )طني أو حال طبيعّية، طحالب بحرية 

أو أعشاب طبيعية و غيرها ....( و ذلك في إطار متميز و حتت إشراف طبي 

بهدف الوقاية والعالج.

تلزم كراس الشروط هذا كل من ديوان املياه املعدنية و املستثمر املستغل 

كّل فيما يخصه مبا ورد ببنوده.

مقــــدمــــــة
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البـــاب األّول : شروط احلصول على إجناز مشروع محطة إستشفائية

باملياه املعدنية

باملياه  : تتم املوافقة على إجناز  مشروع محطة استشفائية   1 الفصل 

في  املؤرخ  التقليدية  والصناعات  السياحة  وزير  لقرار  طبقا  املعدنية 

والباعثني  املستثمرين  دليل  على  باملصادقة  واملتعلق   1997 جويلية   18

املعدنية  املياه  ديوان  لدى  ملف  إيداع  مع  السياحة  قطاع  في  اخلواص 

يحتوي على الوثائق التالية:

- نسخة من امللف املودع لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة في كافة 

املراحل األساسية إلجناز املشروع.

- في مرحلة املوافقة املبدئّية :

*إسم املنبع أو احلفرية التي ستزود املؤسسة و كذلك ضبط احلاجيات من 
املياه املعدنية الساخنة و الباردة.

* مطلب إلى وزراة الفالحة للحصول على امتياز في استغالل نقطة املياه 
املطلب  هذا  يكون  و  الوزارة.  هذه  من طرف مصالح  املمنوحة  املوافقة  أو 

بدراسة  و  باملنبع  احمليطة  للمنطقة  هيدروجيولوجية  بدراسة  مصحوبا  

عينية حول التأثيرات على احمليط.

وسائل  و  السوق  )دراسة  املشروع  حتقيق  إمكانية  حول  أولية  دراسة   *
التمويل...(.

- في مرحلة املوافقة املسبقة :

* أمر في احلصول على امتياز أو املوافقة في استغالل ماء املنبع مسلم 
من طرف وزراة الفالحة.

- في مرحلة املوافقة على التصميم األولي :
* مثال تهيئة لكل املكاتب اخملصصة للعالج و لألجهزة التقنية 

و لالنتظار و لالسترخاء و لألحواض اجلماعية أو املسبح...

* مثال مفصل لكافة الطوابق و الواجهات
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في مرحلة املوافقة على املشروع النهائي :

* قائمة في التجهيزات الطبّية.
الفصل 2 : يتم إسناد املوافقة املبدئّية بعد دراسة امللف من طرف مصالح 

ديوان املياه املعدنية الذي يتوّلى عرضه على اللجنة الطبية للمصادقة.

الفصل 3 : للمدير العام لديوان املياه املعدنية احلق في  رفض أو قبول املشروع  

أو طلب إجراء التعديالت الضرورية أو تكميل بعض الوثائق و ذلك قبل املصادقة 

على املشروع في أية مرحلة على أّنه يجب التعليل عند رفض امللف.

له  املسندة  أو  احملددة  املاء  كمية  جتاوز  بعدم  املستثمر  يلتزم   :  4 الفصل 

على  و  للغرض  عداد  تركيز  وجوبا  يتم  الغرض  لهذا  و  اإلمتياز.  مبقتضى 

حساب املستثمر.

الفصل 5 : يحجر فتح املؤسسات االستشفائية للعموم أو إعادة فتحها 

بعد إغالقها للقيام بأشغال أو للتوسيع فيها أو على إثر عقوبة إال مبوافقة 

مسبقة من طرف ديوان املياه املعدنية.

شروط  و  مواصفات  باحترام  املستغل  املستثمر  يتعهد   :  6 الفصل 

االستغالل طبقا ملا مت ضبطه ببنود كراس الشروط هذا و التراتيب اجلاري 

بها العمل و ذلك خالل طيلة فترة االستغالل.

أو توسيع  بأي تغيير  القيام  : يتعهد املستثمر املستغل بعدم   7 الفصل 

داخل املؤسسة بدون موافقة مسبقة من ديوان املياه املعدنية.

البــاب الثــانـي : األحكـام العــامـة

الفصل 8 : يجب على املستثمر املستغل التنصيص في كل العالمات اخلاصة 

باملؤسسة و أوراقها و كافة مطبوعاتها التجارية و االشهارية على اجملموعة 

و الصنف اللذين تنتمي إليهما مؤسسته.

و يحجر عليه أن يعلن عن صنف مختلف للصنف الذي منح للمؤسسة أو 

استعمال تسمية أو إشارات مميزة ال تتطابق و صنف  املؤسسة.
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الفصل 9 : يحجر على املستثمر املستغل :

* االلتزام بتقدمي خدمات يعجز عن تنفيذها أو غير مرخص فيها.
* تقدمي خدمات تقّل من حيث القيمة عما يتناسب و صنف املؤسسة.

* اإلعالن في الوثائق االشهارية املوضوعة على ذمة العموم تقدمي 
خدمات  ال ميكن تأديتها فعال للحرفاء حسب الشروط املعلنة.

و باإلضافة لذلك يجب على املستثمر املستغل أن يخضع للقواعد و 

املبادئ املعمول بها في املهنة.

البــاب الثالــث : الشــروط التقنيــة

أ- مواصفات احملالت

الفصل 10 : يجب أن يكون اختيار موقع محالت املعاجلة بطريقة تسهل 

جلب املاء املعدني الساخن أو البارد و متكن من استغالل املناخ احمليط بها 

بأقصى قدر ممكن )شمس و غابة...(.

االستشفائية  املؤسسة  استيعاب  طاقة  تكون  أن  يجب   :  11 الفصل 

و  لنوعية  كذلك  و  لتركيباتهم  و  للحرفاء  املتوقع  اجلملي  للعدد  موازية 

طبيعة اخلدمات املقدمة.

و  للوصول  مناسبا  املؤسسة  محالت  توزيع  يكون  أن  يجب   :  12 الفصل 

بأقسام  مزودة  تكون  أن  خاصة  و  احلرفاء  أصناف  جلميع  الداخلي  التنقل 

منفصلة حسب األعمار و احلالة الصحية لألشخاص و ألهمية الوحدات.

القيام  و  اإلرشاد  و  باالستقبال  خاصة  محالت  باملؤسسة  يكون  أن  يجب 

باإلجراءات املتعلقة بقبول األشخاص املعاجلني و االنتظار و اإلسترخاء.

الفصل 13 : يجب أن تكون محالت العالج مفصلة إلى وحدات عالج مجاورة 

و مباشرة لكل أصناف العالج و هو ما من شأنه أن ميكن املعالج من تلقي 

عالجه دون إعادة ارتداء مالبسه أو التنقل داخل احملالت حيث يوجد املعاجلني 

املرافقني في حالة انتظار.
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الفصل 14 : يجب أن تتم عملية نزع الثياب و االستراحة و إرتداء املالبس في 

نفس احملل أو احملالت اجملاورة أو املنفصلة عن احملالت اخملصصة للعالج و التداوي.

الفصل 15 : يجب أن توجد إضاءة و تهوئة بشكل طبيعي حتى و إن استوجب 

من  للحد  مباشرة  غير  تكون  أن  فيجب  إضافية  اصطناعية  إضاءة  وجود 

انعكاسها على سطح املاء.

الفصل 16 : يجب تخصيص جهات فاصلة أو على األقل مناطق عازلة من 

شأنها أن حتد من تنقل كتالت الهواء نظرا الرتفاع درجة احلرارة و رطوبة اجلو 

قرب األحواض بالنسبة لباقي أماكن املؤسسة.

الفصل 17 : عند تركيز  أجهزة التدفئة و التكييف يجب األخذ بعني االعتبار 

لدرجة احلرارة التي يجب أن تكون ما بني 20 درجة و 30 درجة بالنسبة حملالت 

العالج و الراحة كما يجب أن ال تنخفض عن 20 درجة بالنسبة حملالت االنتظار 

و العبور و ذلك خالل بعض الفصول أو أثناء بعض مراحل سير املؤسسة.

الفصل 18 : يجب تركيز عدد كاف من مغاطس الرجلني الستعمالها قبل 

الدخول إلى املسابح أو األحواض الفردية و كذلك يجب أن توجد أدواش مزودة 

باملاء الساخن و البارد و بعدد كاف الستعمالها قبل الدخول إلى محالت العالج.

الفصل 19 : يجب تهيئة فضاء دافئ للراحة مبنطقة جافة ) مجاور حلجرات 

املالبس( و ضروري لتمكني املستحمني من االسترخاء بعد حصص العالج و أن 

يكون مجهزا  حسب ترتيب و صنف املؤسسة.

باملياه  التزود  و  الصحية  التجهيزات  تكون  أن  يجب   :  20 الفصل 

املواصفات  و  للقواعد  املستعملة مطابق  املياه  التخلص من  و  العذبة 

املعمول بها مبؤسسات العالج و ال ميكن خاصة و بأي حال من األحوال 

أن  يجب  املياه  هذه  الطلق.  الهواء  في  املستعملة  املياه  تصريف 

املتعلقة  و  العامة  لألنظمة  طبقا  العمومية  القنوات  عبر  تصرف 

أو  للتطهير  العمومية  الشبكة  و  املياه  مصبات  توزيع  و  ربط  بشروط 

اخملتصة. السلط  طرف  من  عليها  مصادق  أرضية  مصبات  في 
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تخصص  قسمني  على  يحتوي  متريض  محل  توفير  يجب   :  21 الفصل 

للعالجات العادية و البسيطة. يجب أن يكون احملل مجهزا مبا من شأنه أن 

يوفر عالج احلاالت اإلستعجالية.

الفصل 22 : يجب توفير أجهزة كافية من إشارات املنادات و الشغول.

الفصل 23 : عند إجناز احملالت ال بد من احترام القواعد العامة حلفظ الصحة 

واخملصصة  لالستقبال  اخملصصة  واحملالت  التقنية  احملالت  بني   والفصل 

للعالج...

الفصل 24 : من أجل ضمان وضع صحي جيد يجب أن تكون جدران جميع 

األرضية  تكون  وأن  مشابهة  أخرى  مبادة  أو  باجلليز  مغطاة  العالج  محالت 

مغطاة ببالط مضاد لالنزالق و سهل التنظيف.

ب-مواصفات االستغالل

الفصل 25 : يجب أن يدير املؤسسة االستشفائية مدير مصادق عليه من 

قبل ديوان املياه املعدنية. على أن يخضع للمقاييس التي سيتم ضبطها 

مبقتضى أمر.

بالغسيل  تزويدهم  حلرفاءها  تؤمن  أن  املؤسسة  على  يجب   :  26 الفصل 

اجلاف والساخن للمالبس و أن تستجيب للمقتضيات و املواصفات الصحية. 

ولهذا الغرض يجب أن جتهز املغسلة مبعدات تؤمن عملية التطهير وتعقيم 

غسيل املالبس.

الفصل 27 : يجب أن تكون التجهيزات مصنوعة من مواد تتماشى و نوعية 

املاء املعدني املستعمل مما يجنب التغيير في التركيبة الكيميائية للماء 

و يستجيب للمواصفات و املقتضيات الصحية.

الفصل 28 : يجب على املستثمر أن ميد ديوان املياه املعدنية بكل التوضيحات 

استعمالها  سيتم  التي  والتجهيزات  املواد  بنوعية  املتعلقة  الضرورية 

وكذلك مصادرها.
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الفصل 29 : يجب أن تنجز املعدات و التجهيزات بكيفية جتنب املاء املعدني 

من نقل العدوى و التلوث و متكن من احملافظة على خصوصيات التداوي و 

العالج باملاء كما يكون عند املنبع.

الفصل 30 : في حالة و جود خزانات للماء املعدني يجب أن تكون محمية 

من كل مصادر التلوث.

من  التي  و  التجهيزات  أو  املعدات  في  إضافة  أو  تغيير  كل   :  31 الفصل 

شأنها أن تؤثر على تركيبة املاء أو في تنويع النشاط ال بد أن يخضع إلى 

موافقة ديوان املياه املعدنية و ذلك عن طريق مطلب في الغرض يتضمن 

جميع الوثائق اإلدارية املتعلقة بالتغيير.

اجلماعية  لألنشطة  اخملصصة  التجهيزات  تكون  أن  يجب   :  32 الفصل 

عليها  املنصوص  للمواصفات  مطابقة  األعضاء  لتقومي  أو  البدني  للطب 

بالتراتيب اجلاري بها العمل.

الفصل 33 : ال ميكن استعمال املياه املعدنية الساخنة إال للتداوي و كل 

املياه  ديوان  من طرف  بترخيص مسبق  إال  يتم  ال  أخرى  لغايات  استعمال 

املعدنية.

و يحجر حتجيرا باتا إعادة استعمال املياه املعدنية الساخنة أو املواد األخرى 

التي قد مت استعمالها في العالج.

ملوث  احلفرية  أو  املنبع  ماء  أّن  اإلستغالل  أثناء  تبني  ما  إذا   :  34 الفصل 

يجب على املستثمر اإليقاف في احلال لكل األنشطة إلى غاية زوال أسباب 

التلوث و دون املطالبة بالتعويض.

الفصل 35 : يتعهد املستثمر املستغل و على حسابه اخلاص مبراقبة اجلودة 

الفيزوكيميائية و البكتيريولوجية ملياه املنبع أو احلفرية التي تستعمل ألغراض 

التداوي و لذلك يجب عليه جتهيز مؤسسته االستشفائية مبخبر للمراقبة أو 

إبرام عقد مع مخبر مرخص له و مختص في حتليل املياه.
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و يتم اقتطاع عّينات للقيام بهذه التحاليل مرتني في اليوم بالنسبة للمسابح 

اجلماعية و مّرة في كل يومني بالنسبة للتجهيزات و املسابح الفردية.

في مسالك  البنوموفيال«  »اللوجيونيال  لتحديد  عينات  اقتطاع  يتم  كما 

السنة  التي يجب تطهيرها مرة في  التكييف  و مسالك  الساخنة  املياه 

وبصفة منتظمة و إذا ما بينت التحاليل أثناء فترة االستغالل و جود تلوث 

باملؤسسة يجب غلقها و إيقاف كل عالج باملياه املعدنية.

الفصل 36 : ال يتحمل ديوان املياه املعدنية أية مسؤولية في حالة حدوث 

الفيزيوكيميائية  التركيبة  خصائص  في  أو  التدفق  قوة  في  تغييرات 

اجلرثومية أو احلواسية للمياه املعدنية و التي قد تنجر عن أسباب خارجية 

و ذلك خالل فترة نشاط املؤسسة االستشفائية باملياه املعدنية.

الفصل 37 : يجب أن تدّون نتائج التحاليل بسجل مؤشر عليه و مختوم 

من قبل السلط املؤهلة لذلك.

الفصل 38 : يجب تطهير املسابح الفردية و التجهيزات اخملصصة للعالج 

التطهير  مادة  تكون  أن  و يجب  قبل كل حريف.  استعمالها من  إثر  على 

وزارة  قبل  من  باستعمالها  املرخص  املواد  ضمن  من  مختارة  املستعملة 

الصحة العمومية.

الفصل 39 : يجب تطهير املسابح أو األحواض اجلماعية يوميا كما يجب 

املاء مع أخذ عينات  أن تكون هذه املعدات مزودة بنظام متواصل لتجديد 

منها بشكل منتظم للتحاليل اجلرثومية.

الفصل 40 : يحجر على احلرفاء استعمال مواد التنظيف بجميع أنواعها 

باملسابح إال بتعليما ت الطبيب.

الفصل 41 : يجب أن يكون األعوان العاملني باملؤسسة معافني من مرض 

السل و من جميع األمراض املعدية.

الفصل 42 : يجب على كل مستثمر مستغل أن ميد ديوان املياه املعدنية 

باإلحصائيات املتعلقة بالعدد الشهري للوافدين على املؤسسة.
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تلزم املؤسسة بحفظ  أن  التقليدية  و الصناعات  لوزارة السياحة  و ميكن 

وتسليمها كل الوثائق التي من شأنها أن تقدم توضيحا دقيقا لوضعية 

املؤسسة و طريقتها في التصرف.

البــاب الـرابــع : اخملــالفـــات 

التفقد  عملية  تسهيل  املستغل  املستثمر  على  يجب   :  43 الفصل 

التي يقوم بها األعوان املفوضون و احمللفون التابعني لديوان املياه املعدنية 

ملراقبة  املستعملة  املياه  من  عينات  أخذ  بعملية  بالقيام  واملكلفون 

استقرارها و مطابقتها للمواصفات.

وزارتي  بها  تقوم  التي  املعاينة  و  املراقبة  على  النظر  بغض   :  44 الفصل 

الصحة العمومية و الفالحة و بقية األطراف املتداخلة في القطاع فإنه 

القانونية  للنصوص  و  هذا  الشروط  كراس  اخملالفات ألحكام  معاينة  يتم 

التطبيقية له من طرف أعوان ديوان املياه املعدنية.

و في حالة رفع أية مخالفة يجب إعالم وزارة السياحة و الصناعات التقليدية 

في ظرف ثمانية أيام لتتخذ التدابير الالزمة و يتم إعالم املستثمر كتابيا 

بهذه  التدابيرخالل ظرف ال يتجاوز الشهر،

 الفصل 45 : يجب على أعوان ديوان املياه املعدنية املكلفني بتفقد املؤسسات 

االستشفائية حترير محضر عند معاينة مخالفة للتشريع اجلاري به العمل 

إلى  إنذار للمستثمر املستغل يدعوه  فيه  للديوان حينئذ توجيه  و ميكن 

االمتثال لألنظمة التشريعية و الترتيبية اجلاري بها العمل و ذلك في أجل 

يحدده الديوان.

الفصل 46 : ميارس أعوان ديوان املياه املعدنية احمللفون مهمة التفقد التقني 

باملؤسسات االستشفائية باملياه املعدنية و ذلك بدون املساس  باختصاصات 

أعوان ضباط العدلية للمراقبة اإلقتصادية أو الصحة العمومية.

ميكن القيام بعمليات تفقد في أي وقت كان و بدون إعالم مسبق سواء أكان 

ذلك بطلب من املستثمر املستغل لضمان احملافظة على املراقبة املستمرة
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باملؤسسة و حفظ الصحة باحملالت و األعوان العاملني بها و حالة التجهيزات 

و املعدات أو كان مببادرة من ديوان املياه املعدنية أو بطلب من أية سلطة.

يجب على املستثمر أن يسهل عملية التفقد التي يقوم بها هؤالء األعوان

 و أن يضع على ذمتهم جميع الوثائق الضرورية للقيام مبهمتهم و متكينهم 

من دخول مختلف املصالح و احملالت.

البـاب اخلـامـس : العقــوبـــات

للنصوص  و  هذا  الشروط  كراس  ألحكام  مخالفة  كل   :  47 الفصل 

التطبيقية له أو املعمول بها و التي يتم معاينتها من طرف أعوان ديوان 

لسنة   3 عدد  املرسوم  عليه  نص  ملا  طبقا  عليها  يعاقب  املعدنية  املياه 

1973 املؤرخ في 3 أكتوبر 1973 و املتعلق مبراقبة التصرف في املؤسسات 

السياحية )الباب الرابع الفصول من 17 إلى 21( .

الفصل 48 : يشهد املستغل املستثمر بأنه اطلع على جميع أحكام كراس 

الشروط هذا التي تربطه بديوان املياه املعدنية. و يلتزم باحترام و تطبيق 

ما ورد ببنوده.

تونس في...................................................

 

املدير العام 

لديوان املياه املعدنية 

 اطلع ووافق على ما ورد به 

املستثمر املستغل

وزير  السياحة و الصناعات 

التقليدية




