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 ريــــــــة الدراسات والطبوغرافيامدي

 -----------------------------------ورزازات، في ق.د.ع.ط/م.ط/ --------------------------------رقم 

 

 مذكرة املعلومات التعميريةنموذج  

 إلى

 السيد/ السيدة.....................................................

 (عنوان صاحب الشأن)
 

............./غير  مطلب التحفيظ رقم مذكرة املعلومات التعميرية املتعلقة بالعقار موضوع الرسم العقاري رقم......../ :املوضوع 

 ......... عمالة او إقليم الواقع بجماعة............، ..........، محفظ

 بتاريخ ............طلبكم رقم..........  املرجع: 

 م بوجـــود موالنـــا اإلمـــام.ســـــالم تــــا

جوابا على طلبكم املشار اليه في املرجع أعاله، يشرفني ان اخبركم انه بموجب مقتضيات تصميم تهيئة / مخطط تنمية الكتلة 

دد ..... بتاريخ )الجريدة الرسمية ع العمرانية القروية املصادق عليه بموجب املرسوم / القرار عدد ........... الصادر بتاريخ .........

(، املتعلق بالتعمير 07.21ون رقم نمن القا 72أي فترة اتني عشر شهرا املشار اليها باملادة و الذي يوجد طور املصادقة )أ.............( 

 :فان العقار املعني مخصص كما يلي

 ؛....................................................................................................جزء في منطقة  -

 ؛.................................................................................................... في منطقةجزء  -

 ..................................................................................................................مثقل بـ  -

 عرض .... متر. .... ذياإلشارة، إلى وجوب احترام تصفيف املباني على طول شارع التهيئة رقم  بكما تج

 وتجدون طيه مقتطع من تصميم التهيئة / تنمية الكتلة العمرانية القروية وضابطه.

على مدى  تكون إشهادابناء على املعطيات املدلى بها وال يمكن أن  ، وقد سلمتشهر... .......ن هذه املذكرة سارية املفعول ملدة...إولإلشارة ف

 :يتقيدنجاز مشروع معين والذي ينبغي أن إل موافقة مبدئية  بمثابةتعتبر صحتها كما ال 

 02) 0107من ذي الحجة  01بتاريخ  0..0.27املتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  07.21بمقتضيات القانون رقم  -

 ( وكذا مرسومه التطبيقي؛0227يونيو 

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  71.21بمقتضيات القانون رقم  -

 ( وكذا مرسومه التطبيقي؛0227يونيو  02) 0107من ذي الحجة  01بتاريخ  0.27.2رقم 

 توسيع نطاق العمارات القروية؛ بشأن( 02.1يونيو  71) 0.22من ذي الحجة  1.الصادر في  ..1.1..0بمقتضيات الظهير رقم  -

 قرارات التصفيف الجماعية؛ -

 تحمالتها؛ التجزئات واملجموعات السكنية املصادق عليها ودفاتر -

 وبشكل عام التقيد بالقوانين واألنظمة الجاري بها العمل. -

 ت.وتقبلوا السيد/ السيدة خالص التحيا
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 اململكة املغربية
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 واإلسكان وسياسة املدينة
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