
Royaume du Maroc 

 

 اململكة املغربية

Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat   et de la politique de la ville 

Agence Urbaine de Taza-Taounate 

 التعميرو  يـعداد التراب الوطنإ وزارة

 اإلسكان وسياسة املدينةو  

 تاونات-الة الحضرية لتازةـالوك

   
 

ATJ-PRS1-FOR.1 

Version 01  

 

 

Avenue HASSAN BAHTAT, B.P 1211 Taza Gare.  Tél.  05 -35 - 28 - 50 - 41 / 28 - 51 -15  Fax. 05 - 35 - 28 - 51- 13  E-mail : autat@menara.ma 

ATJ-PRS1-FOR.1   © Ce document ne doit être ni reproduit ni communiqué sans l’autorisation de l’Agence Urbaine de TAZA-TAOUNATE     

 
 

مذكرة المعلومات التعميريةطلب   
 

 
....................................................................................................................................................  السيد )ة( : 

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

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

 الساكن )ة( :

....................................................................................................................................................  بطاقة التعريف الوطنية رقم : 

 تاونات-كالة الحضرية لتازةيطلب من السيد مدير الو
 المعلومات المعمارية المتعلقة بالبقعة األرضية

....................................................................................................................................................  الواقعة بـــ : 

....................................................................................................................................................  جماعة : 

غير محفـــــــظ         .................................مطلب التحفيظ عدد: ................................. الرسم العقاري عدد:   العقاري  المرجع :   

....................................................................................................................................................  لحساب السيد )ة( : 

....................................................................................................................................................  الساكن )ة( بــ : 

 

 

 الوثائق المرفقة:

 :إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ 

  مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري. عقاريتصميم 

 أشهر(؛ 3)أقل من ة شهادة الملكية مسلمة من طرف مصلحة المحافظة العقاري 

  المساحات مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري(. )جدولالئحة إحداثيات لومبير لألنصاب الموضوعة للعقار 

 :إذا كان العقار غير محفظ 

 مرخص له بمزاولة المهنة في القطاع الخاص. العقار موضوعين من طرف مهندس طبوغرافي لومبير لحدودوالئحة إحداثيات  تصميم طبوغرافي 

  عقد يثبت ملكية العقار مكتوب بخط واضحمن نسخة. 

 :وفي جميع الحاالت تضاف الوثائق التالية 

 األساسي في حالة ما إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا )شركة،  أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب أو نسخة من القانون نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 جمعية، تعاونية...(

  هابمنطقة غير مشمولة بوثيقة تعمير مصادق عليوكالة أو موافقة المالك إذا كان صاحب الطلب شخصا غير مالك العقار، وذلك في حالة وجود العقار. 

  تاونات-درهم، مسلم من طرف قابض المداخيل بالوكالة الحضرية لتازة 200توصيل بأداء 

 

 توقيع صاحب الطلب 

 

 

 ......................تازة في :
:..............................................

......... 

 عدد :................   
:..................................................

..... 
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