
الئحة الملحقات المرفقة بالدلیــل

)شخص ذاتي أو معنوي(طلب كراء عقار جماعي :1الملحق رقم

)استغالل فالحي او مشروع خدماتي(برنامج االستثمــار:2الملحق رقم 

ألغراض فالحیة ،  (قرار نیابي حول كراء عقار جماعي:3الملحق رقم 
)ادنخدماتي ، مقالع ، البحث عن المع

تقریر السلطة المحلیة حول كراء عقار جماعي :4الملحق رقم 

ارضي      :5الملحق رقم  محضر اللجنة اإلقلیمیة المكلفة بدراسة كراء األ
)ملفات استغالل فالحي آو خدماتي(الجماعیة 

تتبع مشروع االستثمـــار :6الملحق رقم 

إلیجار نماذج عقود ا:7الملحق رقم 



1ملحق رقم 

.................بتاریخ.................................االسم الشخصي و العائلي 
:..........................العنوان 

إلى

السید وزیر الداخلیة
-ة الشؤون القرویةمدیری-

طلب كراء عقار جماعي                :الموضوع

سالم  تام  بوجود  موالنا  اإلمام

،وبعد

لبطاقة)ة(الحامل.......................................)ة(یشرفني أنا الموقع أسفلھ السید
........................................................القاطن ب................الوطنیة عددالتعریف   

و الكائن      .....................أن أتقدم لسیادتكم بطلب كراء العقار التابع للجماعة الساللیة 
موضوع المرجع ..........................قیادة.......................دائرة..................بإقلیم

أو .......مطلب التحفیظ عدد........./تحدید إداري عدد.........../رسم عقاري رقم(العقاري 
و ذلك من أجل استغاللھ في ............................،  ذي مساحة تقدر ب)غیر محفظ 

.)4) (3) (2) (1(أغراض

والسالم       
ع تصحیح اإلمضاءمإمضاء صاحب الطلب

فالحیة)1(
)سیاحي-صناعي-تجاري(خدماتیة)2(
مقلع)3(
البحث عن المعادن)4(



1ملحق رقم 

.................بتاریخ.................................إسم الشركة
:..........................المقر االجتماعي

إلى

السید وزیر الداخلیة
-مدیریة الشؤون القرویة-

طلب كراء عقار جماعي      :الموضوع

سالم  تام  بوجود  موالنا  اإلمام

،وبعد

)ة(ممثل.....................................).ة(.یشرفني أنا الموقع أسفلھ السید
القاطن ................عددالوطنیةالتعریفالحامل لبطاقة...........................شركة

................................................................................................................ب
و الكائن      .....................أن أتقدم لسیادتكم بطلب كراء العقار التابع للجماعة الساللیة 

المرجع موضوع..........................قیادة.......................دائرة..................بإقلیم
أو .......مطلب التحفیظ عدد........./تحدید إداري عدد.........../رسم عقاري رقم(العقاري 

و ذلك من أجل استغاللھ في ............................،  ذي مساحة تقدر ب)غیر محفظ 
.)4) (3) (2) (1(أغراض

م       والسال

مع تصحیح اإلمضاءالشركةضاء ممثلإم
)طابع الشركة(

فالحیة)1(
)سیاحي-صناعي-تجاري(خدماتیة)2(
مقلع)3(
البحث عن المعادن)4(



2ملحق رقم 
:...............التاریخ :)شخصي ذاتي أو معنوي(:االسم الكامل-
:)شخص ذاتي أو ممثل الشركة (بطاقة التعریف-
:)شخص معنوي(االجتماعيرأو المق)شخص ذاتي (العنوان-

برنامج االستثمار
استغالل فالحي

:معطیات عامة- -1

::العمالة أو اإلقلیم 
:الدائرة
:القیادة

:الجماعة الساللیة
:المرجع العقاري

:مساحة العقار

محتویات العقار-2

التجھیزات الھیدرو فالحیة -2-1

مالحظاتالحالةالسعةالعددالنوع

البنایات2-2

مالحظاتالحالةاحةالمسالعددالنوع

المغروسات2-3

مالحظاتالحالة)ھكتار(المساحةالنوع

1



:المنجزات المزمع  إنجازھا-3

و المزروعات المغروسات–3-1
صیانة المغروسات المتواجدة1 -3-1

)درھم (التكلفة نوعیة الصیانة )ھـ(المساحة النوع

المغروسات المزمع إنجازھا 2 -3-1

)درھم (التكلفة *مدة اإلنجاز )ھـ(المساحة النوع
:الحوامض

:الوردیات

:الزیتون

النخیل

أخرى

المجموع

مع تفصیل المساحة المزمع انجازھا حسب جدول زمني*

المزروعات المزمع انجازھا3 -3-1

)درھم (التكلفة )ھـ(المساحة نوعال

المجموع

التجھیزات الھیدرو فیالحیة-3-2

صیانة التجھیزات المتواجدة1 -3-2

)درھم (التكلفة نوع الصیانةالعددالنوع 

2



حفر بئر أو ثقب مائي2 -3-2

)درھم (التكلفة مدة اإلنجازالعمقالنوع 

جموعالم

تجھیز البئر أو الثقب المائي3 -3-2

)درھم (التكلفة النوع

المجموع

نظام الري3 -3-3

)درھم (التكلفة مدة اإلنجازالمساحة النوع

المجموع

تجھیزات ھیدرو فیالحیة أخرى4 -3-3

التكلفة مدة اإلنجازالحجمالنوع
)درھم (

المجموع

البنایات-4
صیانة البنایات المتواجدة4-1

)درھم (التكلفة نوعیة الصیانةالمساحةالنوع

البنایات المزمع إنجازھا4-2

)درھم (التكلفة مدة اإلنجازالمساحةالنوع

3



المعدات الفالحیة -5

القیمةالعددالنوع

المجموع

تربیة الماشیة -6

التكلفة عدد الرؤوسالنوع

المجموع

الید العاملة -7

األجرعدد أیام العمل خالل السنةعددالنوعیة
قارة

مؤقتة
المجموع

مختلفات -8

:التكلفة اإلجمالیة  للمشروع 
:لمشروع مصادر تمویل ا

 المبلغ أو النسبة: (التمویل الذاتي(
 المبلغ أو النسبة: (القروض البنكیة(

اإلمضاء و المصادقة

4



2ملحق رقم 
:)شخصي ذاتي أو معنوي(:االسم الكامل-
:)شخص ذاتي أو ممثل الشركة (اقة التعریفبط-
:)شخص معنوي(االجتماعيرأو المق)شخص ذاتي (العنوان-

برنامج االستثمار
مشروع خدماتي

:معطیات عامة- -1

::العمالة أو اإلقلیم
:الدائرة
:القیادة

:الجماعة الساللیة
:المرجع العقاري

:مساحة العقار
نوع المشروع

محتویات العقار-2

مالحظاتالحالةالمساحةالعددالنوع

:المنجزات المزمع  إنجازھا-3

البنایات-3-1
صیانة البنایات المتواجدة1 -3-1

نوعیة المساحةایاتنوع البن
الصیانة

)درھم (التكلفة المدة

البنایات المزمع إنجازھا2 -3-1

)درھم (التكلفة مدة اإلنجازالمساحةنوع البنایات
1بنایة رقم 
2بنایة رقم 
3بنایة رقم 
............
المجموع

1



التجھیزات3-2

تكالیف اإلنجازمدة اإلنجازالتجھیزاتنوع
........................

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

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

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

الید العاملة -7

األجرعدد أیام العمل خالل السنةعددالنوعیة
قارة

مؤقتة
المجموع

مختلفات -7

:التكلفة اإلجمالیة  للمشروع 
:مصادر تمویل المشروع 

 المبلغ أو النسبة: (التمویل الذاتي(
 المبلغ أو النسبة: (القروض البنكیة(

اإلمضاء و المصادقة

2



3ملحق رقم :مـإقلی/عمالة
:دائـــــرة
:قیـــــادة

محضر الموافقة المبدئیة لنواب
……..ةالجماعة الساللی

كراء عقار جماعيعلى
من أجل استغاللھ في أغراض فالحیة

الجماعي للنظر في كراء العقار..………بتاریخ..…………جماعة الساللیةالنواباجتمع 
................................المدعو

……………مساحتھالبالغ -
.........................بالكائن-

:المرجع العقاريذي -
رسم عقاري 

................عدد
......بمساحة إجمالیة

تحدید إداري 
.............عدد

.......بمساحة إجمالیة

مطلب تحفیظ 
................عدد

.......بمساحة إجمالیة

.........غیر محفظ

.......بمساحة إجمالیة

........................ب ت و رقم:الحامل ل...........................................موضوع طلب السید
.استغاللھ في أغراض فالحیةمن أجل 

:ما یلينواب الجماعة الساللیةقرر وبعد المناقشة ، 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

تعلیل 
.........................................................................................:........................................القرار

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

سید وزیر الداخلیة بصفتھ وصیا على الجماعات الساللیة و تدبیر شؤون أمالكھا كامل للیبقى و
.الصالحیة في الموافقة النھائیة على كراء ھذا العقار وتحدید كل الشروط المرتبطة باستغاللھ بكیفیة عقالنیة

اإلمضاءات 
االسم الكامل

-
-
-

و.ت.م برق
-
-
-

اإلمضاءات
-
-
-

تأشیرة السلطة المحلیة

النیابي تعلیل قرارهقة على كراء العقار یتعین على المجلسعدم الموافحالة الموافقة أوفي.

3ملحق رقم :مـإقلی/عمالة



:دائـــــرة
:قیـــــادة

محضر الموافقة المبدئیة لنواب
……..الجماعة الساللیة

على كراء عقار جماعي
)سیاحیة -صناعیة-تجاریة(خدماتیةمن أجل استغاللھ في أغراض

الجماعي للنظر في كراء العقار..………بتاریخ..…………الساللیةجماعةالنواباجتمع 
..........المدعو

……………مساحتھالبالغ -
.........................الكائن ب-
:المرجع العقاريذي -

رسم عقاري 
................عدد

......مساحة إجمالیةب

تحدید إداري 
.............عدد

.......بمساحة إجمالیة

مطلب تحفیظ 
................عدد

.......بمساحة إجمالیة

.........غیر محفظ

.......بمساحة إجمالیة

........................ب ت و رقم:الحامل ل...........................................موضوع طلب السید
) .سیاحیة -صناعیة-تجاریة(استغاللھ في أغراض خدماتیةمن أجل 

:ما یلينواب الجماعة الساللیةقرر،وبعد المناقشة 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
........................................:...........................................................................تعلیل القرار

.......................................................................................................................................
بیر شؤون أمالكھا كامل للسید وزیر الداخلیة بصفتھ وصیا على الجماعات الساللیة و تدیبقى و

.الصالحیة في الموافقة النھائیة على كراء ھذا العقار وتحدید كل الشروط المرتبطة باستغاللھ بكیفیة عقالنیة

اإلمضاءات 
االسم الكامل

-
-
-

و.ت.رقم ب
-
-
-

اإلمضاءات
-
-
-

تأشیرة السلطة المحلیة

النیابي تعلیل قرارهعدم الموافقة على كراء العقار یتعین على المجلسأوةالموافقحالةفي.

3ملحق رقم :مـإقلی/عمالة



:دائـــــرة
:قیـــــادة

محضر الموافقة المبدئیة لنواب
……..الجماعة الساللیة

على كراء عقار جماعي
)حصي-رخامي-طیني-حجري(من أجل استغاللھ كمقلع

الجماعي للنظر في كراء العقار..………بتاریخ..…………الساللیةجماعةالنوابجتمعا
..........المدعو

……………مساحتھالبالغ -
.........................الكائن ب-
:المرجع العقاريذي -

رسم عقاري 
................عدد

......بمساحة إجمالیة

تحدید إداري 
.............عدد

.......بمساحة إجمالیة

مطلب تحفیظ 
................عدد

.......بمساحة إجمالیة

.........غیر محفظ

.......بمساحة إجمالیة

........................ب ت و رقم:الحامل ل...........................................موضوع طلب السید

)حصي-رخامي-طیني-حجري(كمقلعاستغاللھ من أجل 

:ما یلينواب الجماعة الساللیةقرر وبعد المناقشة،  
.............. .............................................................................................................

............................................................................................................................
:..........................................................................................................تعلیل القرار

...................................................................................................................................
للسید وزیر الداخلیة بصفتھ وصیا على الجماعات الساللیة و تدبیر شؤون أمالكھا كامل یبقى و

.ید كل الشروط المرتبطة باستغاللھ بكیفیة عقالنیةالصالحیة في الموافقة النھائیة على كراء ھذا العقار وتحد

اإلمضاءات 
االسم الكامل

-
-
-

و.ت.رقم ب
-
-
-

اإلمضاءات
-
-
-

تأشیرة السلطة المحلیة

النیابي تعلیل قرارهعدم الموافقة على كراء العقار یتعین على المجلسأوةالموافقفي حالة.

3ملحق رقم :مـإقلی/عمالة
:ةدائـــــر



:قیـــــادة
محضر الموافقة المبدئیة لنواب

……..الجماعة الساللیة
على كراء عقار جماعي

من أجل استغاللھ في البحث عن المعادن

الجماعي للنظر في كراء العقار..………بتاریخ..…………الساللیةجماعةالنواباجتمع 
..........المدعو

……………مساحتھالبالغ -
.........................الكائن ب-
:المرجع العقاريذي -

رسم عقاري 
................عدد

......بمساحة إجمالیة

تحدید إداري 
.............عدد

.......بمساحة إجمالیة

مطلب تحفیظ 
................عدد

.......بمساحة إجمالیة

.........غیر محفظ

.......بمساحة إجمالیة

........................ب ت و رقم:الحامل ل...........................................موضوع طلب السید

)حصي-رخامي-طیني-حجري(كمقلعاستغاللھ من أجل 

:ما یلينواب الجماعة الساللیةقرر وبعد المناقشة،  
............................................................................. .....................................................

...................................................................................................................................
:.............................................................................................................تعلیل القرار

........................................................................................................................................
للسید وزیر الداخلیة بصفتھ وصیا على الجماعات الساللیة و تدبیر شؤون أمالكھا كامل یبقى و

.الصالحیة في الموافقة النھائیة على كراء ھذا العقار وتحدید كل الشروط المرتبطة باستغاللھ بكیفیة عقالنیة

اإلمضاءات 
االسم الكامل

-
-
-

و.ت.رقم ب
-
-
-

اإلمضاءات
-
-
-

سلطة المحلیةتأشیرة ال

النیابي تعلیل قرارهعدم الموافقة على كراء العقار یتعین على المجلسأوةالموافقفي حالة.

4ملحق رقم :مـإقلی/عمالة
:دائـــــرة



:قیـــــادة

تقریر السلطة المحلیة
حــول طلب كراء عقــار جماعي

......................................بناء على الطلب الذي تقدم بھ السیــد
......................ب ت و رقم :الحامل ل

یلتمس من خاللھ موافقة السید وزیر الداخلیة بصفتھ وصیا على أراضي الجموع على كراء العقار التابع 
.......................للجماعة الساللیة 
……………البالغ مساحتھ -
.........................الكائن ب-
:المرجع العقاريذي -

رسم عقاري 
................عدد

......بمساحة إجمالیة

تحدید إداري 
............عدد

بمساحة
.......إجمالیة

مطلب تحفیظ 
................عدد

......بمساحة إجمالیة

فظغیر مح

......بمساحة إجمالیة

)4) (3) (2) (1(:من أجل استغاللھ في أغراض

قررت ، فإن السلطة المحلیة ..............................بتاریخوبعد البحث الذي اجري في الموضوع
:ما یلي

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

.................................................................: .......................................................تعلیل القرار
..........................................................................................................................................

......

:طابع وتوقیع السلطة المحلیة

فالحیة)1(
)سیاحي-صناعي-تجاري(خدماتیة )2(
مقلع)3(
البحث عن المعادن)4(

ھاتعلیل قرارالسلطة المحلیةعدم الموافقة على كراء العقار یتعین على الموافقة اوفي حالة.

5ملحق رقم 

المكلفةمحضر اللجنة اإلقلیمیة
بدراسة ملفات كراء األراضي الجماعیة

–تجاري استغالل-



I.معاینة العقار.

معطیات إداریة.1

اإلقلیم-
الدائرة-
القیادة-
الجماعة المالكة-

:تحدید إداري    - المرجع العقاري-
:رسم عقاري    -

:مطلب التحفیظ - :ر محفظغی-
بدون مطلب التحفیظ-

المساحة-

جغرافیةمعطیات.2

إحداثیات المبیر -
الخاصة بمركز البقعة

البعد عن المراكز -
الحضریة

البعد بالنسبة -
للمحاور الطرقیة

:طریق معبدة بالكلم-:الممرات -
:طریق غیر معبدة بالكلم-
: )ھلة ، وعرةس (–الطبیعة -

1
الحالة الراھنة للعقار.3

شاغر-
موضوع نزاع-
موضوع ترام-



موضوع طلب -
كراء آخر

محتویات العقار.4

البنایات و التجھیزات.

مالحظاتالنوعالحالةالمساحةالعددالنوع

الكھربة

II.دراسة مشروع االستثمار.
دراسة محتوى المشروع

مطابقة المساحة مع 
المشروع

الترابط الموضوعي 
طبیعة للمشروع مع

المنطقة

2
الدراسة المالیة للمشروع

.توافق مبالغ التمویل مع االستثمارات المزمع إنجازھا-

المستثمر لتمویل المشروعاإلمكانیات المتوفرة لذا-



III.2للمتر/بالدرھم (اقتراح السومة الكرائیة(.

:استنادا إلى 
نتائج دراسة المشروع االستثمار.
طبیعة العقار.
األثمنة المطبقة في المنطقة.

:تقترح اللجنة سومة كرائیة تصاعدیة على مراحل كالتالي 

.و السنة2للمتردرھم : ............المرحلة األولى-
.و السنة2للمتردرھم : .............رحلة الثانیةمال-
--...........

كراءتحدید المراحل استنادا إلى ماھو منصوص علیھ في دلیلیتم:مالحظة
.األراضي الجماعیة 

IV. رأي اللجنة

اعضاء اللجنةاتتوقیع

3

5ملحق رقم 

المكلفةمحضر اللجنة اإلقلیمیة



بدراسة ملفات كراء األراضي الجماعیة
–فالحياستغالل-

V.قارمعاینة الع.

معطیات إداریة.1

اإلقلیم-
الدائرة-
القیادة-
الجماعة المالكة-

:تحدید إداري    - المرجع العقاري-
:رسم عقاري    -

:مطلب التحفیظ - غیر محفظ      -
:بدون مطلب التحفیظ-

المساحة-

جغرافیةمعطیات.2

إحداثیات المبیر -
خاصة بمركز البقعةال
البعد عن المراكز -

الحضریة
البعد بالنسبة -

للمحاور الطرقیة
:طریق معبدة بالكلم-:الممرات -

:طریق غیر معبدة بالكلم-
: )سھلة ، وعرة (–الطبیعة -

1

الحالة الراھنة للعقار.3

شاغر-



موضوع نزاع-
موضوع ترام-
لبموضوع ط-

كراء آخر

.معطیات تقنیة.4

ضعیفة-متوسطة-جیدة نوعیتھاالثربة
عمقھا

غابوي –رعوي –فالحيصبغة العقار

وجود الماء بوفرةالفرشة المائیةالموارد المائیة
عمق الماء

وجود الماء بوفرةالموارد السطحیة
نوعیة المورد

محتویات العقار.5

ساتالمغرو.

تاریخ الكثافةالمساحةالنوع
الغرس 

حالة
المغروسات 

و النباتات

المالحظات 

2

التجھیزات الھیدرو فالحیة.



المالحظاتالتجھیزاتالحالةالسعةالعددالطبیعة
العددالنوع

آبار
أثقاب

سواقي
قنوات الري

صھاریج

البنایات و التجھیزات.

المالحظاتالحالةالسعةالعددالنوعالطبیعة

بنایات 
االستغالل

مساكن
سیاج

ممرات

الكھربة

VI.دراسة مشروع االستثمار.
دراسة محتوى المشروع

مطابقة المساحة مع 
المشروع

الترابط الموضوعي 
للمشروع مع

یة التربةنوع
المناخ

طبیعة المنطقة

3

الدراسة المالیة للمشروع



.توافق مبالغ التمویل مع االستثمارات المزمع إنجازھا-

لمستثمر لتمویل المشروعاالمتوفرة لذامكانیاتاإل-

VII.للھكتار/بالدرھم  (اقتراح السومة الكرائیة(.

:استنادا إلى 
ثمارنتائج دراسة مشروع االست.
طبیعة العقار.
األثمنة المطبقة في المنطقة.

:تقترح اللجنة سومة كرائیة تصاعدیة على مراحل كالتالي 

.درھم للھكتار و السنة: ............المرحلة األولى-
.درھم للھكتار و السنة: .............رحلة الثانیةمال-
--...........

كراءدلیلا إلى ماھو منصوص علیھ فيتحدید المراحل استنادیتم:مالحظة
األراضي الجماعیة 

VIII. رأي اللجنة

توقیعات اعضاء اللجنة

4

5ملحق رقم 



محضر اللجنة اإلقلیمیة المكلفة
بدراسة ملفات كراء األراضي الجماعیة

–استغالل المقالع -

I.معاینة العقار.

معطیات إداریة .1

اإلقلیم-
ائرةالد-
القیادة-
الجماعة المالكة-

:تحدید إداري    - المرجع العقاري-
:رسم عقاري    -

:مطلب التحفیظ - غیر محفظ      -
:بدون مطلب التحفیظ-

المساحة-
رخامي-حصى–حجري  نوعیة المقلع-

معطیات جغرافیة.2

إحداثیات المبیر -
البقعةالخاصة بمركز

البعد عن المراكز -
الحضریة

البعد بالنسبة -
للمحاور الطرقیة

:طریق معبدة بالكلم-:الممرات -
:طریق غیر معبدة بالكلم-
: )سھلة ، وعرة (–الطبیعة -

1

الحالة الراھنة للعقار.3



شاغر-
موضوع نزاع-
موضوع ترام-
موضوع طلب -

كراء آخر

.معطیات تقنیة.4

المادة المزمع 
إستخراجھا

ضعیفة-متوسطة-جیدة نوعیتھا
:سطحیة عمقھا

:عمیقة 

بعید-مجاور *بالنسبة للسكان وضعیة المقلع

–أبار -عیون :بالنسبة للموارد المیاه مع تحدید نوعیتھا 
...ودیان 

قلع و أقرب    مع تحدید المسافة الفاصلة بین الم
ساكنة

...تلیة –سھلیة –منطقة جبلیة طبیعة المقلع

2

II.دراسة مشروع االستثمار.



دراسة محتوى المشروع

مكونات المشروع
مطابقة المساحة مع 

المشروع
الترابط الموضوعي 

للمشروع مع نوعیة المادة 
المزمع استغاللھا

روعالدراسة المالیة للمش

.توافق مبالغ التمویل مع االستثمارات المزمع إنجازھا-

اإلمكانیات المتوفرة لذا المستثمر لتمویل المشروع-

III.اقتراح السومة الكرائیة.

:استنادا إلى 
نتائج دراسة مشروع االستثمار.
نوعیة المادة المزمع إستخراجھا.
األثمنة المطبقة في المنطقة.

ة كرائیة بالدرھم للمتر المكعب بالنسبة للمادة المستخرجة تقترح اللجنة سوم-
و بالدرھم للھكتار بالنسبة للمساحة المخصصة إلیداع اآللیات وتخزین 

الكمیات المستخرجة

IV. رأي اللجنة

توقیعات اعضاء اللجنة

3



ROYAUME DU MAROC Annexe n° 6
MINISTERE DE L'INTERIEUR

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE AFFAIRES RURALES

Suivi des projets d'investissement
-Exploitations agricoles-

I- Généralités :

Province
N° dossier
Cercle
Caïdat
Collectivité
Superficie
Références foncières
Locataire
Période locative
Redevance locative

II- Occupation du sol : (plantations et autres cultures)

Echéance Investissements projetés Réalisations

III- Equipements hydroagricoles :

Echéance Investissements projetés Réalisations

1



IV- Constructions :

Echéance Investissements 
projetés

Réalisations Entretien de 
l'existant

V- Main d'œuvre :

Nombre prévu Nombre recruté
Main d'œuvre 
permanence

Main d'œuvre
occasionnelle

Main d'œuvre
permanente

Main d'œuvre
Occasionnelle

Observations :

Conclusions :

SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

2



ROYAUME DU MAROC Annexe n° 6
MINISTERE DE L'INTERIEUR

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE AFFAIRES RURALES

Suivi des projets d'investissement
-Exploitations : commerciales - industrielles-touristiques

I- Généralités :

Province
N° dossier
Cercle
Caïdat
Collectivité
Superficie
Références foncières
Locataire
Période locative
Redevance locative

II- Nature du projet :

III- Etat d'avancement du projet d'investissement :

Echéance Investissements projetés Réalisations

Observations :

Conclusions :

SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION


