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وكالة الحوض المائي لسبو
مطبوع طلب الترخيص بحفر االبار وانجاز االثقاب وجلب الماء من الملك العمومي المائي
 قانون  36 -15المتعلق بالماء المرسوم التطبيقي رقم  60.70.2المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازاتهوية صاحب الطلب

اإلسم العائلي والشخصي Nom & Prenom .......................................................................................:

رقم بطاقة التعريف.........................................:البريد االلكتروني…….....................................................:
العنوان ............................................................................................................................................:

الهاتف ............................................................:الفاكس..............................................................:
موضوع الطلب
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X
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الجماعة ........................:القيادة .......................الدائرة  /باشوية.............................:اإلقليم .....................:
وسائل الحفراوالتنقيب (:وصفها) ...............................وسائل الجلب ............................................................

معلومات عامة حول العقار المتواجد به نقطة الماء







اسم العقار .............................................. :
رقم تسجيل العقار.......................................:
الجماعة الترابية.........................................:
القيادة والدائرة...........................................:
االقليم أو العمالة.........................................:

الوضعية القانونية :
عقار خاص -عقار داخل الملك العمومي المائي عقار جماعي -عقار األحباس  -عقار أخرال
ــ عقار متواجد داخل مدار حضاري :نعم
عقار متواجد داخل نفوذ المكتب الجهوي لالستثمارالفالحي :ال
نعم
استعماالت الماء






في حالة السقي (بطاقة المشروع الفالحي)
المساحة االجمالية..............................................:
المساحة المراد سقيها..........................................:
الزراعات المسقية.............................................:
نمط السقي......................................................:
الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة..................

االستعماالت المنزليةالمنفردة
 عدد االفراد  ...........:عدد رؤوس الماشية........:
 الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة...........:
التجمعات العمرانية
تزويد من أجل الشرب
 عدد االفراد  ...........:عدد رؤوس الماشية........:
 الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة............
االستعماالت الصناعية
 نوعية النشاط الصناعي...............................
 الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة............
 مكان القذف...............................................
 حجم المقدوفات..........................................
استعماالت أخرى
 نوع االستعمال.......................................:
 الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة...........:

تصريح بالشرف
أنا الموقع أسفله ..............................................................:الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم........................

ألتزم :
-1
-2
-3
-4
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-6
-7

بأن المعلومات التي أدليت بها في هذا المطبوع صحيحة،
بأنني في حالة الترخيص لي بجلب المياه الجوفية ،سأحمي البئر التي سأستعملها بواسطة سياج
أو حائط وقائي،
بأنني سأسهل على أعوان اإلدارة ولوج منشآت جلب الماء للقيام بالمراقبة الضرورية على تجهيزات جلب
المياه وأخذ العينات و الحجز على التجهيزات الغير المرخص بها أو الغير المطابقة لمقتضيات الرخصة،
بأنني سأحترم كل اإلجراءات المتخذة من طرف اإلدارة لضمان مياه الشرب خالل حقب خصاص المياه،
بأنني سأقوم بإخبار اإلدارة بكل خطر من شأنه أن يفسد جودة الموارد المائية،
بأنني سأقوم بتجهيز منشآت الجلب التي أملكها بالعدادات الحجمية وفقا لمقتضيات الرخصة التي ستمنح لي،
بأني سأؤدي اإلتاوة المترتبة عن استعمال الملك العمومي المائي في حينها.
حرر في ...............................بتاريخ...............................

اإلمضاء مصادق عليه و مسبوق
الوثائق المكونة للملف( :ثالث نسخ لكل وثيقة مصادق عليها)
-1

وثيقة تثبث هوية صاحب الطلب (او نسخة من النظام االساسي للشركة مع ٳضافة السجل

بالعبارة المكتوبة بخط اليد
قرأ وتمت الموافقة عليه

التجاري)
-6

مطبوع طلب الترخيص مصادق عليه

-3

وثيقة تثبت حق التملك أو التصرف في العقار موضوع الطلب عقد الملكية ،عقد شراء ،شهادة
ادارية

-4

تصميم العقار المراد سقيه مع رسم المنشأة المزمع انشاءها

-0

وصل أداء مصاريف دراسة الملف.

وفي حالة تعاونية أو جمعية يجب تقديم 1-القانون أو النظام االساسي (2- .المحضر
االخير للجمع العام (3 - .وصل ايداع الملف0

 هذا المطبوع مجاني
( )1يمأل هذا المطبوع من طرف صاحب الطلب والتأكد من المعلومات قبل وضع الملف.

وكالة الحوض المائي لسبو

ص0ب  61.1فاس المدينة الجديدة الهاتف  :الرقم االخضر 0800006583 :

الفاكس  0535640444 :البريد اإللكتروني direction@abhsebou.ma :

