
  

  المملكة المغربية المملكة المغربية 
RROOYYAAUUMMEE  DDUU  MMAARROOCC  

  
واللوجستيك واللوجستيك   النقلالنقلوو  ززوزارة التجهيوزارة التجهي

  والماءوالماء
MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LL’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTT,,  DDUU  

TTRRAANNSSPPOORRTT,,  
DDEE  LLAA  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  EETT  DDEE  LL’’EEAAUU  

  وكالة الحوض المائي لسبووكالة الحوض المائي لسبو
  

  ئي ئي من الملك العمومي المامن الملك العمومي الما  سطحيةسطحيةجلب مياه جلب مياه ب ب   مطبوع طلب الترخيصمطبوع طلب الترخيص
  بالماء بالماء علق علق المتالمت  3366  --1155  قانون قانون  -

  المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات  المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات    69.70.269.70.2المرسوم التطبيقي رقم  المرسوم التطبيقي رقم    --
  هوية صاحب الطلب هوية صاحب الطلب 

  

     NNoomm  &&  PPrreennoomm:....................................................................................... العائلي والشخصيالعائلي والشخصي  اإلسماإلسم
     .....تاریخ تسلیمھا.......................................................:............................... یفیفلتعرلتعرالوطنیة لالوطنیة لبطاقة بطاقة الال  رقمرقم

  .. ............ ............ ... ....................... .............. :البرید االلكترونيالبرید االلكتروني  :............................................. العنوانالعنوان
  ......................... ......................... ... ... .....................................الفاكس:.............................. .....................................الفاكس:.............................. ........ ........ ......... ......... :......:......الھاتف  الھاتف  

  .. .. ............. ............. ................................................................................................................................................: ( في حالة وجوده)( في حالة وجوده)قانوني قانوني صفة الممثل ال صفة الممثل ال 
  الطلب                                                        وع موض

                                          
   سطحیةجلب میاه                                                               

                                                       
  

  معلومات عامة

  
  ................................. : ...................الملحقة االدارية...............   : ....................القيادة...........الترابية:..... الجماعة

  .....................................  : ..........االقليم.............................. : ......الباشوية......... ..............................   : الدائرة
  ... ............ ...... ............... .................................................................................. وصفھا):(وسائل الجلب

  ب.ب.موضوع الطلموضوع الطللعقار لعقار ل ال احوحو  امةامةمعلومات عمعلومات ع
 ............. ......... :الطلب العقار / العقارات موضوع  اسم §

.......................................................................  
 ....العقار عند وجوده ................مرجع  – رقم التسجیل §

 ......................................... .............................. 
 ........  :انجاز النقطة المائیةالقطعة األرضیة موضوع اسم  §

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

  استعماالت الماء استعماالت الماء 
  في حالة السقي (بطاقة المشروع الفالحي)    
 .. ...... ................ ... ...................:المساحة االجمالية §

 ....... ............................ .......:المساحة المراد سقيها §

 .. ........................................... :الزراعات المسقية §

 ......... .. . ..........................................:نمط السقي §

  ...... الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة............ §

  
  المنفردة  االستعماالت المنزلية   
 ........ :......... عدد رؤوس الماشیة..: د االفرادعد §
 .. ........ . :الحاجیات من الماء بالمتر المكعب /السنة §

        التجمعات العمرانية       من أجل الشرب تزويد   
 ........ :........... عدد رؤوس الماشیة:عدد االفراد  §
 تر المكعب /السنة............ الحاجیات من الماء بالم §
 صناعية االستعماالت ال 
 نوعیة النشاط الصناعي...............................   §

 ............................................................. 
 كعب /السنة........... الحاجیات من الماء بالمتر الم §
 .................. مكان القذف............................. §
 ............................. ات.............حجم المقدوف §
 استعماالت أخرى  
 . ...... ................................... :التنوع االستعما  §

 ............................................ ................. ... 
  ... .. ...... . :الحاجیات من الماء بالمتر المكعب /السنة §

  1 2  3  4  
احذاثیات 

  ألمبییر 
X         
Y          



  
  تصريح بالشرفتصريح بالشرف

  
  ................................................الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقمالحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم..............................................................................................................:.......:.......ا الموقع أسفلھ ا الموقع أسفلھ أنأن

  ألتزم : ألتزم : 
  لیت بھا في ھذا المطبوع صحیحة،لیت بھا في ھذا المطبوع صحیحة،بأن المعلومات التي أدبأن المعلومات التي أد  --11
  عملھا بواسطة سیاج  عملھا بواسطة سیاج  التي سأستالتي سأست  مائیةمائیةالنقطة الالنقطة اللمیاه الجوفیة، سأحمي لمیاه الجوفیة، سأحمي جلب اجلب االترخیص لي بالترخیص لي ببأنني في حالة بأنني في حالة   --22

  أو حائط وقائي، أو حائط وقائي، 
تجھیزات جلب  تجھیزات جلب    ء للقیام بالمراقبة الضروریة علىء للقیام بالمراقبة الضروریة علىبأنني سأسھل على أعوان اإلدارة ولوج منشآت جلب المابأنني سأسھل على أعوان اإلدارة ولوج منشآت جلب الما  --33

  الرخصة، الرخصة،   حجز على التجھیزات الغیر المرخص بھا أو الغیر المطابقة لمقتضیاتحجز على التجھیزات الغیر المرخص بھا أو الغیر المطابقة لمقتضیاتالمیاه وأخذ العینات والالمیاه وأخذ العینات وال
  طرف اإلدارة لضمان میاه الشرب خالل حقب خصاص المیاه، طرف اإلدارة لضمان میاه الشرب خالل حقب خصاص المیاه،   منمن  ةةاءات المتخذاءات المتخذبأنني سأحترم كل اإلجربأنني سأحترم كل اإلجر  --44
  بأنني سأقوم بإخبار اإلدارة بكل خطر من شأنھ أن یفسد جودة الموارد المائیة، بأنني سأقوم بإخبار اإلدارة بكل خطر من شأنھ أن یفسد جودة الموارد المائیة،   --55
  ستمنح لي، ستمنح لي،   الجلب التي أملكھا بالعدادات الحجمیة وفقا لمقتضیات الرخصة التيالجلب التي أملكھا بالعدادات الحجمیة وفقا لمقتضیات الرخصة التيبأنني سأقوم بتجھیز منشآت بأنني سأقوم بتجھیز منشآت   --66
  عمال الملك العمومي المائي في حینھا.عمال الملك العمومي المائي في حینھا.المترتبة عن است المترتبة عن است بأني سأؤدي اإلتاوة بأني سأؤدي اإلتاوة   --77
  سأوافي الوكالة بتقریر تقني بعد انجاز النقطة المائیة المرخصة یتضمن خصائصھا. سأوافي الوكالة بتقریر تقني بعد انجاز النقطة المائیة المرخصة یتضمن خصائصھا.   --88

 
  بتاریخ............................... بتاریخ............................... حرر في ...............................حرر في ...............................

  
  

  صاحب الطلب صاحب الطلب مضاء مضاء إإ                                                                                                                        
                

 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ü ھذا المطبوع مجاني . 
ü  لدى الوكالة    ایداعھقبل  ، المضمنة بھ التأكد من المعلومات مع  من طرف صاحب الطلب بجمیع المعطیات المشار الیھا أعاله یمأل ھذا المطبوع           

  . أوالمصلحة اإلقلیمیة للماء
  
  

 الوثائق المكونة للملف:
الملكية، عقد شراء،   عقد  :  لطلبوثيقة تثبت حق التملك أو التصرف في العقار موضوع ا  - 1

 ة، عقد كراء. إداريشهادة 

 مياه للسقي. الحي عندما يتعلق االمر بجلب ال ف بطاقة المشروع ال - 2

    

  ئي لسبو وكالة الحوض الما 
  

  madirection@abhsebou.البريد اإللكتروني :   6404445305 :  الفاكس  0800006583 : الرقم االخضر ينة الجديدة الهاتف : فاس المد 2101ص.ب 


