
  

  المملكة المغربية المملكة المغربية 
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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
  

  الملك العمومي المائي الملك العمومي المائي ب ب   عقد امتيازعقد امتيازمطبوع طلب مطبوع طلب 
  المتعلق بالماء المتعلق بالماء   3366  --1155    قانونقانون    

  المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات  المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات      69.70.269.70.2سوم التطبيقي رقم سوم التطبيقي رقم المرالمر
  هوية صاحب الطلب هوية صاحب الطلب 
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  .. .. ............. ............. ................................................................................................................................................: ( في حالة وجوده)( في حالة وجوده)قانوني قانوني صفة الممثل ال صفة الممثل ال 

       االمتيازعقد  الطلبونوع موضوع 
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  معلومات عامة

  
  ................................. : الملحقة االدارية..................................  : ....................القيادة...........:.....ابيةالتر ةالجماع
  .................................. ...  : ........................................االقليم : .............................................الباشوية  : الدائرة

  
  لب.لب.الطالطموضوع موضوع     الملك العموميالملك العموميمعلومات عامة حول معلومات عامة حول   

  
  منشأت   امةقإ ·

  . ن مائيةتهيئة عي ·

  . ائيةاستغالل مسطحات م ·

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

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

  . للماء المرتقب  االستعمال  
 

  الكهرومائية  الطاقة  انتاج  حالة  في ·
 
 الكھرومائیة ............................................ للوحدة المتدفق الصبیب 
 .......... .............................ائیة ................................ كھربة القوال
  ...... ................................ سنة /مكعب بالمتر الماء من اتاجیالح  

  ع المشرو حول  أخرى معطيات 
............................................................................. ........  

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

  
         من أجل الشرب العموم تزويد في حالة     ·

     
 .. ................................................ :عدد االفراد  §
 ... .... .. الحاجیات من الماء بالمتر المكعب /السنة.......  §
 ............................. سویقھا في حالة تعبئة المیاه وت §
 ....... ..متر مكعب في السنة.....لمن المیاه با الحاجیات  §
  أخرى االستعماالت  

 
 ....... .. ....... .......................... نوعیة النشاط.......   §

....................................................... ............ 
 ...... . ..... الحاجیات من الماء بالمتر المكعب /السنة.....  §
 ..... .... . ..................................... مكان القذف......  §
 .... ..... .حجم المقدوفات......................................  §
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  تصريح بالشرفتصريح بالشرف
  
  .................................. ............ ..الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقمالحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم.......................................................................... .... ...... ...... ....................ا الموقع أسفلھ :.......ا الموقع أسفلھ :.......أنأن

  ألتزم : ألتزم : 
  بأن المعلومات التي أدلیت بھا في ھذا المطبوع صحیحة،بأن المعلومات التي أدلیت بھا في ھذا المطبوع صحیحة،  --11

    ..مومي المائيمومي المائيالملك العالملك الع  ایةایةسأقوم بحمسأقوم بحم، ، الحصول على عقد االمتیازالحصول على عقد االمتیازبأنني في حالة بأنني في حالة   --22

  للقیام بالمراقبة الضروریة علىللقیام بالمراقبة الضروریة على  فوق الملك العمومي المائيفوق الملك العمومي المائي  منشآتمنشآتللللولوج ولوج   دارةدارةان اإلان اإلبأنني سأسھل على أعوبأنني سأسھل على أعو  --33

  والحجز على التجھیزات الغیر المرخص بھا أو الغیر المطابقة لمقتضیات الرخصة، والحجز على التجھیزات الغیر المرخص بھا أو الغیر المطابقة لمقتضیات الرخصة،   وأخذ العیناتوأخذ العینات

  امة امة والشروط التي تتطلبھا المصلحة العوالشروط التي تتطلبھا المصلحة العبأنني سأحترم كل اإلجراءات بأنني سأحترم كل اإلجراءات   --44

  شأنھ أن یفسد جودة الموارد المائیة، شأنھ أن یفسد جودة الموارد المائیة،   منمن  كل خطركل خطربأنني سأقوم بإخبار اإلدارة ببأنني سأقوم بإخبار اإلدارة ب  --55

  ، ، عقد االمتیازعقد االمتیازوفقا لمقتضیات وفقا لمقتضیات لمائي لمائي فوق الملك العمومي افوق الملك العمومي امنشآت منشآت الالبأنني سأقوم بتجھیز بأنني سأقوم بتجھیز   --66

  بأني سأؤدي اإلتاوة المترتبة عن استعمال الملك العمومي المائي في حینھا.بأني سأؤدي اإلتاوة المترتبة عن استعمال الملك العمومي المائي في حینھا.  --77
  
 

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

  اإلمضاء  اإلمضاء                                                                                                                          
  

                
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ü  لدى الوكالة    ایداعھقبل  ، مضمنة بھال لومات ن المعالتأكد ممع  من طرف صاحب الطلب بجمیع المعطیات المشار الیھا أعاله یمأل ھذا المطبوع           
  . للماء  المصلحة اإلقلیمیةمنذوبیة الوكالة أو أو

  
  
  

  وكالة الحوض المائي لسبو 
  

  direction@abhsebou.maالبريد اإللكتروني :  0535640444 :  الفاكس  21235642998 / 97فاس المدينة الجديدة الهاتف : 2101ص.ب 


