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  المملكة المغربية المملكة المغربية 
RROOYYAAUUMMEE  DDUU  MMAARROOCC  

 
  MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LL’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  والماء والماء   ززوزارة التجهي وزارة التجهي 

EETT  DDEE  LL’’EEAAUU  

  وكالة الحوض المائي لسبو وكالة الحوض المائي لسبو 

  ئي ئي بحفر االبار وانجاز االثقاب وجلب الماء من الملك العمومي المابحفر االبار وانجاز االثقاب وجلب الماء من الملك العمومي الما  مطبوع طلب الترخيصمطبوع طلب الترخيص

  المتعلق بالماءالمتعلق بالماء  3366  --1155  قانونقانون 

  المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتيازات   2.070022.07002م م ققرر  ييالمرسوم التطبيقالمرسوم التطبيق  

  هوية صاحب الطلب هوية صاحب الطلب 

     NNoomm  &&  PPrreennoomm:....................................................................................... العائلي والشخصيالعائلي والشخصي  اإلسماإلسم

 ..…… ..................................................:.البريد االلكترونيالبريد االلكتروني..........:...............................بطاقة التعريفبطاقة التعريف  رقمرقم

 ........................ ........................ ..:..........................................................................................  العنوانالعنوان

  ............................. ............................. ...........................................الفاكس:.............................. .....................................الفاكس:.............................. ........... . ....الهاتف :...............الهاتف :...............

 ....................................................................................... ....................................................................................... : صفة الممثل القانوني ) في حالة وجوده(صفة الممثل القانوني ) في حالة وجوده(

                                                    موضوع الطلب      

       ..............العمق     انجاز ثقب     حفر بئر :  الحفر                                                  الجلب:                  

 نعم            ب  اديبسربئر مجهز                       شعبة      عين        واد    فرشة مائية  

           ال                                             آخر           ساقية   قناة      حقينة       

 

 معلومات عامة 

 

 00000000000000000000 0000000000000: 0000000000000000000الملحقة االدارية000000000000000 : 00القيادة000000000000000000 00000000000الترابية:00000 الجماعة

 0000000000000000000000000000000000000  : 0000000000000000000000000000000000000000االقليم : 0000000000000000000000000000000الباشوية00000000000000 : الدائرة

 ... .................. . ...................................وسائل الجلب  ............................... وصفها(:) والتنقيب أ  حفرلل اائوس

خريطة بمقياس  

50000/1 
1 2 3 4 

احذاثيات 

 ألمبيير 
X     

Y     

  موضوع الطلب. موضوع الطلب. معلومات عامة حول العقار معلومات عامة حول العقار 

 ...................... :العقار / العقارات موضوع الطلب  اسم ▪

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

 ....................................... :العقار مرجع/رقم تسجيل  ▪

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

 ........  :القطعة األرضية موضوع انجاز النقطة المائية اسم  ▪

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

 

  استعماالت الماءاستعماالت الماء

  

 ي )بطاقة المشروع الفالحي( ة السقفي حال   

 0000000000000000000000000000000000000000000000:المساحة االجمالية ▪

 000000000000000000000000000000000000000000:المساحة المراد سقيها ▪

 000000000000000000000000000000000000000000000:الزراعات المسقية ▪

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000:نمط السقي ▪

 000000 الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة000000000000 ▪

 

  

 

 المنفردة  االستعماالت المنزلية  

 ........ :......... عدد رؤوس الماشية..: عدد االفراد ▪

 .. .........:ات من الماء بالمتر المكعب /السنةجيالحا ▪

     معات العمرانيةالتج       من أجل الشربتزويد   

 ........ :........... عدد رؤوس الماشية:عدد االفراد  ▪

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

 صناعيةاالستعماالت ال 

 .......................نوعية النشاط الصناعي........  ▪

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

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

 مكان القذف............................................... ▪

 .............................حجم المقدوفات............. ▪

 ت أخرىماالاستع 

 ..........................................:التنوع االستعما  ▪

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

 ... .........:الحاجيات من الماء بالمتر المكعب /السنة ▪
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  تصريح بالشرفتصريح بالشرف
 

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

  ألتزم : ألتزم : 

  ، ، بأن المعلومات التي أدليت بها في هذا المطبوع صحيحة بأن المعلومات التي أدليت بها في هذا المطبوع صحيحة   --11

  عملها بواسطة سياج  عملها بواسطة سياج  التي سأستالتي سأست  النقطة المائيةالنقطة المائيةجلب المياه الجوفية، سأحمي جلب المياه الجوفية، سأحمي الترخيص لي ب الترخيص لي ب بأنني في حالة بأنني في حالة   --22

  أو حائط وقائي، أو حائط وقائي، 

أعوان  ننبأبأ  --33 على  سأسهل  أعوان  ني  على  سأسهل  وني  المياه  المياه وشرطة  الماشرطة  منشآت جلب  ولوج  المااإلدارة  منشآت جلب  ولوج  علىاإلدارة  الضرورية  بالمراقبة  للقيام  علىء  الضرورية  بالمراقبة  للقيام    ء 

تجهيزات جلب المياه وأخذ العينات والحجز على التجهيزات الغير المرخص بها أو الغير المطابقة لمقتضيات  تجهيزات جلب المياه وأخذ العينات والحجز على التجهيزات الغير المرخص بها أو الغير المطابقة لمقتضيات  

  الرخصة، الرخصة، 

  قب خصاص المياه، قب خصاص المياه، ل ح ل ح الشرب خالالشرب خالياه ياه طرف اإلدارة لضمان مطرف اإلدارة لضمان م  منمن  ة ة بأنني سأحترم كل اإلجراءات المتخذبأنني سأحترم كل اإلجراءات المتخذ  --44

  المائية، المائية،   بأنني سأقوم بإخبار اإلدارة بكل خطر من شأنه أن يفسد جودة المواردبأنني سأقوم بإخبار اإلدارة بكل خطر من شأنه أن يفسد جودة الموارد  --55

  الجلب التي أملكها بالعدادات الحجمية وفقا لمقتضيات الرخصة التي ستمنح لي، الجلب التي أملكها بالعدادات الحجمية وفقا لمقتضيات الرخصة التي ستمنح لي، بأنني سأقوم بتجهيز منشآت  بأنني سأقوم بتجهيز منشآت    --66

  ا. ا. ي في حينهي في حينهلمائلمائعمال الملك العمومي اعمال الملك العمومي ابأني سأؤدي اإلتاوة المترتبة عن استبأني سأؤدي اإلتاوة المترتبة عن است  --77

  سأوافي الوكالة بتقرير تقني بعد انجاز النقطة المائية المرخصة يتضمن خصائصها.سأوافي الوكالة بتقرير تقني بعد انجاز النقطة المائية المرخصة يتضمن خصائصها.  --88

 

  في ...............................بتاريخ............................... في ...............................بتاريخ...............................   حررحرر

  
 

 اإلمضاء  اإلمضاء                                                                                                                        

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . هذا المطبوع مجاني ✓

  كالةولدى   يداعهال ب ق ،المضمنة به المعلوماتالتأكد من مع من طرف صاحب الطلب بجميع المعطيات المشار اليها أعاله  هذا المطبوع يمأل ✓

 . اإلقليمية للماء لحاأوالمصمنذوبية الوكالة وأ  الحوض المائي لسبو

 

 

 الوثائق المكونة للملف: 

 نسخة من النظام االساسي للشركة (  و أوثيقة تثبث هوية صاحب الطلب ) -1

  معبأ مطبوع طلب الترخيص -2

عقد الملكية، عقد شراء،  : لطلب وثيقة تثبت حق التملك أو التصرف في العقار موضوع ا -3

 ة، عقد كراء0إداريشهادة 

   وضوع الطلب مع تحديد إحداثيات النقطة المائية المراد إنجازها0مر العقاالعقارات/ميم تص -4

 .الملفأداء مصاريف دراسة  -5

 


