
  المملكة المغربية         

 وكالة الحوض المائي لتانسيفت

م ئنموذج  مطبوع التصريح بجلب الماء القا 
(1) 

 

 ( تمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة2013أغسطس  8) 1434من رمضان  30الصادر في  02-13-665المرسوم رقم 

 المتعلق بالماء 10-95من القانون رقم  27لمادة ا 02-07-96من المرسوم رقم  20المنصوص عليه في المادة  

 معلومات حول المصرح

العائلي والشخصي ) لمالك ( أو )لمستغل (  االسم 
(2)

 ...................................................................................................................................................................................: نقطة جلب الماء 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................العنوان 

 ............................................................................ ............................................................تاريخ ....................................................................مسلمة في ....................................................................رقم البطاقة الوطنية للتعريف 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................الهاتف 

 معلومات حول نقطة جلب الماء

 ...........................ه )ها(:اسم ـــــ/ / واد ـــــ/ ـــــ/مرجة / ـــــ/ضاية / /خطارة ـــــ/   ـــــ/ ساقية/ ن /يع*   ـــــ/ بئر  /ـــــ/ثقب /*   :النوع   

 ....................................................................دوار....................................................................جماعة ....................................................................قيادة....................................................................عمالة أو إقليم  :الموقع  

 ............................................................................................: العقاراسم  ....................................................................:  تاريخ اإلنجازمتر .................................................................... :  و الثقبعمق البئر أ

 ............................قوتها .......................................................................................... مضخة من نوع متر مكعب....................................................................متوسط حجم الماء المجلوب في اليوم 

 : نوع االستعمال المخصص للماء

 نعم / ـــــ/ ال/ ـــــ/زراعة مغطاة  .......................................هكتار، المساحة المسقية ....................................................................ـــــ/ المساحة اإلجمالية لألرض  / السقي 

 المساحة المخصصة بالهكتار اتنوع المزروع

  

  

  

 ـــــ/ ـــــ/ بالتنقيط / ـــــ/ الرش / طريقة السقي بالغمر /

 عدد رؤوس الماشية...........................................................................ـــــ/ عدد األشخاص المزودين بالماء الشروب  / الشرب.................................................................... 

 ـــــ/ استعمال آخر ـــــ/ التبريد / اإلنتاج / : نوع االستعمال....................................................................ـــــ/ نوع الصناعة  /  الصناعة.................................................... 

 استعمال في مجال آخر.................................................................................. .................................................................... ....................................................... ........................................................................................... 

 ...................................................خهتاري.......................................................ـــــ/ رقم الترخيص  ــ/ نعم /لـــ ال/ : جلب مرخص به ................................................... جلب الماءتاريخ بداية 

 ............................................................................ ..................................................................................مسلمة من طرف ...................................................... ..................................................................................مدة الرخصة 

 إطار خاص باإلدارة                                                             

 2015 /................. / ................تاريخب ./ ت............................../2015تحت رقم  .انسيفتتـالة الحـوض المـائي لــوك تم إرسال أو إيداع هذا التصريح لدى

                                   ................................................بتاريخ...........................................................وطنية  للتعريف رقمللبطاقة ال الحامل  .... .............................................................................................................من طرف السيد 

يتضمن  ويتضمن أو ال
(2)

 ..................... ....................................................................................................................التصريح كل المعلومات المطلوبة، وتتعلق المعلومات الناقصة ب 

 

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

 اإلدارة ماتوخ توقيع

 

 سلم هذا المطبوع مجاناي (1)

 العبارة غير المالئمة شطب على الكلمة أو (2)

    info@eau-tensift.net الربيد اإللكرتوين -(  + 212)  24 05 43 56 20( + الفاكس : 212) 24 05 44 89 64اهلاتف  –مراكش املغرب  – 2388شارع جنان احلارثي ص ب : 



 يح بالشرفر صت

 أصرح : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... أنا الموقع أسفله السيد )ة(

 بأن المعلومات التي أدليت بها في هذا المطبوع صحيحة ؛ 

 المتعلق بالماء 10-95باستعمال الملك العام المائي كما هو منصوص عليها في القانون رقم  بأنني ألتزم باحترام كل الشروط المتعلقة 

 بتحديد مسطرة منح التراخيص و االمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي؛ 2009يناير  16بتاريخ  2.07.96والمرسوم رقم  

 التي تتطلبها تسوية الوضعية القانونية لجلب الماء الذي أقوم به.  ائقثبأنني أتعهد باإلدالء للمصلحة المعنية بكل المعلومات و الو 

                                                         

 ..............................................................................   في     ..............................................................................و حرر ب 

 اإلمضاء مصادق عليه

 

 

 

 الوثائق المكونة للملف

 وثيقة تثبت هوية صاحب الطلب؛ -1

 التصرف في األراضي التي ستقام عليها المشاريع أوالمنشآت؛ وثيقة تثبت حق التملك أو -2

عاع كيلومتر واحد بالنسبة للبئر أوالثقب تصميم موقعي مالئم يبين نقط الماء والمنشآت العمومية المتواجدة في ش -3

 موضوع طلب الجلب؛

 لشخص آخر أو إذا تعلق األمر بشركة أو جمعية إلخ... وثيقة توكيل صاحب الطلب -4

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 / ت................................../2015رقم  (1خطارة ) مرجة أو ضاية أو واد أو ساقـية أو عين أو ـقـب أوث إيداع التصريـح بجـلب المـاء من بـئـر أو وصـل

 ..........................................................................................................................................................................................د من طرف السي .2015 /..................................... / ...........................................بتاريخ

 وكـــالة الحـــوض المـــــائي لتـــــانسيفت لدى

 2015 /..................................... / ........................................... اريخــــــــــــــــتبمراكـــــــــــــش،  رر فيـــــــــــو ح                         

                             

 توقيع وخاتم اإلدارة

 

 

 

 شطب على الكلمة غير المالئمة (1)

 .اليمكن اعتباره ترخيصا بجلب الماءل يثبت فقط إيداع التصريح وملحوظة : هذا الوص

 

    info@eau-tesift.net الربيد اإللكرتوين -(  +   212)  24 05 43 56 20( + الفاكس : 212) 24 05 44 89 64اهلاتف  –ش املغرب مراك – 2388شارع جنان احلارثي ص ب : 


