مطبوع* طلب الترخيص بحفر بئر/ثقب وجلب الماء من الملك العام المائي
(المادة  72من القانون رقم  01-59المتعلق بالماء)

معلومات حول صاحب الطلب
اسم صاحب الطلب  .......................................... :رقم بطاقة التعريف الوطنية........................... :
عنوان صاحب الطلب ...................................................................................................... :
.......................................................................................هاتف ................................ :

موضوع الطلب

 حفر
خصائص نقط(ة) الماء

نوع نقطة الماء :بئر ثقب
عدد نقطة الماء

(بئر

ثقب)

وادي ضاية

إحداثيات نقط(ة) جلب
الماء
X

 جلب الماء

/

عين آخر....................................

العمق المرتقب
(م)

Y

مالحظات

القطر(م)

اسم منشأة الجلب (العين أو الساقية أو الوادي أو الضاية ...إلخ) ............................................ :
الموقع :
دوار ..................جماعة ......................دائرة ................عمالة  /إقليم.......................

معلومات حول العقار المتواجد به نقط(ة) الماء
رقم الرسم العقاري

اسم العقار

المساحة اإلجمالية

الوضعية القانونية للعقار   :خاص

 عام

آخر.............................

عقار متواجد داخل مدار حضري :

 نعم

 ال

االستعمال المخصص للماء
في حالة تزويد السكان بالماء أو إرواء الماشية :
عدد األفراد  ........ :عدد رؤوس الماشية.........:الحاجيات من الماء (بالمتر المكعب/السنة) ............. :
معلومات إضافية.............................................................................................:

في حالة السقي

معلومات حول العقار المراد سقيه
اسم العقار

رقم الرسم العقاري

المساحة اإلجمالية

المساحة المسقية

المزروعات المراد سقيها

نمط السقي...............................حجم الماء المستعمل (بالمتر المكعب/السنة) ....................... :
في حالة مزاولة نشاط صناعي :
نوع النشاط الصناعي ....................................................................................... :
نوع وحجم المنتوج السنوي من المواد المصنعة ............................................................. :
الحاجيات من الماء (بالمتر المكعب /السنة) ................. :
تواجد محطة لمعالجة المياه العادمة  :نعم ال  ،نوع المحطة ....................................... :
إعادة استعمال الماء   :نعم  ال ،حجم المياه المستعملة المصروفة (متر مكعب/السنة).............. :
مجال االستعمال إن كان هناك إعادة لالستعمال.............................................................. :
مكان صرف المياه المستعملة :شبكة التطهير الوسط الطبيعي  آخر...............................
معلومات وتصريحات إضافية.......................................................................................................:
.............................................................................................................................................

تصريح بالشرف
أنا الموقع أسفله ...........................................................................................أصرح :
 )0بأن المعلومات التي أدليت بها في هذا المطبوع صحيحة ؛
 )7بأنني ،في حالة الترخيص لي بجلب المياه الجوفية ،سأحمي البئر التي سأعملها بواسطة مثابة ؛
 )3بأنني سأقوم بإخبار اإلدارة بكل خطر من شأنه أن يهدد جودة الموارد المائية؛
 )4بأنني سأقوم بتجهيز منشآت جلب المياه التي أملكها بالعدادات الحجمية وفقا لمقتضيات الترخيص الذي سيمنح لي؛
 )9بأنني سأؤدي اإلتاوات المترتبة عن جلب الماء من الملك العام المائي في حينها كل سنة ابتداء من تاريخ إمضاءها.
و حرر ب  ........................في ....................... :
اإلمضاء مصادق عليه

الوثائــــق المكونــــة للمـــلف ( :في خمس  5نسخ ،واحدة طبق األصل واألربع األخرى تنسخ على األولى)
 نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية (أو نسخة من القانون األساسي للشركة)؛
 نسخة طبق األصل من وثيقة يثبت بها طالب الرخصة حق التصرف في األراضي المراد سقيها والتي ستقام عليها منشآت
جلب الماء(عقد ملكية ،عقد شراء...إلخ)؛
 تصميم موقعي مالئم يبين نقط الماء والمنشآت العمومية المتواجدة في شعاع كيلومتر واحد وكذا األراضي المسقية؛
 نسخة من الترخيص بحفر البئر/الثقب إذا تعلق األمر بطلب جلب الماء من بئر/ثقب مرخص بحفره مسبقا.
_______________

* هذا المطبوع مجاني و يمكن لإلدارة أن تطلب إضافة معلومات إليه.

