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 موضوع كناش التحمالت: األولالفصل 

.... ............... الصادر بتاريخ ..................يرمي كناش التحمالت الملحق بقرار الترخيص رقم ..
وكدا بعد أثناء  المستفيدإلى تحديد الشروط الواجب احترامها من طرف  ............................لفائدة......

..........جماعة ...................... دائرة ................يمواد البناء من وادنهاية عملية االستخراج 
........................ 

 روط تسليم قرار الترخيصشالفصل الثاني:
أداء االتاوة المستحقة لفائدة الوكالة عن ال يسلم قرار الترخيص باستخراج مواد البناء إلى المستفيد منه إال بعد  

التوقيع على هذا الكناش من طرف المستفيد وتصحيح إمضائه من طرف السلطة الكمية المطلوب استخراجها، و 
 منه ضمن ملف طلب الترخيص.اإلدارية المختصة وتقديم نسختين 

منها  صةاليسلم مقرر الترخيص إذا كان قد سبق لطالب هذا الترخيص استغالل منطقة أخرى ولم يحترم التزاماته وخا
 إعادة األماكن إلى حالتها.

 : تحديد منطقة االستخراج.الفصل الثالث

على جانبب منطقبة  اسنتتمتر  40وعرضها  اسنتمتر  80علوها  نةاخرسال أوتاد منوالحفاظ على يلتزم المستغل بوضع 
 متبببرا، و تحديبببد 50 عبببن خبببرو اآل الوتبببدلمسبببااة الفاصبببلة ببببين ن ال تزيبببد اأاالسبببتخراج مبببن جميبببع ال هبببات علبببى 

وبحضبور  ،قنبي لمكتبب طببوغرااي معتبرف ببهتشبراف الن تتم هذه العملية تحب  اإلأو ي ب  .داثياتها الطبوغراايةإح
 .وإن اقتضى الحال، ممثل عن السلطة المحلية ،ممثل عن وكالة الحوض المائي

 الكميات المستخرجة تحديد :الفصل الرابع

لمنطقبة االسبتخراج المببرخص  بمقبايي  مناسبببة مبع مقباطع طوليبة وعرضببية ةطبوغراايب تصبباميميلتبزم المسبتغل بان با  
مقتببرو وذلببك حتببى يببتمكن ، وإعببادة األمبباكن إلببى حالتهببا حسببب التصببميم البهببا قبببل بدايببة االسببتغالل وبعببد نهايتببه

وبيببان الكميببات المسببتخرجة رهببن اشببارة الوكالببة  المسببتغل مببن احتسبباب الكميببة المسببتخرجة ووضببع هببذه التصبباميم
 .يوما من نهاية االستغالل 30وذلك اي أجل ال يتعدى 

 : عدم استغالل المواد المرخص باستخراجهاالفصل الخام 

المتعلقبة باسبتخراج المبواد واحبتالل الملبك العبام المبائي اد مببال  االتباوة يلتزم المستغل بعبدم مطالببة الوكالبة باسبترد
 اي حالة عدم تمكنه، لسبب من األسباب، من استغالل الملك العام المائي.

 



 3 

 تهيئ المسلك. : لسادسالفصل ا

حسببب التصببميم المقببدم ضببمن ملببف لببى منطقببة االسببتخراج محببددا بدقببة إ ري ببب أن يهيببئ المسببتغل مسببلكا للمببرو 
 .كما يلتزم المستغل بصيانة المسلك حتى يكون صالحا للولوج إلى مكان استخراج مواد البناء .طلب الترخيص

ويلتببزم المسببتغل، مببن جهببة أخببرى، بتحمببل مسببالوليته ات بباه مالكببي األراضببي الم بباورة للمسببلك  ومكببان اسببتخراج 
 المواد ايما يتعلق باألضرار النات ة عن المرور أو االستغالل.

 : عالمات التشوير.بعالسا الفصل

 على الشكل التالي:الخاصة بمكان استخراج مواد البناء يتعين على المستغل وضع عالمات التشوير 
نقطببببة التقبببباء المسببببلك بببببالطريق من متببببر   80متببببر و  150و  متببببر 300علببببى مسببببااة  مناسبببببةعالمببببات  -         
 طريق العمومية.لل اليمنىاليسرى و من ال هتين وي ب وضع هذه العالمات  العمومية.
 ى المسلك.عالمة قف عل -           

 : اليد العاملة.ثامنال الفصل

لتبزام بتطبيبق كمبا يتعبين عليبه اإل  المحليبةمستغل مناطق استخراج مبواد البنباء بصبفة خاصبة تشبغيل اليبد العاملبة  يلتزم
 ث.مين العمال من جميع الحوادأمقتضيات قانون الشغل ال اري به العمل و ت

 : توقي  الشحن.تاسعال الفصل

اببي الفتببرة الممتببدة مببن السبباعة الثامنببة صببباحا إلببى السبباعة  هاشببحنبالقيببام باسببتخراج مببواد البنبباء و  يلتببزم المسببتغل
 م العطل الدينية و الوطنية.ايأ خالل الليلالشحن  و بعد الزوال. كما يلتزم بعدم االستخراج السادسة 

 المستخرجة.الكمية  احترام: اشرالع الفصل

علبى المسبتغل احتبرام الكميبة المبرخص باسبتخراجها ابي قبرار التبرخيص المسبلم لبه مبن طبرف وكالبة الحببوض  ي بب
درهم عن كل متر مكعب من المواد يفبو  الكميبة  500، وكل ت او  لهذه الكمية يعرضه ألداء غرامة قدرها المائي

 لقوانين و األنظمة ال اري بها العمل اي هذا الميدان.ل المرخص بها وذلك طبقا

وعلى المستغل أن يقوم بمسك س ل خاص بمنطقة االستخراج مالشر عليه من طرف وكالة الحوض المبائي، وذلبك 
يوضبع هبذا السب ل رهبن إشبارة المصبالح المتدخلبة و  .الستخراج و سير عمليبات االسبتغاللاليومية لحاالت اللتتبع 

 اقبة.اي عملية المر 

 ويلتزم المستغل بالتصريح لدى وكالة الحوض المائي بالكميات المستخرجة كل ثالثة أشهر.
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كمببا يلتببزم اببي حالببة اسببتخراج كميببة مببن المببواد تقببل عببن الكميببة المببرخص بهببا، بعببدم مطالبببة الوكالببة باسببترداد مبلبب  
 االتاوة الخاص بالكمية غير المستخرجة.

 ى البيئة.المحااظة عل : :شرالحادي عالفصل 

 يلتزم المستغل :

احترام جميع المقتضيات القانونية والتوصيات الرامية إلى المحااظة على البيئة المنصوص عليها اي دراسة ب .1
 التأثير على البيئة،

إصالو األضرار التي قد يلحقها بالملك العام المائي، والعمل على صيانة الموقع وأن يت نب إاراغ المواد ب .2
 ،وبالبيئة بصفة عامة  أن تحدث تلوثا بالموارد المائيةالتي من شأنها 

            حسب مخطط االستغالل المقدم من طراه،إن ا  عملية االستخراج داخل المنطقة المرخصة ب .3

عدم عرقلة سير المياه أو حرية تصريفها أثناء استخراج مواد البناء، وعدم ت او  عمق مترين، وت نب ب .4
و مائتي متر اي عالية  خمسمائة متر اي ساالة ن حااات الواد واالبتعاد بمسااة استخراج مواد البناء م

 ،الم اورة لموقع االستخراج  المنشأت العمومية

بعد انتهاء األشغال، ومعال ة مناطق أثناء و ردم الت ويفات التي ستحدثها عملية استخراج مواد البناء ب .5
 التفري  وتسوية أماكن االستخراج،

 ناء مالق  وسحب كل اآلليات الغير صالحة لالستغالل من مناطق االستخراج،إ احة كل بب .6

مخطط إعادة موقع   بإعادة األماكن إلى ما كان  عليه بعد نهاية االستغالل طبقا للتدابير المسطرة اي .7
 .بطلب الترخيص االستخراج إلى حالته المراق

 : المراقبة والتتبعالفصل الثاني عشر

شبغال و مر لمراقببة األشبعار المعنبي بباألإن تبدخل ابي أي وقب  و ببدون أيبة المعنيبة بالمراقببة دار يمكن للمصالح اإل
 جراءات المالئمة.بداء المالحظات و اقتراو اإلإ

 إعادة األماكن إلى حالتهاالفصل الثالث عشر: 

خطبط المقبدم ضبمن ملبف طبقا لما هو وارد اي الم بموا اة مع االستغالل يلتزم المستغل بإعادة األماكن إلى حالتها
 طلب الترخيص.

واليمكببن للمسببتغل أن يطلببب مببن الوكالببة راببع اليببد عببن الكفالببة البنكيببة إال بعببد إعببادة األمبباكن إلببى حالتهببا ومعاينببة 
 .ذلك وتحرير محضر اي هذا الشأن من طرف ل نة تعينها الوكالة
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   راع اليد عن الكفالة البنكية: عشر رابعالفصل ال

مببن تبباريخ نهايببة رخصببة االسببتغالل،  ابتبداءيومببا  30ة األمبباكن إلبى حالتهببا داخببل أجببل اليتعببدى إعببادابي حالببة عببدم 
المشار إليها اي الفصل السبابق، اإنبه يمكبن للوكالبة ل نة الالمستغل معاينة أماكن االستغالل من طرف  وعدم طلب

   .وذلك بعد إنذاره وريةصالحات الضر باإلمكانه لتقوم صرف الكفالة البنكية المودعة من طرف المستغل 

 : حراسة المنطقة المرخص بهاعشر خام الفصل ال

 الضرورية لمنع أي استخراج للمواد من طرف الغير داخل المنطقة المرخص له باستغاللها. بوضع الحراسةيلتزم 

الغيبر مبن طبرف المبواد  اسبتخراجواي هذا الصبدد يبقبى المسبتغل المسبالول الوحيبد أمبام وكالبة الحبوض المبائي عبن 
 .االمرخص له باستغالله بالمنطقةوعن األضرار الالحقة 

 .المحلية الرسوم المستحقة لل ماعة:عشر سادسالفصل ال

لببك ذو ، المسبتخرجةى الكميبات بنباء علب ،ة ال ماعبة المحليبةداء الرسبوم الواجببة عليبه لفائبدأيتعبين علبى المسبتغل 
 الميدان. اذال اري بها العمل اي هطبقا للمقتضيات القانونية 

 لتزامات عامة.إ: عشر سابعالفصل ال

سبحب لبى إخبالل بمقتضبياته يبالدي إو كبل  ،يلتزم المستغل ب ميع المقتضيات المنصوص عليها بكناش البتحمالت
رخصببة اسببتغالل مببواد البنبباء بالملببك العببام المببائي وإسببقاط حببق المسببتغل اببي الحصببول علببى تببرخيص جديببد سببواء 

 .ة أو خارجهاالوكالداخل منطقة نفوذ هذه 

        ..............................بتاريخ............................حرر ايو                     

 

 مصاد  عليه المستفيدإمضاء 


