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 مطبوع طلب الترخيص باستخراج مواد
 ............يوادالبناء من 

 معلومات عامة:
 .......................................................... ................................. : هوية طالب الرخصة

تاريخ تسليم  البطاقة الوطنية ..................……… الممثل القايوييرقم بطاقة تعريف 
........................ 
 .........................................................................................................العنوان.

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

 : ..................... : ......................... رقم المحمول : ....................... رقم الفاكس رقم الهاتف

 حول استخراج مواد البناء:معلومات 
 ..................إقليم. ............دائرة. .......................،جماعة.....................، االستخراج. موقع

  متجويف االستخراج................... عمقو  .................................................االستخراج.طريقة 
 ،2م......... ................ومساحة منطقة االستخراج 3...م.........................المراد استخراجهام المواد حج

 ............................................................................................االستخراج الهدف من
 ................................................االستخراجات وفتر ........................االستخراج.....مدة 

 .......................................................)1(ين الموادز تختجميع أو معالجة و مناطق 
..................... 

 ..........................حتالل.االمدة .............................................المرغوب في احتاللهاالمساحة 

 ....................................إلى.....................من  اية ويهاية أشغال استخراج الموادالتاريخ المتوقع لبد 
 

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

                                                      
 مضاء صاحب الطلبإ

 مصادق عليه

 

 المملكـة المغربـيـة
 و درعةسوس ماسة  وكـالة الحوض المـائي ل

Royaume du Maroc 

Agence du Bassin Hydraulique 
Souss Massa  Et Draa 
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 مدة االحتالل تجميع المواد المستخرجة فوق الملك العام المائي و االشارة الى المساحة المستعملة ومعالجة و ( تمأل في حالة 1)

 ايظر خلفه لتجميع الوثائق المرفقة لطلب الترخيص باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي مالحظة :
 

 
 التالية:الطلب بالوثائق هذا يشفع  أنيجب 
 والمسالك المؤدية إليه خريطة ذات مقياس مالئم يبين فيها مكان االستخراج، 

  خصوص:القني يبين فيه على وجه تملف 

االستخراج؛المستعملة في وسائل ال 

طبيعة المواد المزمع استخراجها؛ 

مناطق االستخراج و الخزن؛ 

  المخزون المتوفر من المواد بمكان االستخراجتقرير مشفوع بنتائج استكشافات تبين. 

 ؛دراسة ثأثير االستخراج على الملك العام المائي والبيئة بصفة عامة 

  ؛ل استخراج مواد البناءمخطط مفصل حو 

 تصميم طبوغرافي يحدد مستوى االرتفاعات واإلحداثيات للمقطع المراد استغالله مصحوبا بقرص مدمج 

 ؛Auto CADبواسطة  يبين هذه التصاميم   

 ؛مشروع االستثمار في استخراج مواد البناء مخطط تمويل 

 ؛ر باستخراج المواد إليجاز مشروعإدا تعلق األمومن عقد صفقة أ تجاريالسجل يسخة من ال 

  ؛مراحل وكيفية إعادة موقع االستخراج إلى حالته مرفوق بتصاميم تبينمخطط 

 تحتســب علــى أســاس درهمــين لكــل متــر مكعــب مــراد  وصــل إيــداع كفالــة بنكيــة لضــمان إعــادة أمــاكن االســتخراج إلــى حالتهــا
 استخراجه

 ؛موقع عليه من طرف طالب الرخصة ومصادق عليهكناش التحمالت المسلم من طرف الوكالة وال 

  باستخراج مواد معديية مصنفة باعتبارها معادن؛ األمررخصة منجمية، عندما يتعلق 

 

 .يمكن للوكالة أن تطلب أية معلومات أو وثائق ترى ضرورة إضافتها إلى ملف طلب الترخيص : ملحوظة
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