
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

نجاز ثقب وجلب الماء ألغراض إ أوطلب الترخيص بحفر بئر          
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 :هوية صاحب الطلب

 ...............................................................................العائلي والشخصي:.......................... االسم

 ....................................................................................................................:عنوان المراسلة

 ................................................................................................................رقم البطاقة الوطنية:

 ........................................................:.......................................................................الهاتف
 

 معلومات حول العقار موضوع الحفر:

 ..................................اسم الملك:.......................................................نوعية رسمه...................

 المساحة االجمالية:....................................هكتار،  المساحة المسقية........................................هكتار

 ال/_/             عقار متواجد داخل المدار الحضري:                  نعم   /_/ -

   ال/_/           عقار متواجد داخل دائرة سقويــة:                  نعم   /_/ -

        .......الدددددددائرة.................................الدددددددوار ...............................ال:ماعددددددة :................... -

 .  ..اإلقليم : ............................

 ع إنجازها :األشغال المزم

 تعميق بئر/_/                       حفر بئر تعويضي/_/                           حفر بئر /_/  

             ن:از ثقب تعويضي /_/إ                 تعميق ثقب  /_/               إن:از ثقب /_/  

 .متر.......لى....................إ            ........مترالقيـاســات:     من................... -      

 ........= ...................  X =.......................                 Yاإلحداثيــات :     -      

 تعمال المرتقب للماء:ساال

 رغرا  فحاحةةأل في حالة التزويد بالماء

 نوع المزروعات: -

  .......................................................على......................نظام الري المستعمل 

 ............................على......................نظام الري المستعمل ........................... 

 .............على......................نظام الري المستعمل .......................................... 

 لم:موع.....................................هكتار.ا 

 الحاجيات من الماء -

 .الصبيب السنوي:..............................بالمتر المكعب/السنة 

 يتم جلبها من :  عدد اآلبار أو االثقاب : :............................. عمقها :.......................  -

 .................................................... مرخصة تحت رقم...............................بتاريخ

 .................................................... ..بتاريخ..تحت رقم .................................... 

 ..............................بتاريخ .............................تحت رقم ................................. 



                                                                                                                                                                   

 

   

 

 رواء الماشةةإلأو الشروب  تزويد بالماءفي حالة ال

 عدد األفراد:....................  الحاجيات من الماء :................................ متر مكعب/ سنة -

 الحاجيات من الماء  : ................................. متر مكعب/ سنةعدد رؤوس الماشية :  ........... -

 مؤسسة عمومية أو جمعية أو جماعة محلية : المنطقة م:هزة بشبكة المياه الصالح للشرب من طرف -

 /     ال /        ......... ................................................. : /   اسمها    نعم    /

 مزاولة نشاط صناعيل في حالة التزويد بالماء 

 نوع النشاط الصناعي  :  ................................................................................-

 /سنة/........... .................. إعادة استعمال الماء : نعم /_/        ال/_/3الحاجيات من الماء/م-

 ....................................................................................................................     *نشاط آخر:

  ......................................... عمقها :..........يتم جلبها من :  عدد اآلبار أو االثقاب :..........................

 ............................................... ....................بتاريخ...............مرخصة تحت رقم...........

 :داتـــــــــالتعه

 ..................................... أصرح:...............أنا الموقع أسفله ......................

 ؛أدليت بها في هذا المطبوع صحيحةن المعلومات التي أب .1

تعهددد بتحمددل  افددة أبتشددليل صدداحب آلددة حفددر يتددوفر علددى رخصددة ممارسددة المهنددة وفددي حالددة العكدد   .2

 ذلك؛لالمسؤولية القانونية 

سدأتخذ جميدع االحتياطدات بواسدطة مثابدة أو حدائق وقدائي و هبأنني سأحمي البئر أو الثقب التدي سأسدتعمل .3

  الالزمة أثناء أشلال الحفر؛

ال لالغراض المدلى بها في إو الثقب أقرار الترخيص وعدم استلالل مياه البئر  احترام البنود الواردة في .4

 ؛الطلب

وفقددا  لقيدداس ح:ددم الميدداه ال:وفيددة المسددتللةت جلددب الميدداه التددي أملكهددا بالعدددادات آسددأقوم بت:هيددز منشدد .5

 لمقتضيات الرخصة التي ستمنح لي؛

ت جلدب المداء آرخصة جلب الماء، سأسهل على أعوان الو الة ولدو  منشدبأنني في حالة الحصول على  .6

الح:ددز علددى الت:هيددزات الليددر خددذ العينددات وأضددرورية علددى ت:هيددزات جلددب الميدداه وللقيددام بالمراقبددة ال

 ؛المرخص بها أو اللير المطابقة لمقتضيات الرخصة
 

خصدا  ال فتدراتاإلجراءات المتخذة من طرف الو الة لضمان مياه الشرب خالل  جميعبأنني سأحترم  .7

 ؛المياهفي 

 نه أن يفسد جودة الموارد المائية؛ أمن شبأنني سأقوم بإخبار الو الة بكل خطر  .8

 بأنني سأؤدي اإلتاوات المترتبة عن استعمال الملك العام المائي في حينها؛ .9

 أو إغالقها في حالة تعويضها أو عدم العثور على الماء فيها. بأنني سأقوم بردم المنشاة القديمة .11

 مسبوق بالعبارة المكتوبة بخط الةداإلمضاء مصادق علةه و

 " قرأ و تمت الموافقة علةه"
 


