
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 امللك العام املائي استخراج مواد البناء من

 كناش التحمالت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موضوع كناش التحمالت: األولالفصل 

.... ............... الصادر بتاريخ ..................يرمي كناش التحمالت امللحق بقرار الرتخيص رقم ..
وكدا بعد هناية أثناء  املستفيدإىل حتديد الشروط الواجب احرتامها من طرف  ............................لفائدة......

..........مجاعة ...................... دائرة ................يمواد البناء من وادعملية االستخراج 
........................ 

 شروط تسليم قرار الرتخيصالفصل الثاين:
أداء االاتوة املستحقة لفائدة الوكالة عن راج مواد البناء إىل املستفيد منه إال بعد ال يسلم قرار الرتخيص ابستخ 

التوقيع على هذا الكناش من طرف املستفيد وتصحيح إمضائه من طرف السلطة الكمية املطلوب استخراجها، و 
 اإلدارية املختصة وتقدمي نسختني منه ضمن ملف طلب الرتخيص.

منها  صةان قد سبق لطالب هذا الرتخيص استغالل منطقة أخرى ومل حيرتم التزاماته وخااليسلم مقرر الرتخيص إذا ك
 إعادة األماكن إىل حالتها.

 : حتديد منطقة االستخراج.الفصل الثالث

علزى جانززب منطقززة  اسززنتتمرت  40وعرضزها  اسززنتمرت  80علوهزا  نةارسززاخل أواتد مززنواحلفززاع علزى يلتززم املسززتغل بوضزع 
داثياهتا إحزز مززرتا، و حتديززد 50 عززن خزرو اآل الوتززدملسززا ة الفاصززلة بززني ن ال تزيزد اأيززع ااهززات علززى االسزتخراج مززن مج

وحبضزور ثثزل عزن وكالزة  ،قز  ملكتزب طبزوغراع معزرتف بزهتشزراف الن تزتم هزذا العمليزة حتز  اإلأو جيزب  .الطبوغرا يزة
 .، وإن اقتضى احلال، ثثل عن السلطة احملليةاحلوض املائي

 الكميات املستخرجة حتديد :رابعالفصل ال

ملنطقة االسزتخراج املزرخص  زا قبزل  مبقاييس مناسبة مع مقاطع طولية وعرضية ةطبوغرا ي تصاميميلتزم املستغل ابجناز 
، وإعززادة األمززاكن إىل حالتهززا حسززب التصززميم املقززرتم وذلززك حززن يززتمكن املسززتغل مززن بدايززة االسززتغالل وبعززد هنايتززه

وبيزان الكميزات املسزتخرجة رهزن اشزارة الوكالزة وذلزك ع أجزل ال  تخرجة ووضع هزذا التصزاميماحتساب الكمية املس
 .يوما من هناية االستغالل 30يتعدى 

 : عدم استغالل املواد املرخص ابستخراجهاالفصل اخلامس

امللك العام املائي ع حالزة املتعلقة ابستخراج املواد واحتالل يلتزم املستغل بعدم مطالبة الوكالة ابسرتداد مبالغ االاتوة 
 عدم متكنه، لسبب من األسباب، من استغالل امللك العام املائي.



 

 

 هتيئ املسلك. : لسادسالفصل ا

حسزب التصزميم املقزدم ضزمن ملزف طلزب ىل منطقزة االسزتخراج دزددا بدقزة إ رجيب أن يهيئ املسزتغل مسزلكا للمزرو 
 .كون صاحلا للولوج إىل مكان استخراج مواد البناءكما يلتزم املستغل بصيانة املسلك حن ي .الرتخيص

ويلتزم املستغل، مزن جهزة أخزرى، بتحمزل مسزهوليته االزاا مالكزي األراضزي امزاورة للمسزلك  ومكزان اسزتخراج املزواد 
  يما يتعلق ابألضرار الناالة عن املرور أو االستغالل.

 : عالمات التشوير.بعالساالفصل 

 على الشكل التايل:اخلاصة مبكان استخراج مواد البناء مات التشوير يتعني على املستغل وضع عال
نقطززززة التقززززاء املسززززلك ابلطريززززق من مززززرت   80مززززرت و  150و  مززززرت 300علززززى مسززززا ة  مناسززززبةعالمززززات  -         
 طريق العمومية.لل اليسرى واليمىنمن ااهتني وجيب وضع هذا العالمات  العمومية.
 ملسلك.ى اعالمة قف عل -           

 : اليد العاملة.ثامنال الفصل

لتزززام بتطبيززق كمززا يتعززني عليززه اإل  احملليززةمسززتغل منززاطق اسززتخراج مززواد البنززاء بصززفة خاصززة تشززغيل اليززد العاملززة  يلتزززم
 مني العمال من مجيع احلوادث.مقتضيات قانون الشغل اااري به العمل و أت

 : توقي  الشحن.تاسعال الفصل

 ع الفرتة املمتدة من السزاعة الثامنزة صزباحا إىل السزاعة السادسزة  هاشحنم ابستخراج مواد البناء و ابلقيا يلتزم املستغل
 م العطل الدينية و الوطنية.ايأ خالل الليلالشحن  و بعد الزوال. كما يلتزم بعدم االستخراج

 الكمية املستخرجة. احرتام: اشرالع الفصل

، سزتخراجها ع قزرار الرتخزيص املسزلم لزه مزن طزرف وكالزة احلزوض املزائيعلى املستغل احزرتام الكميزة املزرخص اب جيب
درهزم عزن كزل مزرت مكعزب مزن املزواد يفزو  الكميزة املزرخص  500وكل الاوز هلذا الكمية يعرضه ألداء غرامزة قزدرها 

 لقوانني و األنظمة اااري  ا العمل ع هذا امليدان.ل  ا وذلك طبقا

وعلززى املسززتغل أن يقززوم مبسززك سززقل خززاخ مبنطقززة االسززتخراج مهشززر عليززه مززن طززرف وكالززة احلززوض املززائي، وذلززك 
يوضزع هزذا السزقل رهزن إشزارة املصزاخ املتدخلزة ع و  .السزتخراج و سزع عمليزات االسزتغاللاليوميزة لاالت احللتتبع 

 عملية املراقبة.



 

 ي ابلكميات املستخرجة كل ثالثة أشهر.ويلتزم املستغل ابلتصريح لدى وكالة احلوض املائ

كما يلتزم ع حالة استخراج كمية من املواد تقل عن الكميزة املزرخص  زا، بعزدم مطالبزة الوكالزة ابسزرتداد مبلزغ االاتوة 
 اخلاخ ابلكمية غع املستخرجة.

 احملا ظة على البيئة. : :شراحلادي عالفصل 

 يلتزم املستغل :

قانونية والتوصيات الرامية إىل احملا ظة على البيئة املنصوخ عليها ع دراسة التأثع حرتام مجيع املقتضيات الاب .1
 على البيئة،

صالم األضرار ال ي قد يلحقها ابمللك العام املائي، والعمل على صيانة املوقع وأن يتقنب إ را  املواد ال ي إب .2
 ،وابلبيئة بصفة عامة  من شأهنا أن حتدث تلواث ابملوارد املائية

            حسب خمطط االستغالل املقدم من طر ه،جناز عملية االستخراج داخل املنطقة املرخصة إب .3

عدم عرقلة سع املياا أو حرية تصريفها أثناء استخراج مواد البناء، وعدم الاوز عمق مرتين، والنب استخراج ب .4
  املنشأت العموميةو مائ ي مرت ع عالية   مخسمائة مرت ع سا لةمواد البناء من حا ات الواد واالبتعاد مبسا ة 

 ،اماورة ملوقع االستخراج

بعد انتهاء األشغال، ومعااة مناطق التفريغ أثناء و ردم التقويفات ال ي ستحدثها عملية استخراج مواد البناء ب .5
 وتسوية أماكن االستخراج،

 ناطق االستخراج،زاحة كل بناء مهق  وسحب كل اآلليات الغع صاحلة لالستغالل من مإب .6

خمطط إعادة موقع   إبعادة األماكن إىل ما كان  عليه بعد هناية االستغالل طبقا للتدابع املسطرة ع .7
 .بطلب الرتخيص االستخراج إىل حالته املر ق

 : املراقبة والتتبعالفصل الثاين عشر

بززداء شززغال و إمززر ملراقبززة األاملعزز  ابأل شززعارإن تززدخل ع أي وقزز  و بززدون أداريززة املعنيززة ابملراقبززة ميكززن للمصززاخ اإل
 جراءات املالئمة.املالحظات و اقرتام اإل

 إعادة األماكن إىل حالتهاالفصل الثالث عشر: 

طبقا ملا هو وارد ع املخطط املقزدم ضزمن ملزف طلزب  مبوازاة مع االستغالل يلتزم املستغل إبعادة األماكن إىل حالتها
 الرتخيص.



 

يطلب من الوكالة ر ع اليد عن الكفالة البنكية إال بعزد إعزادة األمزاكن إىل حالتهزا ومعاينزة ذلزك والميكن للمستغل أن 
 .وحترير دضر ع هذا الشأن من طرف انة تعينها الوكالة

   ر ع اليد عن الكفالة البنكية: عشر رابعالفصل ال

من اتريخ هناية رخصة االستغالل، وعزدم  ءابتدايوما  30إعادة األماكن إىل حالتها داخل أجل اليتعدى ع حالة عدم 
املشزار إليهزا ع الفصززل السزابق،  كنزه ميكزن للوكالزة صززرف لقنزة الاملسزتغل معاينزة أمزاكن االسزتغالل مززن طزرف  طلزب

  .وذلك بعد إنذارا صالحات الضروريةابإلمكانه لتقوم الكفالة البنكية املودعة من طرف املستغل 

 طقة املرخص  ا: حراسة املنعشر امسالفصل اخل

 الضرورية ملنع أي استخراج للمواد من طرف الغع داخل املنطقة املرخص له ابستغالهلا. بوضع احلراسةيلتزم 

وعززن مزن طززرف الغزع املززواد  اسزتخراجوع هزذا الصزدد يبقززى املسزتغل املسززهول الوحيزد أمززام وكالزة احلززوض املزائي عززن 
 .اهلاملرخص له ابستغال ابملنطقةاألضرار الالحقة 

 .احمللية الرسوم املستحقة للقماعة:عشر سادسالفصل ال

لزك طبقززا ذو ، املسزتخرجةى الكميزات بنزاء علز ،ة ااماعزة احملليزةداء الرسزوم الواجبزة عليزه لفائزدأيتعزني علزى املسزتغل 
 ا امليدان.ذاااري  ا العمل ع هللمقتضيات القانونية 

 لتزامات عامة.إ: عشر سابعالفصل ال

سزززحب ىل إخزززالل مبقتضزززياته يزززهدي إو كزززل  ،سزززتغل  ميزززع املقتضزززيات املنصزززوخ عليهزززا بكنزززاش الزززتحمالتيلتززززم امل
رخصزة اسززتغالل مزواد البنززاء ابمللزك العززام املزائي وإسززقاط حزق املسززتغل ع احلصزول علززى تزرخيص جديززد سزواء داخززل 

 .الوكالة أو خارجهامنطقة نفوذ هذا 

        ..............................بتاريخ............................حرر عو                     

 

 مصاد  عليه املستفيدإمضاء 


