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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري

األنشطة الصيفية الموسمية

ــادة .................................................................................................................................... ــات الم ــا لمقتضي طبق

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

بين :

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء....................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             
             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 
…………………………………… : الهاتف    
…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  
…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  
…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  
…………………………………… : الهاتف    
…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     
…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
المادة األول : اإلطار القانوني

الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 
الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918 ( ، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛- 
الظهير الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛- 
الظهير الصادر بتاريخ 29 رمضان 1436)16 يوليوز2015( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل،- 
ــة فيمــا -  المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العمومي

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛ 
القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة والتجهيــز والبيئــة ووزيــر الماليــة والتجــارة والصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 

1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمــات؛ 
قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة الفصل 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
قــرار وزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء رقــم 3371.14 صــادر فــي 4 ذي الحجــة 1435 )29 ســبتمبر 2014( بتحديــد اإلتــاوة - 

المســتحقة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي للدولــة ؛

المادة الثانية : موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باحتــالل قطعــة أرضيــة تابعــة - 

للملــك العمومــي البحــري، مســاحتها.......................متر مربــع، الكائنــة بجماعــة.....................، إقليــم ..................... المبينــة 
ــم الملحــق بأصــل قــرار االحتــالل المؤقــت وكنــاش التحمــالت مــن أجــل وضع واســتغالل : فــي التصمي

المظالت الشمسية واألرائك،. 1
المرافق الصحية،. 2
الرشاشات والمغاسل . 3
محل لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة،. 4
فضاء أللعاب األطفال،. 5
مستودعات المالبس واألمتعة.. 6

المادة الثالثة : طبيعة الرخصة ومدتها

طبيعة الرخصة:أ- 
 تعتبــر الرخصــة موضــوع القــرار شــخصية، بحيــث يتعيــن علــى المســتفيد أن يســتغل شــخصيا القطعــة األرضيــة المذكــورة ويمنــع عليــه منعــا 
كليــا، تحــت طائلــة ســحب الرخصــة والمتابعــة القضائيــة، أن يفــوت أو يكــري للغيــر كال أو جــزءا مــن هــذه القطعــة، عــالوة علــى أنــه ال يجــوز 
لــه التنــازل أو تحويــل الرخصــة لفائــدة الغيــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مســبقة وصريحــة مــن طــرف وزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك 

والماء.

ــة ويمكــن ســحبها  فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الظهيــر الصــادر فــي 24 صفــر الخيــر ) 30 نوفمبــر  كمــا أن هــذه الرخصــة مؤقت
1918 (، بشــأن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام حســبما وقــع تغييــره أو تتميمــه، وال تنشــئ أو تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة 

العقاريــة مثــل حــق الزينــة أو األصــل التجــاري. 

ــة إلنجــاز األشــغال  ــح الضروري ــى كل الرخــص والتصاري ــي المســتفيد مــن الحصــول عل ــالل المؤقــت ال تعف هــذه الرخصــة الخاصــة باالحت
ــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل. ــة عامــة الخضــوع للقواني ــة وبصف ــة المعني واســتغالل القطعــة األرضي

مدة االستغالل.ب- 
تحــدد مــدة االســتغالل وفــق مــا هــو مبيــن بقــرار الترخيــص، ويبقــى لــإدارة الســلطة التقديريــة لتجديــد الرخصــة بنــاء علــى طلــب يقدمــه المســتفيد 

لــدى اإلدارة ثالثــة أشــهر قبــل انتهائهــا.

وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك داخــل األجــل المذكــور، فإنــه يصبــح بعــد انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــي وضعيــة المحتــل للملــك العــام بصفــة غيــر 
قانونيــة وتطبــق فــي حقــه مقتضيــات القانــون رقــم 9.96 المتمــم لظهيــر 30 نونبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك العــام الــذي يفــرض 

دعيــرة ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة مــع المتابعــة القضائيــة.
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الباب الثاني: البنود التقنية

المادة الرابعة : معطيات حول القطعة المرخص بها 

المساحة    :  ............................- 
اإلحداثيات :  ............................- 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة الخامسة : تنفيذ األشغال والتزامات المستفيد
ــك العمومــي البحــري وتحــت إشــراف  ــي مجــال اســتغالل المل ــة ف ــة المتبع ــزات الخاصــة بالمشــروع حســب القواعــد الفني ــم وضــع التجهي يت

ــاء بـــ.....................  ــل واللوجســتيك والم ــز والنق ــة للتجهي ــة اإلقليمي ــح المديري ــة مصال ومراقب

ويتعيــن أن تكــون المــواد المســتعملة مطابقــة للمعاييــر المنصــوص عليهــا وتتناســب ومــدة االحتــالل، وللنمــوذج المقتــرح مــن قبــل اإلدارة، أو 
أفضــل منــه.

كما يتعين تحديد الحيز والمساحة المخصصة لكل نشاط على حدة في حالة طلب استغالل قطعة ألنشطة متعددة.

1. محل لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة:
مواد البناء من البالستيك أو الخشب من نوع جيد،• 
مطابقة طاولة المناولة للمعايير الصحية المعمول بها في المطاعم• 
بخصوص الكراسي والطاوالت يتعين أن تكون من الخشب أو البالستيك الصلب، مع مراعاة النظافة والجودة وتوحيد األلوان،• 
الربط بشبكة الماء والكهرباء ونظام للصرف الصحي.• 

2. المرافق الصحية:
مواد البناء من البالستيك أو الخشب من نوع جيد،• 
مطابقة أو أفضل من النموذج المقترح من قبل اإلدارة،• 
الربــط بشــبكة المــاء والكهربــاء ونظــام للصــرف الصحــي. وفــي حالــة انخفــاض الشــاطئ عــن مســتوى شــبكة الصــرف الصحــي، ينبغــي • 

ــى تفريغــه  ــج خــاص مــع الحــرص عل ــاه العادمــة نحــو الشــبكة أو نحــو صهري ــة بحطــة للضــخ لصــرف المي ــد المرافــق الصحي تزوي
بانتظــام.

3. المظالت الشمسية واألرائك:
ثوب المظالت واألرائك قابل للغسل ومريح ومن عينة جيدة،• 
ألوان تناسب المنظر العام للشاطئ، • 
متطابقة من حيث الشكل والحجم واللون،• 
تحديد مواقع المظالت واألرائك على تصميم القطعة األرضية.• 

4. الرشاشات والمغاسل:
المواد المستعملة من اإلينوكس أو الخشب من نوع جيد،• 
ذات ألوان تناسب المنظر العام للشاطئ، • 
متطابقة من حيث الشكل والحجم واللون،• 
تجهيــز الرشاشــات والمغاســل بنظــام للصــرف الصحــي. وفــي حالــة انخفــاض الشــاطئ عــن مســتوى شــبكة الصــرف الصحــي، ينبغــي • 

ــى تفريغــه  ــج خــاص مــع الحــرص عل ــاه العادمــة نحــو الشــبكة أو نحــو صهري ــة بحطــة للضــخ لصــرف المي ــد المرافــق الصحي تزوي
بانتظــام.

تحديد مواقع الرشاشات والمغاسل حسب كثافة المصطافين.• 
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5. فضاء أللعاب األطفال: 
المواد المستعملة ذات ألوان تناسب المنظر العام للشاطئ،• 
الفضاءات مخصصة حصريا لألطفال،• 
أللعاب تناسب سن األطفال وطبيعة لعبهم،• 
تجهيزات محروسة توفر شروط األمن والسالمة حسب المعاير المعمول بها،• 
فضاءات مسيجة مع مراقبة الدخول والخروج.• 

6. مستودعات المالبس واألمتعة:
ألوان وأشكال تناسب المنظر العام للشاطئ،• 
مواد البناء من المعدن أو الخشب من نوع جيد،• 
مزودة بأقفال متينة ومن نوع جيد لضمان حفظ أمتعة المصطافين،• 
تعيين حارس خاص مسؤول عن تسيير وحراسة المستودع.• 

تنفــذ األشــغال وفــق التصاميــم المصــادق عليهــا والمرفقــة ألصــل كنــاش التحمــالت وال يســمح بــأي تعديــل أو تغييــر إال بالموافقــة الكتابيــة - 
لمصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء بـــ...........................،

يلــزم المرخــص لــه بوضــع عالمــات التشــوير والتحديــد، بمــا فيهــا وضــع األوتــاد، وذلــك بعــد مصادقــة مصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيــز - 
والنقــل واللوجســتيك والماء بـــ.........................،

يتحمل المرخص له مسؤولية كافة األضرار التي قد يلحقها بالملك العمومي البحري أو بالغير من جراء تنفيذ األشغال،- 
يتعين االنتهاء من األشغال داخل أجل ...................... يبتدئ من تاريخ الحصول على التراخيص والتصريحات الالزمة،- 
الحفــاظ علــى الســاحل مــع التطبيــق الصــارم للنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا البــاب، خاصــة مقتضيــات قانــون 81.12 - 

المتعلــق بالســاحل،
احترام مقتضيات وثائق التعمير والقوانين الجاري بها العمل،- 
التزام المستفيد، عند انتهاء الرخصة، بأن تبقى جميع مكونات المشروع في حالة جيدة لتقديم خدماته على أحسن وجه ممكن. - 
عنــد انتهــاء الرخصــة، وفــي حالــة عــدم تجديدهــا، يتعيــن علــى المســتفيد إزالــة جميــع المنشــآت المقامــة وإرجــاع القطعــة المســتغلة إلــى - 

حالتهــا األصليــة، وفــي حالــة عــدم القيــام بذلــك تقــوم اإلدارة بإزالتهــا علــى نفقتــه، كمــا يمكــن لــإدارة أن تحــل محلــه فــي تقديــم الخدمــات 
وتدبيــر واســتغالل كل مرافــق المشــروع وبــدون تقديــم أي تعويــض للمســتفيد.

المادة السادسة : التحويل الجزئي أو الكلي للرخصة
ــالل  ــن رخصــة االحت ــة ع ــوق الناجم ــل كل الحق ــاء تحوي ــتيك والم ــل واللوجس ــز والنق ــر التجهي ــبقة لوزي ــة المس ــد الموافق ــتفيد بع ــن للمس يمك
المؤقــت، أو جــزء منهــا للغيــر، شــريطة أن يتوفــر المحتــل الجديــد علــى مرجعيــة فــي إدارة المشــروع تماثــل خبــرة صاحــب الرخصــة األصلــي 

وتتــم عمليــة التحويــل بقــرار وزاري .

فــي حالــة تحويــل دون الموافقــة المســبقة لوزيــر التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء، يحــق لــإدارة إلغــاء الرخصــة نهائيــا ، وتطبيــق دعيــرة 
ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة فــي حــق المســتغل المحتــل الجديــد، طبقــا للقانــون 9/96 الجــاري بــه العمــل، كمــا يمكــن 

متابعتــه أمــام القضــاء إلخراجــه مــن الملــك العمومــي للدولــة.

أمــا فــي حالــة قبــول اإلدارة تســوية الوضعيــة القانونيــة للمســتغل الجديــد فــإن اإلتــاوة المطبقــة تحتســب علــى أســاس أن المنشــآت مشــيدة مــن 
طــرف اإلدارة بتاريــخ التحويــل. 

المادة السابعة: اإلتاوة

ــاوة المســتحقة عــن هــذا االحتــالل فــور تســلمه قــرار الترخيــص بالنســبة للســنة الجاريــة وقبــل متــم شــهر  ــه أداء اإلت يتعيــن علــى المــأذون ل
ينايــر مــن كل ســنة، وكل تأخيــر أو تماطــل فــي أدائهــا يــؤدي إلــى ســحب الرخصــة، كمــا يتحمــل تكاليــف طوابــع المخالصــة الواجبــة عــن قــرار 

الترخيــص وكنــاش التحمــالت وكــذا عــن باقــي الوثائــق اإلداريــة المكونــة لملــف االحتــالل المؤقــت للقطعــة األرضيــة المعنيــة. 

هــذا، وتبقــى اإلتــاوة المســتحقة عــن هــذا االحتــالل قابلــة للمراجعــة وفــق مــا تنــص عليــه مقتضيــات المــادة 7 مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 
المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك العــام.

 المادة الثامنة : الرسوم والتعريفات    

تحــدد التعريفــات واألثمنــة المطبقــة علــى المســتفيدين مــن خدمــات المشــروع مــن لــدن المســتفيد  وال تدخــل حيــز التنفيــذ إال بعــد المصادقــة 
النهائيــة عليهــا مــن طــرف الجهــة اإلداريــة المختصــة حســبما هــو محــدد بالتنظيمــات الجــاري بهــا العمــل .

ويتحمل المستفيد بمفرده تسديد جميع الضرائب والرسوم وتقدير الوعاء الضريبي الخاص بمشروعه.
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المادة التاسعة : إصالح األضرار

يتعيــن علــى المســتفيد إصــالح جميــع األضــرار التــي قــد يلحقهــا بملــك الدولــة العــام، وذلــك داخــل أجــل ال يتعــدى ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 
ــه مــن طــرف اإلدارة إلصــالح هــذه األضــرار.  حــدوث الضــرر أو مــن تاريــخ مطالبت

في حالة عدم قيام المستفيد باألشغال المذكورة، يمكن لإدارة أن تحل محله لتقوم باإلصالحات الضرورية على نفقته، 

المادة العاشرة : سحب الرخصة
يلتــزم المســتفيد باســتغالل القطعــة األرضيــة المرخصــة فــي إطــار االحتــرام التــام للقوانيــن المنظمــة للملــك العــام وخاصــة ظهيــر 30 نوفمبــر 

1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك العــام. 

يمكن لإدارة أن تسحب الرخصة بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض في الحاالت التالية: 

عدم أداء اإلتاوة داخل اآلجال المحددة؛ 

توليــة الحقــوق الناتجــة عــن الرخصــة كال أو جــزءا لفائــدة الغيــر دون الحصــول علــى الموافقــة المســبقة والصريحــة لوزيــر التجهيــز والنقــل 
واللوجيســتيك ؛ 

الزيــادة فــي المســاحة أو تغييــر البنايــات والمنشــآت المرخصــة فــوق القطعــة األرضيــة المعنيــة دون الحصــول علــى الموافقــة المســبقة الســالفة 
الذكــر؛ 

كراء القطعة لفائدة الغير؛ 

تغيير موضوع الرخصة؛ 

اإلخالل بإحدى مقتضيات قرار الترخيص أو بإحدى بنود هذا الكناش؛ 

وبصفــة عامــة فــي حالــة عــدم احتــرام القوانيــن المنظمــة للملــك العــام، والســيما ظهير30نوفمبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك 
العــام المذكــور أعــاله. 

باإلضافــة إلــى الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله، يحــق لــإدارة ســحب الرخصــة وبــدون أي تعويــض، إذ مــا اســتلزمت المصلحــة العامــة ذلــك، بعــد 
توجيــه إشــعار للمــأذون لــه ثالثــة أشــهر قبــل اتخــاذ قــرار الســحب. 

المادة الحادية عشرة : المراقبة 
تتــم عمليــات األشــغال األوليــة للمشــروع وأشــغال الصيانــة والتعديــالت تحــت مراقبــة أعــوان اإلدارة المعينيــن لهــذا الغــرض، كمــا يتعيــن علــى 

المســتفيد أن يعــرض التصاميــم والرســومات علــى اإلدارة للمصادقــة قبــل الشــروع فــي عمليــة اإلنجاز .   

يتعيــن علــى المــأذون لــه العمــل علــى تســهيل مهــام المراقبــة مــن طــرف ممثلــي اإلدارة المكلفيــن بهــذه المهــام والســماح لهــم بزيــارة المحــالت 
والبنايــات المشــيدة فــوق القطعــة األرضيــة المعنيــة للتأكــد مــن مــدى احتــرام المــأذون لــه لمقتضيــات قــرار الترخيــص وبنــود كنــاش التحمــالت 

 . ا هذ

المادة الثانية عشر: التأمين 
يجب على المأذون له أن يتوفر على جميع التأمينات الضرورية عن األخطار المحتمل حدوثها إثر مزاولة هذا النشاط.

المادة الثالثة عشر: محل المخابرة
يلتزم المستفيد بتخصيص مكتب بموقع المشروع ، ويعين ممثال له قادرا على تلقي مختلف التبليغات المحتملة .

المادة الرابعة عشر: مقتضيات مختلفة
ال يمكــن مطالبــة اإلدارة بــأي تعويــض عمــا قــد تتعــرض لــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا بــأي تخفيــض مــن اإلتــاوة المقــررة 

ألي ســبب مــن األســباب.

 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن : 

السرقة وضياع التجهيزات بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 

الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين - 
أو بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي. 

المادة الخامسة عشر: فض النزاعات       
ترفع المنازعات الناجمة عن تنفيذ كناش التحمالت وقرار الترخيص على أنظار المحاكم المغربية المختصة .- 
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري

األنشطة الصيفية الموسمية
قرار الترخيص رقم : ..........................................

مبلغ اإلتاوة           :..........................................

إعداد و توقيع من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(  

اطلع ووافق عليه المستفيد:
 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع من طرف

مصادق عليه من طرف   

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ..............................

نظام طلب العروض 

اســتغالل قطعــة أرضيــة تابعــة للملــك العــام البحــري بشــاطئ ……........…..............
.........…....إقليــم ….......................

األنشطة الصيفية الموسمية

المظالت الشمسية واألرائك  .1
المرافق الصحية  .2

الرشاشات والمغاسل  .3
محل لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة  .4

فضاء أللعاب األطفال  .5
مستودعات المالبس واألمتعة  .6
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 المادة األولى: الموضوع
يعلن المدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء...............عن إجراء طلب عروض لالحتالل المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العام 

البحري بشاطئ..............................

جماعة ..............................

 إقليم..............................

ويبين الجدول التالي المعطيات المتعلقة  بالقطع األرضية موضوع طلب العروض، والمشار إليها في التصميم المرفق بكناش التحمالت :

قيمة الضمانة البنكية الثمن األدنى للعروض بالدرهم/م² المساحة بالمتر المربع رقم القطعة

المادة الثانية: موقع القطعة األرضية المعنية
يفترض في المرشحين أن يكونوا على علم بجميع القوانين واألنظمة الجاري بها العمل وعلى اطالع ومعرفة تامين بموقع القطعة األرضية المبينة 

حدودها ومساحتها وموقعها بجدول اإلحداثيات التالية وكذا شروط استغاللها. 

األنسوباألفصولالوتد رقم

A1

A2

A3

A4

المادة الثالثة : المشاركة في العروض
يمكن المشاركة في طلب العروض من طرف األشخاص الذاتيين واألشخاص المعنويين. - 

ال يمكن للمتنافس المشاركة في طلب العروض إال بشأن قطعة واحدة.- 
يجب على األشخاص الذاتيين أو المعنويين المتنافسين أن يكونوا في وضعية قانونية سليمة إزاء الملك العمومي البحري.- 

المادة الرابعة: تكوين الملف
يتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالية :

الملف اإلداري :. 1
نظام المنافسة هذا موقع ومصادق على صحة توقيعه،- 
التعهد بأداء اإلتاوة الواجبة موقع ومصادق على صحة توقيعه،  - 
كناش التحمالت الذي يحدد شروط االستغالل وكذا التزامات المرشح موقع ومصادق على صحة توقيعه،- 
ما يثبت أداء اإلتاوات السابقة في حالة ما إذا كان المتنافس يستغل بصفة قانونية الملك العام البحري بصفة عامة.- 

لألشخاص الذاتيين :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها• 
وصل أداء األجرة عن الخدمات.• 
الضمانة البنكية تتضمن رقم وتاريخ  طلب العروض بالنسبة  لكل قطعة على حدى حسب الجدول المشار إليه في المادة األولى• 
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 لألشخاص المعنويين، نسخة مصادق عليها من الوثائق التالية:

القانون األساسي للشركة• 
محضر آلخر جمع عام• 
السجل التجاري • 
شهادة الضمان االجتماعي• 
الشهادة الجبائية • 
ــه فــي المــادة •  ــكل قطعــة علــى حــدى حســب الجــدول المشــار إلي ــة تتضمــن رقــم وتاريــخ  طلــب العــروض بالنســبة  ل ــة البنكي الضمان

األولــى
وصل أداء األجرة عن الخدمات.• 

الملف التقني :. 2
ورقة تقنية تحدد منهجية إنجاز المشروع وجدول اإلنجاز الزمني، وكيفية التنظيم واألمن والسالمة والمحافظة على البيئة،- 

ورقة تقنية وصفية للتجهيزات المقترح استعمالها في المشروع، حسب النماذج المرفقة بكناش التحمالت،- 

فاتورة أولية )facture pro-forma( أو عقد كراء للوسائل والتجهيزات المزمع استعمالها لتهييئ القطعة: - 

المظالت الشمسية واألرائك،- 

المرافق الصحية،- 

الرشاشات والمغاسل،- 

محل لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة،- 

فضاء أللعاب األطفال،- 

مستودعات المالبس واألمتعة، - 

تصميم تهيئة المشروع يبين المواد المستعملة وتوزيع المساحات الخاصة بكل نشاط والممرات،- 

أجهزة الوقاية واألمن والسالمة والمحافظة على البيئة،- 

نظام صرف المياه العادمة،- 

بطاقــة تقنيــة تبيــن الوســائل البشــرية والماديــة المزمــع تخصيصهــا للمشــروع مرفقــة بالســيرة الذاتيــة والشــواهد المهنيــة للمســير والمســاعدين - 
ذات العالقــة بموضــوع طلــب العــروض.

الملف المالي يحتوي على :. 1
العرض المالي المقترح علما أن هذا العرض سيضاف إلى اإلتاوة السنوية المشار إليها في التعهد بأداء اإلتاوة- 

يتعين وضع الوثائق المشار إليها أعاله في ظرف يحمل بصفة بارزة عبارة الملف اإلداري والمالي ويضم ثالثة أظرفة :- 

األول  : يضم وثائق الملف اإلداري ويجب أن يكون هذا الغالف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة الملف اإلداري،- 
الثاني : يضم العرض المالي ويجب أن يكون هذا الغالف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة العرض المالي.- 

الثالث : يضم وثائق الملف التقني ويجب أن يكون هذا الغالف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة الملف التقني.- 

تشــير األظرفــة الثالثــة بصفة بارزة إلى ما يلي : 
اســم وعنوان المتنافس• 
موضــوع طلــب العــروض مع ذكر رقــم البقعة أو البقع المعنيــة بالعرض المقدم• 
تاريخ وســاعة جلســة فتح األظرفة• 

ــل واللوجســتيك بـــ....... أو  ــز والنق ــر ................ للتجهي ــى الســيد المدي ــد المضمــون إل ــق البري يرســل الظــرف ســالف الذكــر عــن طري
ــة. ــس المديري ــي البحــري بنف ــك العموم ــر المل ــة بتدبي ــدى المصلحــة المكلف ــودع ل ي

مالحظة: كل ملف ال يحترم ما ذكر سابقا يعتبر الغيا.
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المادة الخامسة  : معايير اختيار المرشح
تحدد هذه المعايير اعتمادا على تحليل العرضين التقني بنسبة %70 والمالي بنسبة %30 كالتالي :

المرحلة األولى : تحليل العرض التقني )100 نقطة( ن.ت

التجهيزات )60 نقطة( ن.ت1أ( 

المجموعالمواد المستعملةالبنية والسالمةالشكل
2.002.002.006.00المظالت الشمسية

2.002.002.006.00األرائك
1.001.001.003.00الرشاشات
1.001.001.003.00المغاسل

2.002.002.006.00محل المشروبات

1.001.001.003.00الطاوالت والكراسي

2.002.002.006.00فضاء ألعاب األطفال

2.002.002.006.00كراء أدوات الشاطئ

2.002.002.006.00المستودعات
2.002.002.006.00المرافق الصحية
1.001.001.003.00أكياس القمامة

2.002.002.006.00تهيئة الفضاء عموما
60.00المجموع

معامل تقييم النقطة حسب الجدول أعاله :

)1( جيد    

)0.75( حسن   

)0.50( مقبول   

)0.25( ناقص  

)0( غير مالئم  

التدبير والتنظيم )20 نقطة( ن.ت2  

)20( جيد    

)15( حسن   

)10( مقبول   

)5( ناقص  

الموارد البشرية والتجربة الميدانية )20 نقطة( ن.ت3ب( 

معيار التقييماعتبارات التقييم 

المدير )01 نقط(
نقطة واحدة عن كل سنة في حدود خمس نقطالتجربة
شهادة : 5 نقط             دون : 0 نقطةالشواهد

عامل المطعم )5 نقط(
نقطة واحدة عن كل سنة في حدود ثالث نقطالتجربة
شهادة :  نقطتان             دون : 0 نقطةالشواهد

نقطة واحدة عن كل سنة في حدود خمس نقطالتجربةالمنشط )5 نقط(
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يتم احتساب النقطة التقنية كما يلي: 

ن.ت = ن.ت+1 ن.ت2 + ن.ت3

المرحلة الثانية: تحليل العرض المالي )100 نقطة( ن.م

بعد مراجعة المعايير التقنية تفتح  أظرفة العروض المالية لجميع المرشحين ،

يتم احتساب النقطة المالية كما يلي: 

ن.م = )100× العرض المالي للمترشح(/ أكبر عرض مالي

المرحلة الثالثة: النقطة النهائية )ن.ن(

ن.ن =%70 ن.ت+ %30 ن.م

ــأداء اإلتــاوة فــإن اإلدارة ســتأخذ بعيــن  ــة تســجيل تناقــض بيــن المبلــغ المقتــرح بكنــاش التحمــالت وذلــك المقتــرح بالتعهــد ب فــي حال
ــار العــرض األفضــل بالنســبة لهــا. االعتب

المادة السادسة : إلغاء المنافسة 

يبقــى للجنــة المكلفــة بطلــب العــروض الحــق فــي إلغــاء المنافســة إذا تبيــن لهــا عــدم جديــة أو أهميــة العــروض المقدمــة بالنظــر إلــى 
ضآلتهــا. 

المادة السابعة :  اإلعالن عن نتائج طلب العروض واستكمال الوثائق

تقــوم المديريــة اإلقليميــة ..............باإلعــالن عــن نتائــج طلــب العــروض مــن خــالل إشــهارها فــي األماكــن المخصصــة لذلــك، مــع 
تبليــغ الفائزيــن بذلــك كتابــة، و دعوتهــم إلــى اســتكمال الوثائــق المكملــة لملــف الترخيــص لالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري 

داخــل أجــل ال يتعــدى 15 يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن عــن نتائــج طلــب العــروض.

 بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الفائز متخليا عن حقوقه في استغالل القطعة وتمنح القطعة للمرشح الذي يليه. 

المادة الثامنة : أداء اإلتاوة 

تؤدى اإلتاوة الجزافية مجموعة  قبل انصرام أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.

المادة  العاشرة: سحب الملف

يسحب الملف المتعلق بطلب العروض من المديرية ................ للتجهيز والنقل واللوجستيك .........................

للمزيــد مــن المعلومــات المتعلقــة بالموضــوع يمكــن االتصــال مباشــرة بالمديريــة ............... للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك 
ب.......................

الهاتف :    

البريد اإللكتروني: 

اطلع ووافق عليه
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

استغالل قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
 بشاطئ ……........….......................…....إقليم …............................

لكراء آليات الرياضة المائية ذات محرك 
 مواسم االصطياف لسنوات……........….......................…....
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحريل
كراء آليات الرياضة المائية ذات محرك

طبقا لمقتضيات المادة .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

بين :

وزارة التجهيز والنقل  واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء....................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل )ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن )ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد )ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
الفصل الثانية : اإلطار القانوني

الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 

الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918 (، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛- 

الظهير الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛ - 

 الظهير الصادر بتاريخ 29 رمضان 1436)16 يوليوز2015( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل،- 

ــة فيمــا -  المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العمومي
يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛   

القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 
1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمــات؛   

قــرار وزيــر التجهيــز و النقــل و اللوجيســتيك رقــم  3371.14 صــادر فــي 4 ذي الحجــة 1435 )29 ســبتمبر 2014( بتحديــد اإلتــاوة - 
المســتحقة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي للدولــة ؛

قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة الفصل 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 

الدوريــة المشــتركة رقــم 5991   بتاريــخ 23/8/2013  بيــن وزارة الداخليــة ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك  والــوزارة المنتدبــة - 
لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي المنظمــة  للمســاطر التطبيقيــة علــى اآلليــات المائيــة الخاصــة بالترفيــه ذات محــرك 

تقــوم باإلبحــار بالقــرب مــن الســاحل باســتثناء المنافســات الرياضيــة.

الفصل الثالثة : موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باالحتــالل المؤقــت 
للقطعــة  األرضيــة التابعــة للملــك العمومــي البحــري بشــاطئ ....................البالــغ مســاحتها ..............الكائنــة ببلديــة ...........، 

إقليــم ........... المبينــة فــي التصميــم الملحــق بأصــل قــرار االحتــالل المؤقــت وكنــاش التحمــالت.

الفصل الرابعة : طبيعة الرخصة ومدتها

تمنــح هــذه الرخصــة فــي إطــار القوانيــن الجــاري بهــا العمــل وال تعفــي المســتفيد مــن الرخــص التكميليــة األخــرى الالزمــة لممارســة كــراء اآلليــات 
المائيــة الخاصــة بالترفيــه ذات محــرك.

تمتــد فتــرة اســتغالل القطعــة المرخصــة لكــراء معــدات الرياضــة البحريــة لمــدة ســنة واحــدة، قابلــة للتجديــد لســنتين، وذلــك خــالل الفتــرة الصيفيــة 
الممتــدة مــا بيــن 15 يونيــو  و 15 ســبتمبر مــن كل ســنة.

الفصل الخامسة : التجهيز 
يتولــى المســتفيد  بموجــب قــرار االحتــالل المؤقــت الممنــوح لــه تحمــل نفقــات تجهيــز القطعــة وتهيئتهــا مــع تنظيــف المنطقــة ووضــع عالمــات 

ــم تتكلــف المديريــة الجهويــة للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك بذلــك . ــة ل التشــوير )balisage( فــي حال

ــال ظاهــرة، دون أن يشــكل هــذا  ــة بحب ــاد مــن خشــب موصول ــة الموضوعــة رهــن إشــارته ووضــع أوت ــد القطعــة األرضي ــى المســتفيد تحدي يتول
ــن. ــد أي إزعــاج للمصطافي التحدي

الفصل السادسة : تفويت الحقوق
تظــل هــذه الرخصــة شــخصية، وال يمكــن للمســتفيد إال بعــد الموافقــة المســبقة لــإدارة تحويــل حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت 
للملــك العــام البحــري فــي حــدود مــدة صالحيــة قــرار الترخيــص الممنــوح لــه لهــذا الغــرض إلــى أشــخاص مــن القطــاع العــام أو الخاص 
ــة أو جزئيــة. وال تخــول  ليقومــوا مقامــه فــي أي مــن الحقــوق والواجبــات موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت بصفــة كلي

للمســتفيد أي حــق عينــي  أو تبعــي أو تجــاري. 

ويمكن سحب القرار ألي سبب من األسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.
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الفصل السابعة : تحديد المسؤوليات
إن أشــغال التهيئــة والتجهيــز والصيانــة والتدبيــر بالقطعــة موضــوع الترخيــص تبقــى علــى مســؤولية المســتفيد. أمــا مختلــف المنشــآت 
التــي ســيتم إحداثهــا فــوق هــذه المناطــق لممارســة النشــاط موضــوع الفصــل الثانــي مــن هــذا الكنــاش فتتــم طبقــا للقوانيــن واألنظمــة 

الجــاري بهــا العمــل. 

الباب الثاني: البنود التقنية
الفصل الثامنة : التزامات المستفيد

يتعهد المستفيد بما يلي :  - 
التقيد بااللتزامات المحددة بالدورية المشتركة رقم 5991  وخصوصا المادة السادسة منها.- 
التقيد باحترام مقتضيات كناش التحمالت الخاص بشروط كراء واستعمال اآلليات المائية التي تنص عليها الدورية المشتركة.- 
احترام الطابع العمومي للملك العام البحري وصيانة وضمان استغالله استغالال أمثل. - 
عدم السماح بإقامة أي شكل من  أشكال البنايات الصلبة ذات أساس ثابت.    - 
ضمان تخصيص منافذ لالستعمال العمومي بكل حرية وبصفة مجانية.- 
التقيــد باســتغالل الملــك العــام البحــري وفــق مــا تنــص عليــه مقتضيــات كل مــن كنــاش التحمــالت هــذا ومختلــف القوانيــن الجــاري بهــا العمــل - 

فــي هــذا المجــال.
التقيــد باحتــرام مقتضيــات وثائــق تصميــم تدبيــر واســتعمال الشــاطئ الخــاص بالشــاطئ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر لموضــع القطعــة - 

مساحتها. أو 
ــة الجــاري بهــا -  ــات القانوني ــة المقتضي ــرام كاف ــة بالمناطــق موضــوع الترخيــص واحت ــة والنظاف ــى البيئ ــى المحافظــة عل التعهــد بالعمــل عل

العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم رمــي أو دفــن أو تصريــف كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك العــام البحــري أو تلويــث ميــاه 
البحــر.

وضع خزانات الوقود في مكان آمن بشكل ال يهدد راحة و سالمة المصطافين.- 
إزالة جميع المنشآت المقامة وإرجاع حالة القطعة المستغلة إلى ما كانت عليه عند انتهاء الفترة المرخصة لالستغالل من كل سنة.- 

الفصل التاسعة : مقتضيات مختلفة
ــأي تخفيــض مــن  ــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا ب ــد تتعــرض ل ــأي تعويــض عمــا ق ــة اإلدارة ب  ال يمكــن مطالب

ــررة ألي ســبب مــن األســباب. ــاوة المق اإلت

 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  
السرقة وضياع األشياء والبضائع بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 

الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين  - 
او بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي كارتفــاع المــوج مثال. 

الفصل العاشرة : اإلتاوة
يــؤدي المســتفيد إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت المرفــق 

لكنــاش التحمــالت إضافــة للعــرض المالــي المقتــرح.

ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.

الفصل الحادية عشر: سحب الرخصة
باإلضافــة إلــى إمكانيــة ســحب الرخصــة ألي ســبب مــن األســباب التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة طبقــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات 

الفصــل الســادس مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 فــإن رخصــة االحتــالل المؤقــت تســحب لألســباب التاليــة:

عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 

عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 

عدم أداء اإلتاوة أو التأخر عن دفعها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 

عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص؛- 
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ــك -  ــت للمل ــالل المؤق ــص باالحت ــرار الترخي ــغ ق ــد تبلي ــي أجــل شــهر بع ــة ف ــح المالحــة التجاري ــدى مصال ــص ل ــف الترخي عــدم وضــع مل
ــتفيد. ــى المس ــي البحــري إل العموم

الفصل الثانية عشر : المراقبة 
يتعيــن علــى المــأذون لــه العمــل علــى تســهيل مهــام المراقبــة مــن طــرف ممثلــي اإلدارة المكلفيــن بهــذه المهــام وكــذا رجــال الــدرك 

والشــرطة والســماح لهــم بزيــارة المنشــآت فــي أي وقــت ودون إذن مســبق.  

الفصل الثالثة عشر: التأمين 
يجب على المأذون له أن يتوفر على جميع التأمينات الضرورية عن األخطار المحتمل حدوثها إثر مزاولة هذا النشاط

الفصل الرابعة عشر: فض النزاعات

فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء 
إلــى المحاكــم المختصــة.
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
كراء آليات الرياضة المائية ذات محرك

قرار الترخيص رقم : ..............................

مبلغ اإلتاوة :……........….......................…....

إعداد و توقيع من طرف

)المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع  من طرف

مصادق عليه من طرف

)المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

نظام طلب العروض

استغالل قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
 بشاطئ ……........….......................…....إقليم …............................

لكراء آليات الرياضة المائية ذات محرك 
 مواسم االصطياف لسنوات……........….......................…....
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المادة األولى: الموضوع

يعلن المدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ب................. عن إجراء طلب عروض من أجل استغالل قطعة أرضية تابعة - 
للملك العام البحري بشاطئ........  اقليم ....... لكراء آليات الرياضة المائية ذات محرك لفترة االصطياف لسنوات.........

المادة الثانية: موقع القطعة األرضية المعنية

يفتــرض فــي المرشــحين أن يكونــوا علــى علــم بجميــع القوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل وعلــى اطــالع ومعرفــة تامتيــن بموقــع - 
القطعــة األرضيــة المبينــة حدودهــا ومســاحتها وموقعهــا بجــدول اإلحداثيــات التاليــة وكــذا شــروط اســتغاللها.

 	

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة الثالثة : المشاركة في العروض

يمكن المشاركة في طلب العروض من طرف األشخاص الذاتيين و األشخاص المعنويين. - 

يمكن لكل متنافس المشاركة في طلب العروض لقطعة واحدة أو أكثر.- 

ــة توفــر قطــع أخــرى وعــدم وجــود -  ال يمكــن للمتنافســين الفــوز بأكثــر مــن ........  قطــع بالنســبة للنشــاط الواحــد إال فــي حال
متنافســين آخريــن

يجب على األشخاص الذاتيين أو المعنويين المتنافسين أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء الملك العمومي البحري.- 

المادة الرابعة : تكوين الملف
يتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالية :

الملف اإلداري :
نظام المنافسة هذا موقع ومصادق على صحة توقيعه،- 

التعهد بأداء اإلتاوة الواجبة موقع ومصادق على صحة توقيعه،  - 

كناش التحمالت الذي يحدد شروط االستغالل وكذا التزامات المرشح موقع ومصادق على صحة توقيعه،- 

بطاقــة تقنيــة تبيــن الئحــة آليــات الرياضــة المائيــة ذات محــرك المزمــع اســتعمالها والتــي يجــب أن تكــون فــي حالــة جيــدة مرفوقــة - 
بصــور: عمــر اآلليــات يجــب أن ال يتجــاوز ثــالث ســنوات.

فاتورة أولية )facture pro-forma( لآلليات المزمع استعمالها.- 

تصميــم يبيــن وضــع الدراجــات فــي القطعــة ومــكان تخزيــن الوقــود ومــكان وضــع حاويــات النفايــات )بإمــكان المترشــح إضافــة - 
مــا قــد يــراه مفيــدا للممارســة المثاليــة لنشــاطه(.

 بطاقة تقنية تبين الوسائل البشرية والمادية المزمع تخصيصها للمشروع.- 

ما يثبت أداء اإلتاوات السابقة في حالة ما إذا كان المتنافس يستغل بصفة قانونية الملك العام البحري- 

الملف المالي يحتوي على :
العرض المالي المقترح علما أن هذا العرض سيضاف إلى اإلتاوة السنوية المشار إليها في التعهد بأداء اإلتاوة
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يتعين وضع الوثائق المشار إليها أعاله في ظرف يحمل بصفة بارزة عبارة الملف اإلداري والمالي ويضم غالفين:- 

األول  : يضم وثائق الملف اإلداري ويجب أن يكون هذا الغالف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة الملف اإلداري،- 

الثاني : يضم العرض المالي ويجب أن يكون هذا الغالف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة العرض المالي.- 
يشير الغالفان المبينان أعاله بصفة ظاهرة إلى ما يلي : 

اسم وعنوان المتنافس• 
موضوع المنافسة• 
تاريخ وساعة جلسة فتح األظرفة• 

ــتيك -  ــل واللوجس ــز والنق ــر ................ للتجهي ــيد المدي ــى الس ــون إل ــد المضم ــق البري ــن طري ــر ع ــالف الذك ــرف س ــل الظ يرس
ــة. ــس المديري ــري بنف ــي البح ــك العموم ــر المل ــة بتدبي ــة المكلف ــدى المصلح ــودع ل ب....... أو ي

مالحظة: كل ملف ال يحترم ما ذكر سابقا يعتبر الغيا.
المادة الخامسة  : معايير اختيار المرشح

تحدد هذه المعايير اعتمادا على المعطيات التالية :

المرحلة األولى: تحليل العرض التقني )100 نقطة( ن.ت

التجربة في الميدان )40 نقطة( ن.ت1	( 

سنتان وأكثر .................................................40 نقطة• 

سنة واحدة ....................................................20 نقاط • 

بدون تجربة ..................................................0 نقطة• 

عمر آليات الرياضة المائية ذات محرك )60 نقطة( ن.ت2د( 

آليات جديدة .................................................60 نقطة• 

آليات مستعملة...............................................30 نقطة• 

تساوي هذه النقطة معدل نقاط جميع اآلليات 

يتم احتساب النقطة التقنية كما يلي: 

ن.ت = ن.ت+1 ن.ت2

المرحلة الثانية: تحليل العرض المالي )100 نقطة( ن.م

بعد مراجعة المعايير التقنية تفتح  أظرفة العروض المالية لجميع المرشحين ،

يتم احتساب النقطة المالية كما يلي: 

ن.م = )100× العرض المالي للمترشح(/ أكبر عرض مالي

المرحلة الثالثة: النقطة النهائية )ن.ن(

ن.ن =%40 ن.ت+ %60 ن.م
فــي حالــة فــوز جميــع المشــاركين بقطــع أرضيــة تقــوم اإلدارة بتفويــت القطــع المتبقيــة باعتمــاد نفــس المعاييــر المعتمــدة بنظــام طلــب 

العــروض هــذا وبنســبة قطعــة واحــدة لــكل مشــترك فائــز. 
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ــأداء اإلتــاوة فــإن اإلدارة ســتأخذ بعيــن  ــة تســجيل تناقــض بيــن المبلــغ المقتــرح بكنــاش التحمــالت وذلــك المقتــرح بالتعهــد ب فــي حال
ــار العــرض األفضــل بالنســبة لهــا. االعتب

المادة السادسة : إلغاء المنافسة 
يبقى للجنة المكلفة بطلب العروض الحق في إلغاء المنافسة إذا تبين لها تواطؤ بين المتنافسين. 

المادة السابعة : استكمال الوثائق
تقــوم المديريــة اإلقليميــة ..............باإلعــالن عــن نتائــج طلــب العــروض مــن خــالل إشــهارها فــي األماكــن المخصصــة لذلــك، مــع  
تبليــغ الفائزيــن بذلــك كتابــة، و دعوتهــم إلــى اســتكمال الوثائــق المكملــة لملــف الترخيــص لالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري 
داخــل أجــل ال يتعــدى 15 يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن عــن نتائــج طلــب العــروض الســتكمال وثائــق الملــف داخــل أجــل ال يتعــدى 15 

يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن عــن نتائــج طلــب العــروض.

 بعد انتهاء هذه المدة يعتبر الفائز متخليا عن حقوقه في استغالل القطعة وتمنح القطعة للمرشح الذي يليه. 

المادة الثامنة : أداء اإلتاوة
تؤدى اإلتاوة السنوية مجموعة  قبل انصرام أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.

المادة  التاسعة: سحب الملف
يسحب الملف المتعلق بطلب العروض من المديرية ................ للتجهيز والنقل واللوجستيك .........................

للمزيــد مــن المعلومــات المتعلقــة بالموضــوع يمكــن االتصــال مباشــرة بالمديريــة ............... للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك 
ب.......................

الهاتف :

البريد اإللكتروني :

اطلع ووافق عليه
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري 
إلنشاء واستغالل مركز للرياضات البحرية

موقع القطعة ……........….......................…....
قرار الترخيص رقم ……........….......................…....

بتاريخ ……........….......................…....
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري 
إلنشاء واستغالل مركز للرياضات البحرية

طبقــا لمقتضيــات المــادة  ...................................................................................................

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

بين :
وزارة التجهيــز والنقــل  واللوجســتيك والمــاء الممثلــة فــي المديــر اإلقليمــي  للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك 

والمــاء....................

 المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
المادة األولى: موضوع الترخيص 

ــة  ــة / الحضري ــة القروي ــة بالجماع ــاطئ .................... الكائن ــري بش ــي البح ــك العموم ــة للمل ــة التابع ــة  األرضي ــت للقطع ــالل المؤق  االحت
ــت. ــالل المؤق ــرار االحت ــل ق ــق بأص ــم الملح ــي التصمي ــة ف ــم ........... المبين ...........، إقلي

المادة الثانية: اإلطار القانوني
الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 
 الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918(، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛- 
الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1436 ) 16 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ؛- 
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛- 
الظهيرالشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة  قانون االلتزامات والعقود- 
الظهير الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛ - 
 المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العموميــة فيمــا - 

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛   
 القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 

1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمات؛  
 قــرار وزيــر التجهيــز و النقــل و اللوجســتيك رقــم  3371.14 صــادر فــي 4 ذي الحجــة 1435 )29 ســبتمبر 2014( بتحديــد اإلتــاوة - 

المســتحقة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي للدولــة ؛
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ؛- 
 قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة المادة 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
 الدوريــة المشــتركة رقــم 5991   بتاريــخ 23/8/2013  بيــن وزارة الداخليــة ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك  والــوزارة المنتدبــة - 

لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي المنظمــة  للمســاطر التطبيقيــة علــى اآلليــات المائيــة الخاصــة بالترفيــه ذات محــرك 
تقــوم باإلبحــار بالقــرب مــن الســاحل باســتثناء المنافســات الرياضيــة.

وثائق تصميم تدبير واستعمال الشاطئ الخاص بالشاطئ- 
المخطط الوطني لتثمين الملك العمومي البحري- 
 -......

المادة الثالثة: طبيعة الرخصة 

تمنح هذه الرخصة في إطار القوانين الجاري بها العمل- 

ال تعفــي هــذه الرخصــة المســتفيد مــن الرخــص التكميليــة األخــرى الالزمــة وفــق مــا تنــص عليــه القوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل - 
لمزاولــة النشــاط موضــوع الترخيــص.

المادة الرابعة: مدة الترخيص 
تمتــد فتــرة اســتغالل القطعــة المرخصــة بهــا لمــدة ...........،  غيــر قابلــة للتجديــد، وذلــك خــالل الفتــرة الصيفيــة الممتــدة مــا بيــن 15 

يونيــو و 15 ســبتمبر مــن كل ســنة.

المادة الخامسة: اإلتاوة

يتعهد المستفيد بأداء إتاوة اجمالية محددة في:
إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت المرفــق لكنــاش التحمــالت - 

و المحــددة فــي مبلغ......درهــم.
اتاوة اضافية موضوع العرض المالي المقترح من طرف المستفيد خالل مسطرة طلب العروض.- 
ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
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المادة السادسة: األداء والغرامات عن التأخير
يؤدي المستفيد المبالغ المالية موضوع المادة السابقة قبل تاريخ:

31 يناير من كل سنة بالنسبة لألنشطة الدائمة- 
31 ماي من كل سنة بالنسبة لألنشطة الموسمية الصيفية- 
كل تأخير في اداء المبالغ المستحقة لإدارة يترتب عنه تطبيق غرامات مالية محددة كما يلي:- 
مبلغ شهري عن كل شهر تأخير يحدد في % 20 من مبلغ اإلتاوة اإلجمالية   ابتداء من الشهر األول الى الشهر الخامس.- 
مبلغ شهري عن كل شهر تأخير يحدد في % 50 من مبلغ اإلتاوة اإلجمالية   ابتداء من الشهر السادس.- 
يحدد سقف غرامات التأخير عن األداء في مبلغ 10 مرات مبلغ اإلتاوة اإلجمالية.- 

المادة السابعة: الضمان
يتعهد المستفيد بتقديم خطاب ضمان.- 
يضــل الضمــان مرصــدا  لتاميــن االلتزامــات التعاقديــة للمســتفيد الــى حيــن نهايــة مــدة الترخيــص  خاصــة فيمــا يتعلــق بحســن تســديد اإلتــاوات - 

و ارجــاع القطعــة األرضيــة الــى طبيعتهــا األصليــة بعــد نهايــة مــدة الترخيــص.
يحدد مبلغ الضمان في مبلغ اإلتاوة اإلجمالية لسنة واحدة.- 
يجب تكوين الضمان بعد توقيع العقد و قبل تبليغ قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري.- 
يتم استرجاع الضمان من طرف المستفيد بعد التأكد من استيفاء الشرطين التاليين:- 
تسديد جميع اإلتاوات المستحقة من طرف المستفيد.- 
ارجاع القطعة األرضية الى طبيعتها األصلية.- 
تقوم اإلدارة بمصادرة الضمان في حالة إخالل المستفيد بأحد الشرطين السابقين.- 
احترام المقتضيات المنصوص عليها بقرار الترخيص.- 

المادة الثامنة: تفويت الحقوق
تظل هذه الرخصة شخصية، وال يمكن:

فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء إلــى - 
المحاكــم المختصــة.

وال تخول للمستفيد أي حق عيني  أو تبعي أو تجاري. - 
حقوق الورثة- 
ويمكن سحب القرار ألي سبب من األسباب التي تقتضيها المصلحة العامة- 

المادة التاسعة: تحويل الرخصة

ال يمكــن تحويــل الترخيــص موضــوع االحتــالل المؤقــت للملــك العــام البحــري إلــى الغيــر ليقــوم مقامــه فــي أي مــن الحقــوق والواجبــات • 
موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت . 

تقوم اإلدارة بتوجيه إنذار الى المستفيد في الحاالت التالية:• 
تغيير بعض او كل مكونات المشروع.- 

عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 

عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 

عدم أداء اإلتاوة أو التأخر عن دفعها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 

عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص و التصاميم؛- 
ــك -  ــت للمل ــالل المؤق ــص باالحت ــرار الترخي ــغ ق ــد تبلي ــي أجــل شــهر بع ــة ف ــح المالحــة التجاري ــدى مصال ــص ل ــف الترخي عــدم وضــع مل

ــتفيد. ــى المس ــي البحــري إل العموم
تفويــت  او تحويــل، بصفــة كليــة أو جزئيــة، حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام البحــري إلــى الغيــر ليقــوم مقامــه فــي أي - 

مــن الحقــوق والواجبــات موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت. 

عدم تمكين مسؤولي و اعوان اإلدارة من اداء مهام المعاينة و المراقبة.- 

عدم احترام مقتضيات قرار الترخيص وكناش التحمالت بصفة عامة.- 
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المادة العاشرة:  سحب الرخصة من طرف اإلدارة
ألي سبب من األسباب التي تقتضيها المصلحة العامة طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة السادس من ظهير 30 نوفمبر 1918- 

عدم االستجابة لإنذار الموجه له من طرف اإلدارة في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.- 

المادة الحادية عشر: التنازل عن الرخصة من طرف المستفيد

يمكــن للمســتفيد ان يتقــدم ، فــي اي وقــت، بطلــب التنــازل عــن الرخصــة عبــر طلــب  موقــع مــن طــرف الشــخص المخــول لــه مــع ضــرورة - 
المصادقــة علــى التوقيــع.

المادة الثانية عشر: اإلجراءات القسرية
فــي حالــة  تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة او وثائــق مــزورة او اذا ثبــت فــي حــق مســتفيد  ارتــكاب اعمــال غــش او رشــوة  او مخالفــات متكــررة 

لشــروط الترخيــص او مخالفــات خطيــرة بااللتزامــات الموقعــة و بصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائيــة تتخــذ العقوبــات التاليــة :
سحب رخصة االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
المنع بصفة نهائية من االستفادة من تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
في كلتا الحالتين يتم توجيه انذار الى المعني باألمر قصد اإلدالء بمالحظاته في اجل ال يتعدى 15 يوما ابتداًء من تاريخ التبليغ.- 

المادة الثالثة عشر: التواصل و المراسالت
تتم المراسالت بين اإلدارة و المستفيد و المتعلقة بتدبير هذا الترخيص كتابة.- 
يتم بعت هذه اإلرساليات الى العنوان المشار اليه بكناش التحمالت.- 
يتم تبادل المراسالت بين الطرفين  عبر وضعها مقابل وصل التبليغ او عبر ارسالها عن طريق الفاكس او البريد المضمون. - 
يمكن ان تتم هذه اإلرساليات بصفة تكميلية عن طريق البريد اإللكتروني.- 

المادة الرابعة عشر: عنوان المستفيد
يتعين على المستفيد التوفر على عنوان بالمغرب و اإلشارة اليه بكناش التحمالت.- 
فــي حالــة تغييــر عنــوان المســتفيد يتحتــم عليــه اخبــار اإلدارة  عبــر البريــد المضمــون بالعنــوان الجديــد فــور تغييــره  و إال ســيتم اعتبــار - 

جميــع المراســالت التــي يتــم بعتهــا الــى العنــوان المشــار اليــه بكنــاش التحمــالت صحيحــة.

المادة الخامسة عشر: تبليغ قرار الترخيص

 يتــم تبليــغ قــرار الترخيــص باحتــالل قطعــة ارضيــة مــن الملــك العــام البحــري فورتوقيعــه و المصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات المختصــة  
ــا ب: مرفوق

نسخة طبقا لألصل من كناش التحمالت- 
نسخة من التصاميم موقعة من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك.- 

الباب الثاني: البنود التقنية
المادة السادسة عشر: معطيات تقنية حول القطعة المرخص بها 

المساحة: ...............- 
اإلحداثيات : ...............- 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4
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المادة السابعة عشر: األنشطة المرخص بها 
بموجب هذا الترخيص يمكن للمستفيد مزاولة األنشطة التالية فوق القطعة األرضية المرخص بها:

 -.......
 -.......

المادة الثامنة عشر: التجهيز 
يتولى المستفيد  بموجب قرار االحتالل المؤقت الممنوح له:

تحديــد القطعــة األرضيــة الموضوعــة رهــن إشــارته ووضــع أوتــاد مــن خشــب موصولــة بحبــال ظاهــرة، دون أن يشــكل هــذا التحديــد أي إزعــاج 
للمصطافيــن.

تحمل نفقات تجهيز القطعة وتهيئتها مع تنظيف المنطقة .............................................. .- 

المادة التاسعة عشر: مواد البناء
ال  يسمح بإقامة أي شكل من  أشكال البنايات الصلبة ذات أساس ثابت.   

المادة العشرون: انجاز األشغال
إن أشــغال التهيئــة والتجهيــز والصيانــة والتدبيــر بالقطعــة موضــوع الترخيــص تبقــى علــى مســؤولية المســتفيد. أمــا مختلــف المنشــآت التــي ســيتم 

إحداثهــا فــوق هــذه المناطــق لممارســة النشــاط موضــوع المــادة الثانــي مــن هــذا الكنــاش فتتــم طبقــا للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل. 

المادة الواحدة والعشرون: انجاز الحواجز الحماية و  الوقائية
عنــد ضــرورة انشــاء منشــآت للحمايــة و الوقايــة مــن اجــل ســالمة مزاولــة األنشــطة المرخــص بهــا يتحتــم علــى المســتفيد انجــاز - 

الدراســات التقنيــة الالزمــة  عبــر الهيئــات المعتمــدة مــن طــرف الســلطات المختصــة )مكاتــب الدراســات، مختبــرات، مهندســين 
طوبوغرافييــن و معمارييــن...( 

ال يمكــن الشــروع فــي انجــاز األشــغال اال بعــد المصادقــة علــى  الدراســات التقنيــة الالزمــة  مــن طــرف المصالــح المختصــة - 
للــوزارة.

المادة الثانية و العشرون: تحديد المسؤوليات
إن أشــغال التهيئــة والتجهيــز والصيانــة والتدبيــر بالقطعــة موضــوع الترخيــص تبقــى علــى مســؤولية المســتفيد. أمــا مختلــف المنشــآت التــي ســيتم 
إحداثهــا فــوق هــذه المناطــق لممارســة النشــاط موضــوع المــادة الثانــي مــن هــذا الكنــاش فتتــم طبقــا للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل تحــت 

مســؤولية المســتفيد . 

المادة الثالثة و العشرون: إرجاع القطعة األرضية الى طبيعتها األصلية

ــرة المرخصــة -  ــاء الفت ــد انته ــه عن ــت علي ــا كان ــى م ــتغلة إل ــة المس ــة القطع ــاع حال ــة وإرج ــآت المقام ــع المنش ــة جمي ــتفيد بإزال ــد المس يتعه
ــمية. ــطة الموس ــبة لألنش ــنة بالنس ــن كل س ــتغالل م لالس

بعــد نهايــة الترخيــص او ســحب الرخصــة مــن طــرف اإلدارة حســب مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة اعــاله، يتعهــد المســتفيد - 
بإرجــاع القطعــة األرضيــة الــى حالتهــا مــع تحمــل كافــة المصاريــف الناجمــة عنــه.

المادة الرابعة و العشرون: ملكية المنشآت بعد نهاية الترخيص

المادة الخامسة و العشرون: التزامات المستفيد
يتعهد المستفيد بما يلي :    

التقيد بااللتزامات المحددة بالدورية المشتركة رقم 5991  وخصوصا المادة السادسة منها.- 
التقيد باحترام مقتضيات كناش التحمالت الخاص باألنشطة المرخص بها.- 
احترام الطابع العمومي للملك العام البحري وصيانة وضمان استغالله استغالال أمثل. - 
ضمان تخصيص منافذ لالستعمال العمومي بكل حرية وبصفة مجانية.- 
التقيــد باســتغالل الملــك العــام البحــري وفــق مــا تنــص عليــه مقتضيــات كل مــن كنــاش التحمــالت هــذا ومختلــف القوانيــن الجــاري بهــا العمــل - 

فــي هــذا المجــال.
التقيــد باحتــرام مقتضيــات وثائــق تصميــم تدبيــر واســتعمال الشــاطئ الخــاص بالشــاطئ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر لموضــع القطعــة - 

مساحتها. أو 
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المادة السادسة و العشرون: المحافظة على البيئة

يتعهــد المســتفيد بالعمــل علــى المحافظــة علــى البيئــة والنظافــة بالمناطــق موضــوع الترخيــص واحتــرام كافــة المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا - 
العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم رمــي أو دفــن أو تصريــف كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك العــام البحــري أو تلويــث ميــاه البحــر.

كما يتعهد المستفيد بالتقيد بمقترحات و توصيات الدراسة البيئية.- 

المادة السابعة و العشرون: األمن و السالمة

يتعهد المستفيد باتخاد اإلجراءات الالزمة من اجل سالمة المصطافين و العاملين لديه :
وضع خزانات الوقود في مكان آمن بشكل ال يهدد راحة و سالمة المصطافين.- 
 -.........

المادة الثامنة و العشرون: مقتضيات مختلفة

 ال يمكــن مطالبــة اإلدارة بــأي تعويــض عمــا قــد تتعــرض لــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا بــأي تخفيــض مــن اإلتــاوة المقــررة 
ألي ســبب مــن األســباب.

 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  

 السرقة وضياع األشياء والبضائع بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 
 الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين  - 

او بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي كارتفــاع المــوج مثــال.

المادة التاسعة والعشرون: المراقبة
يتعين على المستفيد السماح لمسؤولي و اعوان اإلدارة أداء مهام المعاينة و المراقبة في اي وقي طيلة مدة الترخيص.

الباب الثالث : متقضيات عامة
المادة الثالثون: فض النزاعات

في حالة حدوث نزاع بين الطرفين:
فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء إلــى - 

المحاكــم المختصــة.
إذا تعذر الوصول إلى حل توافقي يتم اللجوء إلى المحاكم المغربية المختصة.- 
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االحتالل المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
 إلنشاء واستغالل مركز للرياضات البحرية

قرار الترخيص رقم : ..............................

مبلغ اإلتاوة :......................................................

إعداد و توقيع  من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

)توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع  من طرف

مصادق عليه من طرف

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
استخراج الملح بسبخة ……........….......................…....

سبخة ……........….......................…....
قرار الترخيص رقم ……........…... بتاريخ ……........…....................
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري

الستخرا	 الملح بسبخة

بين :

وزارة التجهيز والنقل  واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء....................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بموجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
المادة األولى:

 االحتــالل المؤقــت لقطعــة  أرضيــة تابعــة للملــك العمومــي البحــري بســبخة .................... الكائنــة بالجماعــة القرويــة...........، إقليــم 
ــة. ــام للدول ــك الع ــت للمل ــالل المؤق ــرار االحت ــل ق ــق بأص ــم الملح ــي التصمي ــة ف ........... المبين

المادة الثانية: اإلطار القانوني
الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 

ــره أو -  ــع تغيي ــك العــام حســبما وق ــت للمل ــالل المؤق ــر 1918(، بشــأن االحت ــر ) 30 نونب ــر الخي ــي 24 صف ــر الشــريف الصــادر ف  الظهي

تتميمــه؛
الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1436 ) 16 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ؛- 
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛- 
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة  قانون االلتزامات والعقود- 
 الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛ - 

 المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العموميــة فيمــا - 

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛   

 القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 

1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمات؛  

 قــرار وزيــر التجهيــز و النقــل و اللوجســتيك رقــم  3371.14 صــادر فــي 4 ذي الحجــة 1435 )29 ســبتمبر 2014( بتحديــد اإلتــاوة - 

المســتحقة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي للدولــة ؛
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ؛- 
 قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة المادة 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
وثائق تصميم وتدبير واستعمال الشاطئ - 
المخطط الوطني لتثمين الملك العمومي البحري- 

المادة الثالثة: موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باحتــالل قطعــة ارضيــة تابعــة 
للملــك العمومــي البحــري، مســاحتها..............متر مربــع ، الكائنــة بالجماعــة القرويــة...........، إقليــم ........... المبينــة فــي التصميــم الملحــق 

بأصــل قــرار االحتــالل المؤقــت وكنــاش التحمــالت مــن اجــل اســتخراج الملــح مــن طــرف المســتفيد.

المادة الرابعة: طبيعة الرخصة 
ــه منعــا  ــة المذكــورة ويمنــع علي ــى المســتفيد أن يســتغل شــخصيا القطعــة األرضي تعتبــر الرخصــة موضــوع القــرار شــخصية، بحيــث يتعيــن عل
كليــا، تحــت طائلــة ســحب الرخصــة والمتابعــة القضائيــة، أن يفــوت أو يكــري للغيــر كال أو جــزءا مــن هــذه القطعــة  عــالوة علــى أنــه ال يجــوز 
لــه التنــازل أو تحويــل الرخصــة لفائــدة الغيــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مســبقة وصريحــة مــن طــرف وزيــر التجهيــز والنقــل و اللوجســتيك.

كمــا أن هــذه الرخصــة مؤقتــة و يمكــن ســحبها  فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الظهيــر الصــادر فــي 24 صفــر الخيــر ) 30 نونبــر 1918 ( ، 
بشــأن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام حســبما وقــع تغييــره أو تتميمــه، و ال تنشــئ أو تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة مثــل 
حــق الزينــة أو األصــل التجــاري كمــا أنهــا ال تعفيــه مــن الحصــول علــى كل الرخــص والتصاريــح الضروريــة إلنجــاز األشــغال واســتغالل القطعــة 

األرضيــة المعنيــة وبصفــة عامــة الخضــوع للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل.
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المادة الخامسة: مدة الترخيص
 تحدد مدة االستغالل وفق ما هو مبين بقرار الترخيص، ويبقى لإدارة السلطة التقديرية لتجديد الرخصة بناء على طلب يقدمه 

المستفيد لدى اإلدارة ثالثة أشهر قبل انتهائها.

وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك داخــل األجــل المذكــور، فإنــه يصبــح بعــد انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــي وضعيــة المحتــل للملــك العــام 
بصفــة غيــر قانونيــة وتطبــق فــي حقــه مقتضيــات القانــون رقــم 9.96 المتمــم لظهيــر 30 نونبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت 

للملــك العــام الــذي يفــرض ذعيــرة ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة دون إخــالل بالمتابعــة القضائيــة.

المادة السادسة: اإلتاوة
يــؤدي المســتفيد إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت المرفــق - 

ــي مبلغ.......................درهــم. ــاش التحمــالت والمحــددة ف لكن
ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 

المادة السابعة: الضمانة
يلتــزم المســتغل بدفــع ضمانــة بمبلــغ خمســة آالف درهــم )5000 درهــم( بمجــرد تبليغــه قــرار الترخيــص، وتصــرف هــذه الضمانــة للمســتغل عنــد 

نهايــة االســتغالل، إال فــي حالــة ســحب الرخصــة لســبب مــن األســباب حيــث تصبــح هــذه الضمانــة ملــكا للدولــة.

المادة الثامنة: تفويت الحقوق
تظــل هــذه الرخصــة شــخصية، وال يمكــن للمســتفيد إال بعــد الموافقــة المســبقة لــإدارة تحويــل حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام 
البحــري فــي حــدود مــدة صالحيــة قــرار الترخيــص الممنــوح لــه لهــذا الغــرض إلــى أشــخاص مــن القطــاع العــام أو الخــاص ليقومــوا 
مقامــه فــي أي مــن الحقــوق والواجبــات موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت بصفــة كليــة أو جزئيــة. وال تخــول للمســتفيد أي 

حــق عينــي  أو تبعــي أو تجــاري. 

المادة التاسعة:  سحب الرخصة من طرف اإلدارة
باإلضافــة إلــى إمكانيــة ســحب الرخصــة ألي ســبب مــن األســباب التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة طبقــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات 

الفصــل الســادس مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 فــإن رخصــة االحتــالل المؤقــت تســحب لألســباب التاليــة:
عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
 عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
 عدم أداء اإلتاوة أو التأخر في أدائها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
 عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص؛- 

المادة العاشرة: التنازل عن الرخصة من طرف المستفيد

يمكــن للمســتفيد أن يتقــدم، فــي أي وقــت، بطلــب التنــازل عــن الرخصــة عبــر طلــب موقــع مــن طــرف الشــخص المخــول لــه مــع ضــرورة - 
المصادقــة علــى التوقيــع.

المادة الحادية عشر: اإلجراءات القسرية
فــي حالــة  تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة أو وثائــق مــزورة أو إذا ثبــت فــي حــق المســتفيد  ارتــكاب أعمــال غــش أو رشــوة  أو مخالفــات متكــررة 

لشــروط الترخيــص أو مخالفــات خطيــرة بااللتزامــات الموقعــة وبصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائيــة تتخــذ العقوبــات التاليــة :
سحب رخصة االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
المنع بصفة نهائية من االستفادة من تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
في كلتا الحالتين يتم توجيه إنذار إلى المعني باألمر قصد اإلدالء بمالحظاته في اجل ال يتعدى 15 يوما ابتداًء من تاريخ التبليغ.- 

المادة الثانية عشر: التواصل و المراسالت
تتم المراسالت بين اإلدارة والمستفيد و المتعلقة بتدبير هذا الترخيص كتابة.- 
يتم بعت هذه اإلرساليات إلى العنوان المشار إليه بكناش التحمالت.- 
يتم تبادل المراسالت بين الطرفين عبر وضعها مقابل وصل التبليغ أو عبر إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد المضمون. - 
يمكن أن تتم هذه اإلرساليات بصفة تكميلية عن طريق البريد اإللكتروني.- 
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المادة الثالثة عشر: عنوان المستفيد
يتعين على المستفيد التوفر على عنوان بالمغرب  و اإلشارة إليه بكناش التحمالت.

فــي حالــة تغييــر عنــوان المســتفيد يتحتــم عليــه إخبــار اإلدارة  عبــر البريــد المضمــون بالعنــوان الجديــد فــور تغييــره  وإال ســيتم اعتبــار جميــع 
المراســالت التــي يتــم بعتهــا إلــى العنــوان المشــار إليــه بكنــاش التحمــالت صحيحــة.

المادة الرابعة عشر: تبليغ قرار الترخيص
 يتــم تبليــغ قــرار الترخيــص باحتــالل قطعــة أرضيــة مــن الملــك العــام البحــري فــور توقيعــه و المصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات 

المختصــة مرفقــا بـ:
نسخة طبقا لألصل من كناش التحمالت- 
نسخة من التصاميم موقعة من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك.- 

الباب الثاني: البنود التقنية
المادة الخامسة عشر: معطيات تقنية حول القطعة المرخص بها 

المساحة: .................................- 

اإلحداثيات :..............................- 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة السادسة عشر: األنشطة المرخص بها 
بموجب هذا الترخيص يمكن للمستفيد مزاولة األنشطة التالية فوق القطعة األرضية المرخص بها:

استخراج الملح- 

المادة السابعة عشر:  تنفيذ األشغال و التزامات المستفيد
احترام الطابع العمومي للملك العام البحري واستغالله وفق القوانين الجاري بها العمل و مقتضيات كناش التحمالت. - 
 تنفيــذ ، علــى نفقتــه و مســؤوليته، جميــع الدراســات وإنجــاز المنشــآت، موضــوع قــرار الترخيــص و كــذا التعديــالت المطلوبــة مــن طــرف - 

اإلدارة، وذلــك فــي أجــل ال يتعــدى ........... أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ الرخصــة.
 ضرورة الحصول على جميع التراخيص الالزمة لدى المصالح المعنية .- 
ــة -  ــرام كاف ــة، واحت ــة عام ــبخة بصف ــة وبالس ــة خاص ــص بصف ــوع الترخي ــة موض ــة بالقطع ــة والنظاف ــى البيئ ــة عل ــى المحافظ ــل عل  العم

المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم قــذف أو دفــن كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك العمومــي 
ــوث الســاحل. ــى تل ــؤدي إل البحــري أو ي

 احترام الممرات العمومية المخصصة لمرور الشاحنات وكذا منافذ المياه للقطع المجاورة ، حسب التصاميم المدلى. - 
بعــد انتهــاء مــدة الترخيــص أو التخلــي عــن االســتغالل، إرجــاع حالــة القطعــة المســتغلة إلــى حالتهــا األصليــة وذلــك بإزالــة جميــع المنشــآت - 

المقامــة فوقهــا.

المادة الثامنة عشر:  تحديد المسؤوليات

يتحمــل المســتفيد نفقــات جلــب ميــاه البحــر للبقعــة موضــوع الترخيــص مــن أجــل اســتخراج الملــح، وال يمكــن لــه أن يطالــب بــأي تعويــض - 
عــن ذلــك.

يجــب علــى المســتفيد التقليــل مــن المشــاكل التــي مــن شــأنها أن تضــر بالبقــع المجــاورة وبالمجــال البيئــي للســبخة وخاصــة مــا يتعلــق بتجميــع - 
الــردم المســتخرج مــن األحــواض المعــدة الســتخراج الملــح.
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المادة التاسعة عشر: المراقبة

 يتعيــن علــى المســتفيد العمــل علــى تســهيل مهــام المراقبــة مــن طــرف ممثلــي اإلدارة المكلفيــن بهــذه المهــام والســماح لهــم بزيــارة 
المنشــآت.  

المادة العشرون: التزامات المستفيد

يتعهد المستفيد بما يلي :    
التقيد باحترام مقتضيات كناش التحمالت الخاص باألنشطة المرخص بها.- 
احترام الطابع العمومي للملك العام البحري وصيانة وضمان استغالله استغالال أمثل. - 
التقيــد باســتغالل الملــك العــام البحــري وفــق مــا تنــص عليــه مقتضيــات كل مــن كنــاش التحمــالت هــذا ومختلــف القوانيــن الجــاري - 

بهــا العمــل فــي هــذا المجــال.

المادة الواحدة والعشرون: المحافظة على البيئة
ــات -  ــة المقتضي ــرام كاف ــص واحت ــوع الترخي ــق موض ــة بالمناط ــة والنظاف ــى البيئ ــة عل ــى المحافظ ــل عل ــتفيد بالعم ــد المس يتعه

القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم رمــي أو دفــن أو تصريــف كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك 
العــام البحــري أو تلويــث ميــاه البحــر.

المادة الثانية والعشرون: مقتضيات مختلفة
ــأي تخفيــض مــن  ــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا ب ــد تتعــرض ل ــأي تعويــض عمــا ق ــة اإلدارة ب  ال يمكــن مطالب

ــررة ألي ســبب مــن األســباب. ــاوة المق اإلت

 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  

السرقة وضياع األشياء والبضائع بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 

الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو - 
المســتخدمين أو بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي آخــر.

المادة الثالثة والعشرون: فض النزاعات
في حالة حدوث نزاع بين الطرفين :

فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم - 
اللجــوء إلــى المحاكــم المختصــة.

إذا تعذر الوصول إلى حل توافقي يتم اللجوء إلى المحاكم المغربية المختصة.- 
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
الستخرا	 الملح بسبخة ............................................................

قرار الترخيص رقم : .................... 

مبلغ اإلتاوة :......................................................

إعداد و توقيع  من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع من طرف

مصادق عليه من طرف

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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تربية األحياء المائية
المملكة المغربية

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري 
استغالل مزرعة لتربية األحياء المائية

موقع القطعة……........….......................…....
قرار الترخيص رقم ……........….......................…....

بتاريخ ……........….......................…....
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
الستغالل مزرعة لتربية األحياء المائية

طبقا لمقتضيات المادة .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

بين :

وزارة التجهيز والنقل  واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء....................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
المادة األولى: موضوع الترخيص 

 االحتالل المؤقت للقطعة  األرضية التابعة للملك العمومي البحري.......................................
 الكائنة بالجماعة القروية / الحضرية .......................................

إقليم .......................................
المبينة في التصميم الملحق بأصل قرار االحتالل المؤقت.

المادة الثانية: اإلطار القانوني
الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 
 الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918(، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛- 
الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1436 ) 16 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ؛- 
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛- 
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 غشت 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه،- 
الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛ - 
 الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.60 الصــادر فــي 10 ربيــع األول 1424 )12 مــاي 2003 ( بتنفيــذ القانــون رقــم 12.03 المتعلــق - 

ــة. ــى البيئ ــر عل ــات التأثي بدراس
 المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العموميــة فيمــا - 

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛   
 القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 

1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمــات  ؛
 قــرار وزيــر التجهيــز و النقــل و اللوجســتيك رقــم  3371.14 صــادر فــي 4 ذي الحجــة 1435 )29 ســبتمبر 2014( بتحديــد اإلتــاوة - 

المســتحقة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي للدولــة ؛
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ؛- 
 قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة المادة 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة،- 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.59 الصــادر فــي 10 ربيــع األول 1424 )12 مــاي 2003( بتنفيــذ القانــون رقــم 11.03 المتعلــق بحمايــة - 

واســتصالح البيئــة،
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت1914 المنظم للمؤسسات المضرة وغير المالئمة أو الخطيرة كما وقع تغييره وتتميمه،- 
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث  الهواء- 
المخطط الوطني لتثمين الملك العمومي البحري- 
 -......

المادة الثالثة: موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باحتــالل قطعــة ارضيــة تابعــة 

ــة بالجماعــة ....................................... ــع، الكائن ــر مرب ــك العمومــي البحــري، مســاحتها/ طولهــا ..............مت للمل

إقليم .......................................

المبينــة فــي التصميــم الملحــق بأصــل قــرار االحتــالل المؤقــت وكنــاش التحمــالت مــن اجــل إنشــاء     واســتغالل مزرعــة لتربيــة األحيــاء المائيــة 
مــن طــرف المســتفيد.

المادة الرابعة: طبيعة الرخصة 
ــه منعــا  ــة المذكــورة ويمنــع علي ــى المســتفيد أن يســتغل شــخصيا القطعــة األرضي تعتبــر الرخصــة موضــوع القــرار شــخصية، بحيــث يتعيــن عل

كليــا، تحــت طائلــة ســحب الرخصــة والمتابعــة القضائيــة، أن يفــوت أو يكــري للغيــر كال أو جــزءا مــن هــذه القطعــة  عــالوة علــى أنــه ال يجــوز 
لــه التنــازل أو تحويــل الرخصــة لفائــدة الغيــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مســبقة وصريحــة مــن طــرف وزيــر التجهيــز والنقــل و اللوجســتيك.



اســتغالل مزرعــة لتربيــة األحيــاء المائيــة

165

كمــا أن هــذه الرخصــة مؤقتــة ويمكــن ســحبها  فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الظهيــر الصــادر فــي 24 صفــر الخيــر  ) 30 نوفمبــر 
1918 (، بشــأن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام حســبما وقــع تغييــره أو تتميمــه، وال تنشــئ أو تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة 
ــة  ــح الضروري ــى كل الرخــص والتصاري ــن الحصــول عل ــتفيد م ــي المس ــا ال تعف ــا أنه ــاري كم ــة أو األصــل التج ــق الزين ــل ح ــة مث العقاري

إلنجــاز األشــغال واســتغالل القطعــة األرضيــة المعنيــة وبصفــة عامــة الخضــوع للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل.

المادة الخامسة: مدة الترخيص
 تحدد مدة االستغالل وفق ما هو مبين بقرار الترخيص، ويبقى لإدارة السلطة التقديرية لتجديد الرخصة بناء على طلب يقدمه المستفيد لدى 

اإلدارة ثالثة أشهر قبل انتهائها.

وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك داخــل األجــل المذكــور، فإنــه يصبــح بعــد انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــي وضعيــة المحتــل للملــك العــام بصفــة غيــر 
قانونيــة وتطبــق فــي حقــه مقتضيــات القانــون رقــم 9.96 المتمــم لظهيــر 30 نونبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك العــام الــذي يفــرض 

ذعيــرة ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة دون إخــالل بالمتابعــة القضائيــة.

المادة السادسة: اإلتاوة
يؤدي المستفيد إتاوة اجمالية محددة في:

إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت المرفــق لكنــاش التحمــالت - 
و المحــددة فــي مبلغ.................................درهــم.

اتاوة اضافية موضوع العرض المالي المقترح من طرف المستفيد خالل مسطرة طلب العروض.- 

ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.

المادة السابعة: الضمان
يتعهد المستفيد بتقديم خطاب ضمان.- 
يضــل الضمــان مرصــدا  لتاميــن االلتزامــات التعاقديــة للمســتفيد الــى حيــن نهايــة مــدة الترخيــص  خاصــة فيمــا يتعلــق بحســن تســديد اإلتــاوات - 

وارجــاع القطعــة األرضيــة الــى طبيعتهــا األصليــة بعــد نهايــة مــدة الترخيص.
يحدد مبلغ الضمان في مبلغ اإلتاوة اإلجمالية لسنة واحدة.- 
يجب تكوين الضمان بعد توقيع العقد و قبل تبليغ قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري.- 
يتم استرجاع الضمان من طرف المستفيد بعد التأكد من استيفاء الشرطين التاليين:- 
تسديد جميع اإلتاوات المستحقة من طرف المستفيد.- 
ارجاع القطعة األرضية الى طبيعتها األصلية.- 
تقوم اإلدارة بمصادرة الضمان في حالة إخالل المستفيد بأحد الشرطين السابقين.- 
احترام المقتضيات المنصوص عليها بقرار الترخيص.- 

المادة الثامنة:  سحب الرخصة من طرف اإلدارة
باإلضافــة إلــى إمكانيــة ســحب الرخصــة ألي ســبب مــن األســباب التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة طبقــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات الفصــل الســادس 

مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 فــإن رخصــة االحتــالل المؤقــت تســحب لألســباب التالية:
 عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
 عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
 عدم أداء اإلتاوة أو التأخر في أدائها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
 عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص؛- 

المادة التاسعة: التنازل عن الرخصة من طرف المستفيد
يمكــن للمســتفيد ان يتنــازل، فــي اي وقــت، عــن الرخصــة الممنوحــة لــه ، ويقــدم لهــذ الغايــة طلبــا  موقعــا ومصادقــا علــى صحــة توقيعــه  مــن 

طــرف الشــخص المخــول لــه.

المادة العاشرة: اإلجراءات القسرية

فــي حالــة  تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة او وثائــق مــزورة او اذا ثبــت فــي حــق المســتفيد  ارتــكاب اعمــال غــش او رشــوة او مخالفــات 
ــات  ــة تتخــذ العقوب ــرة بااللتزامــات الموقعــة وبصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائي ــات خطي متكــررة لشــروط الترخيــص او مخالف

التاليــة :



اســتغالل مزرعــة لتربيــة األحيــاء المائيــة

166

سحب رخصة االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
المنع بصفة نهائية من االستفادة من تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 

في كلتا الحالتين يتم توجيه انذار الى المعني باألمر قصد اإلدالء بمالحظاته في أجل ال يتعدى 15 يوما ابتداًء من تاريخ التبليغ.

المادة الحادية عشر: التواصل و المراسالت

تتم المراسالت بين اإلدارة والمستفيد و المتعلقة بتدبير هذا الترخيص كتابة.
يتم بعت هذه اإلرساليات الى العنوان المشار اليه بكناش التحمالت.

يتم تبادل المراسالت بين الطرفين  عبر وضعها مقابل وصل التبليغ او عبر ارسالها عن طريق الفاكس او البريد المضمون. 
يمكن أن تتم هذه اإلرساليات بصفة تكميلية عن طريق البريد اإللكتروني.

المادة الثانية عشر: عنوان المستفيد
يتعين على المستفيد التوفر على عنوان بالمغرب  واإلشارة اليه بكناش التحمالت.

فــي حالــة تغييــر عنــوان المســتفيد يتحتــم عليــه اخبــار اإلدارة  عبــر البريــد المضمــون بالعنــوان الجديــد فــور تغييــره  وإال ســيتم اعتبــار جميــع 
المراســالت التــي يتــم إرســالها الــى العنــوان المشــار اليــه بكنــاش التحمــالت صحيحــة.

المادة الثالة عشر: تبليغ قرار الترخيص
 يتــم تبليــغ قــرار الترخيــص باحتــالل قطعــة ارضيــة مــن الملــك العــام البحــري فــور توقيعــه والمصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات المختصــة  

مرفقــا ب:

نسخة مطابقة لألصل من كناش التحمالت- 

نسخة من التصاميم موقعة من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك.- 

المادة الرابعة عشر:  اإلنذار
تقوم اإلدارة بتوجيه إنذار الى المستفيد في الحاالت التالية:

تغيير بعض او كل مكونات المشروع.- 
عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
عدم أداء اإلتاوة أو التأخر عن دفعها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص و التصاميم؛- 
تفويــت  او تحويــل، بصفــة كليــة أو جزئيــة، حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام البحــري إلــى الغيــر ليقــوم مقامــه فــي أي - 

مــن الحقــوق والواجبــات موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت بــدون الموافقــة المســبقة لــإدارة. 
عدم تمكين مسؤولي واعوان اإلدارة من اداء مهام المعاينة والمراقبة.- 

عدم احترام مقتضيات قرار الترخيص وكناش التحمالت بصفة عامة.- 
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الباب الثاني: البنود التقنية
المادة الخامسة عشر: معطيات تقنية حول القطعة المرخص بها 

المساحة    : ............................- 

اإلحداثيات : .......................................- 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة السادسة عشر: األنشطة المرخص بها 
بموجب هذا الترخيص يمكن للمستفيد مزاولة األنشطة التالية فوق القطعة األرضية المرخص بها:

 -........
 -.......

المادة السابعة عشر: تنفيذ األشغال و التزامات المستفيد

تنفــذ األشــغال وفــق التصاميــم المصــادق عليهــا والمرفقــة بأصــل كنــاش التحمــالت وال يســمح بــأي تعديــل أو تغييــر إال بالموافقــة الكتابيــة • 
لمصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيز و النقــل واللوجســتيك ب...............................،

يلــزم المرخــص لــه بوضــع عالمــات التشــوير والتحديــد )بمــا فيهــا وضــع األوتــاد، و تســييج الموقــع ( وذلــك بعــد مصادقــة مصالــح • 
ــا، ــل واللوجســتيك ب...................عليه ــز والنق ــة للتجهي ــة اإلقليمي المديري

يتحمل المرخص له مسؤولية كافة األضرار التي قد يلحقها بالملك العمومي البحري أو بالغير من جراء تنفيذ األشغال،• 
يتعين االنتهاء من األشغال داخل أجل .................. يبتدئ من تاريخ الحصول على التراخيص والتصريحات الالزمة،• 
يتــم وضــع التجهيــزات الخاصــة بالمزرعــة حســب القواعــد الفنيــة المتبعــة فــي مجــال اســتغالل الملــك العمومــي البحــري و تحــت إشــراف • 

و مراقبــة مصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك بـ.............................ويتعيــن أن تكــون المــواد المســتعملة فــي 
البنــاء مطابقــة للمعاييــر المنصــوص عليهــا وتتناســب و مــدة االحتــالل،

يتعيــن علــى المســتفيد الحفــاظ علــى الســاحل مــع التطبيــق الصــارم للنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا البــاب، خاصــة • 
مقتضيــات القانــون رقــم 81.12 المتعلــق بالســاحل،

احتــرام مقتضيــات وثائــق التعميــر وكــذا تدبيــر واســتعمال الشــاطئ الخــاص بالشــاطئ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر لموضــع • 
القطعــة أو مســاحتها،

إزالــة جميــع المنشــآت المقامــة وإرجــاع حالــة القطعــة المســتغلة إلــى مــا كانــت عليــه عنــد انتهــاء الفتــرة المرخصــة لالســتغالل، وفــي • 
حالــة عــدم القيــام بذلــك تقــوم اإلدارة بإزالتهــا علــى نفقتــه.

المادة الثامنة عشر:  تحديد المسؤوليات

إن أشــغال التهيئــة والتجهيــز والصيانــة والتدبيــر ونظافــة القطعــة موضــوع الترخيــص تبقــى علــى مســؤولية المســتفيد. أمــا مختلــف المنشــآت التــي 
ســيتم إحداثهــا فــوق هــذه المناطــق لممارســة النشــاط  موضــوع الرخصــة مــن هــذا الكنــاش فتتــم طبقــا للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل. 

المادة التاسعة عشر: انجاز الحواجز الحماية والوقائية

عنــد ضــرورة انشــاء منشــآت للحمايــة والوقايــة مــن اجــل ســالمة مزاولــة األنشــطة المرخــص بهــا يتحتــم علــى المســتفيد انجــاز الدراســات - 
ــن  ــين طوبوغرافيي ــرات، مهندس ــات، مختب ــب الدراس ــة )مكات ــلطات المختص ــرف الس ــن ط ــدة م ــات المعتم ــر الهيئ ــة  عب ــة الالزم التقني

ــن...(  ومعماريي

ال يمكن الشروع في انجاز األشغال اال بعد المصادقة على  الدراسات التقنية الالزمة  من طرف المصالح المختصة للوزارة.- 
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المادة العشرون: المحافظة على البيئة
يتعهــد المســتفيد بالعمــل علــى المحافظــة علــى البيئــة والنظافــة بالمناطــق موضــوع الترخيــص واحتــرام كافــة المقتضيــات القانونيــة الجــاري - 

بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم رمــي أو دفــن أو تصريــف كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك العــام البحــري أو تلويــث ميــاه 
لبحر. ا

كما يتعهد المستفيد بالتقيد بمقترحات وتوصيات الدراسة البيئية.- 

المادة الواحدة  والعشرون : المراقبة 
ــارة  ــن بهــذه المهــام والســماح لهــم بزي ــي اإلدارة المكلفي ــة مــن طــرف ممثل ــى تســهيل مهــام المراقب ــى المســتفيد العمــل عل ــن عل يتعي

ــت ودون إذن مســبق. ــي أي وق ــم المالحظــات ف المنشــآت و تقدي

المادة الثانية والعشرون: التأمين 
يجب على المأذون له أن يتوفر على جميع التأمينات الضرورية عن األخطار المحتمل حدوثها إثر مزاولة هذا النشاط.

المادة الثالثة والعشرون: مقتضيات مختلفة

 ال يمكــن مطالبــة اإلدارة بــأي تعويــض عمــا قــد تتعــرض لــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا بــأي تخفيــض مــن اإلتــاوة المقــررة 
ألي ســبب مــن األســباب.

 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  
السرقة وضياع التجهيزات بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 

الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين  - 
او بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي. 

المادة الرابعة والعشرون: فض النزاعات

فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء 

إلــى المحاكــم المختصــة.
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االحتالل المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
الستغالل مزرعة لتربية األحياء المائية

قرار الترخيص رقم : ..............................

مبلغ اإلتاوة :......................................................

إعداد و توقيع من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع من طرف

مصادق عليه من طرف

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام
البحري

إلنشاء واستغالل وحدة صناعية 

موقع القطعة ……........….......................…....
قرار الترخيص رقم ……........….......................…....

بتاريخ ……........….......................…....
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
 إلنشاء واستغالل وحدة صناعية 

طبقا لمقتضيات المادة .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

بين :

وزارة التجهيز والنقل  واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء....................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
المادة األولى: موضوع الترخيص 

 االحتالل المؤقت للقطعة  األرضية التابعة للملك العمومي البحري.......................................
 الكائنة بالجماعة القروية / الحضرية .......................................

إقليم .......................................
المبينة في التصميم الملحق بأصل قرار االحتالل المؤقت.

المادة الثانية: اإلطار القانوني
الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 
 الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918(، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛- 
الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1436 ) 16 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ؛- 
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛- 
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 غشت 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه،- 
الظهير الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛ - 
 المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العموميــة فيمــا - 

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛   
القــرار المشــترك لوزيــر األشــغال العموميــة ووزيــر الماليــة واالســتثمارات الخارجيــة رقــم 24.97.96 بتاريــخ 5 دجنبــر 1996 بشــأن - 

تحديــد أســعار األجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العموميــة؛  
القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 

1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمــات ؛
قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ؛- 
 قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة المادة 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة،- 
الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.59 الصــادر فــي 10 ربيــع األول 1424 )12 مــاي 2003( بتنفيــذ القانــون رقــم 11.03 المتعلــق بحمايــة - 

واســتصالح البيئــة،
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت1914 المنظم للمؤسسات المضرة وغير المالئمة أو الخطيرة كما وقع تغييره وتتميمه،- 
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 ماي 2003 بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث  الهواء- 
المخطط الوطني لتثمين الملك العمومي البحري- 
 -......

المادة الثالثة: موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باحتــالل قطعــة ارضيــة تابعــة 

ــة بالجماعــة................................. ــع ، الكائن ــر مرب ــك العمومــي البحــري، مســاحتها/ طولهــا ..............مت للمل
إقليم .................................- 

المبينة في التصميم الملحق بأصل قرار االحتالل المؤقت وكناش التحمالت من اجل إنشاء واستغالل وحدة صناعية من طرف المستفيد.

المادة الرابعة: طبيعة الرخصة 

ــه منعــا  ــة المذكــورة ويمنــع علي ــى المســتفيد أن يســتغل شــخصيا القطعــة األرضي تعتبــر الرخصــة موضــوع القــرار شــخصية، بحيــث يتعيــن عل
كليــا، تحــت طائلــة ســحب الرخصــة والمتابعــة القضائيــة، أن يفــوت أو يكــري للغيــر كال أو جــزءا مــن هــذه القطعــة  عــالوة علــى أنــه ال يجــوز 
لــه التنــازل أو تحويــل الرخصــة لفائــدة الغيــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مســبقة وصريحــة مــن طــرف وزيــر التجهيــز والنقــل و اللوجســتيك.

كمــا أن هــذه الرخصــة مؤقتــة ويمكــن ســحبها  فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الظهيــر الصــادر فــي 24 صفــر الخيــر ) 30 نوفمبــر 1918(، 
بشــأن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام حســبما وقــع تغييــره أو تتميمــه، وال تنشــئ أو تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة مثــل 
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حــق الزينــة أو األصــل التجــاري كمــا أنهــا ال تعفــي المســتفيد مــن الحصــول علــى كل الرخــص والتصاريــح الضروريــة إلنجــاز األشــغال واســتغالل 
القطعــة األرضيــة المعنيــة وبصفــة عامــة الخضــوع للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل.

المادة الخامسة: مدة الترخيص
تحــدد مــدة االســتغالل وفــق مــا هــو مبيــن بقــرار الترخيــص، ويبقــى لــإدارة الســلطة التقديريــة لتجديــد الرخصــة بنــاء علــى طلــب يقدمــه المســتفيد 

لــدى اإلدارة ثالثــة أشــهر قبــل انتهائهــا.

وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك داخــل األجــل المذكــور، فإنــه يصبــح بعــد انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــي وضعيــة المحتــل للملــك العــام بصفــة غيــر 
قانونيــة وتطبــق فــي حقــه مقتضيــات القانــون رقــم 9.96 المتمــم لظهيــر 30 نونبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك العــام الــذي يفــرض 

ذعيــرة ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة دون إخــالل بالمتابعــة القضائيــة.

المادة السادسة: اإلتاوة
يؤدي المستفيد إتاوة اجمالية محددة في:

إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت المرفــق لكنــاش التحمــالت - 
والمحــددة فــي مبلغ.................................درهــم.

اتاوة اضافية موضوع العرض المالي المقترح من طرف المستفيد خالل مسطرة طلب العروض.- 
ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.

المادة السابعة: الضمان
يتعهد المستفيد بتقديم خطاب ضمان.- 
يضــل الضمــان مرصــدا  لتاميــن االلتزامــات التعاقديــة للمســتفيد الــى حيــن نهايــة مــدة الترخيــص  خاصــة فيمــا يتعلــق بحســن - 

تســديد اإلتــاوات و ارجــاع القطعــة األرضيــة الــى طبيعتهــا األصليــة بعــد نهايــة مــدة الترخيــص.
يحدد مبلغ الضمان في مبلغ اإٌلتاوة اإلجمالية لسنة واحدة.- 
يجب تكوين الضمان بعد توقيع العقد و قبل تبليغ قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري.- 
يتم استرجاع الضمان من طرف المستفيد بعد التأكد من استيفاء الشرطين التاليين:- 
تسديد جميع اإلتاوات المستحقة من طرف المستفيد.- 
ارجاع القطعة األرضية الى طبيعتها األصلية.- 
تقوم اإلدارة بمصادرة الضمان في حالة إخالل المستفيد بأحد الشرطين السابقين.- 
احترام المقتضيات المنصوص عليها بقرار الترخيص.- 

المادة الثامنة:  سحب الرخصة من طرف اإلدارة
باإلضافــة إلــى إمكانيــة ســحب الرخصــة ألي ســبب مــن األســباب التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة طبقــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات 

الفصــل الســادس مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 فــإن رخصــة االحتــالل المؤقــت تســحب لألســباب التاليــة:
 عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
 عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
 عدم أداء اإلتاوة أو التأخر في أدائها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
  عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص؛- 

المادة التاسعة: التنازل عن الرخصة من طرف المستفيد
يمكــن للمســتفيد ان يتنــازل ، فــي اي وقــت، عــن الرخصــة الممنوحــة لــه ، ويقــدم لهــذ الغايــة طلبــا  موقعــا ومصادقــا علــى صحــة - 

توقيعــه  مــن طــرف الشــخص المخــول لــه.

المادة العاشرة: اإلجراءات القسرية
فــي حالــة  تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة او وثائــق مــزورة او اذا ثبــت فــي حــق المســتفيد  ارتــكاب اعمــال غــش او رشــوة او مخالفــات 
ــات  ــة تتخــذ العقوب ــرة بااللتزامــات الموقعــة وبصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائي ــات خطي متكــررة لشــروط الترخيــص او مخالف

التاليــة :
سحب رخصة االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
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المنع بصفة نهائية من االستفادة من تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
ــا الحالتيــن يتــم توجيــه انــذار الــى المعنــي باألمــر قصــد اإلدالء بمالحظاتــه فــي اجــل ال يتعــدى 15 يومــا ابتــداًء مــن -  فــي كلت

تاريــخ التبليــغ.

المادة الحادية عشر: التواصل و المراسالت
تتم المراسالت بين اإلدارة والمستفيد و المتعلقة بتدبير هذا الترخيص كتابة.

يتم بعت هذه اإلرساليات الى العنوان المشار اليه بكناش التحمالت.
يتم تبادل المراسالت بين الطرفين  عبر وضعها مقابل وصل التبليغ او عبر ارسالها عن طريق الفاكس او البريد المضمون. 

يمكن ان تتم هذه اإلرساليات بصفة تكميلية عن طريق البريد اإللكتروني.

المادة الثانية عشر: عنوان المستفيد
يتعين على المستفيد التوفر على عنوان بالمغرب  واإلشارة اليه بكناش التحمالت.

فــي حالــة تغييــر عنــوان المســتفيد يتحتــم عليــه اخبــار اإلدارة  عبــر البريــد المضمــون بالعنــوان الجديــد فــور تغييــره  وإال ســيتم اعتبــار جميــع 
المراســالت التــي يتــم إرســالها الــى العنــوان المشــار اليــه بكنــاش التحمــالت صحيحــة.

المادة الثالة عشر: تبليغ قرار الترخيص
 يتــم تبليــغ قــرار الترخيــص باحتــالل قطعــة ارضيــة مــن الملــك العــام البحــري فــور توقيعــه و المصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات 

المختصــة  مرفقــا ب:
نسخة مطابقة لألصل من كناش التحمالت- 
نسخة من التصاميم موقعة من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك.- 

المادة الرابعة عشر:  اإلنذار
تقوم اإلدارة بتوجيه إنذار الى المستفيد في الحاالت التالية:

تغيير بعض او كل مكونات المشروع.- 
عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
عدم أداء اإلتاوة أو التأخر عن دفعها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص و التصاميم؛- 
تفويــت  او تحويــل، بصفــة كليــة أو جزئيــة، حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام البحــري إلــى الغيــر ليقــوم مقامــه - 

فــي أي مــن الحقــوق والواجبــات موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت بــدون الموافقــة المســبقة لــإدارة.
عدم تمكين مسؤولي واعوان اإلدارة من اداء مهام المعاينة والمراقبة.- 
عدم احترام مقتضيات قرار الترخيص وكناش التحمالت بصفة عامة.- 
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الباب الثاني: البنود التقنية
المادة الخامسة عشر: معطيات تقنية حول القطعة المرخص بها 

المساحة    : ............................- 

اإلحداثيات : ............................- 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة السادسة عشر: األنشطة المرخص بها 
بموجب هذا الترخيص يمكن للمستفيد مزاولة األنشطة التالية فوق القطعة األرضية المرخص بها:

 -........
 -.......

المادة السابعة عشر: تنفيذ األشغال و التزامات المستفيد

تنفــذ األشــغال وفــق التصاميــم المصــادق عليهــا والمرفقــة بأصــل كنــاش التحمــالت وال يســمح بــأي تعديــل أو تغييــر إال بالموافقــة الكتابيــة • 
لمصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيز والنقــل واللوجســتيك ب...............................،

يلــزم المرخــص لــه بوضــع عالمــات التشــوير والتحديــد )بمــا فيهــا وضــع األوتــاد، و تســييج الموقــع ( وذلــك بعــد مصادقــة مصالــح • 
ــا، ــل واللوجســتيك ب..........................عليه ــز و النق ــة للتجهي ــة اإلقليمي المديري

يتحمل المرخص له مسؤولية كافة األضرار التي قد يلحقها بالملك العمومي البحري أو بالغير من جراء تنفيذ األشغال،• 
يتعين االنتهاء من األشغال داخل أجل .................. يبتدئ من تاريخ الحصول على التراخيص والتصريحات الالزمة،• 
يتــم وضــع التجهيــزات الخاصــة بالوحــدات الصناعيــة حســب القواعــد الفنيــة المتبعــة فــي مجــال اســتغالل الملــك العمومــي البحــري و • 

تحــت إشــراف و مراقبــة مصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك ب.............................ويتعيــن أن تكــون المــواد 
المســتعملة فــي البنــاء مطابقــة للمعاييــر المنصــوص عليهــا وتتناســب و مــدة االحتــالل،

يتعيــن علــى المســتفيد الحفــاظ علــى الســاحل مــع التطبيــق الصــارم للنصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا البــاب، خاصــة • 
مقتضيــات القانــون رقــم 81.12 المتعلــق بالســاحل،

احتــرام مقتضيــات وثائــق التعميــر وكــذا تدبيــر واســتعمال الشــاطئ الخــاص بالشــاطئ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر لموضــع • 
القطعــة أو مســاحتها،

إزالــة جميــع المنشــآت المقامــة وإرجــاع حالــة القطعــة المســتغلة إلــى مــا كانــت عليــه عنــد انتهــاء الفتــرة المرخصــة لالســتغالل، وفــي • 
حالــة عــدم القيــام بذلــك تقــوم اإلدارة بإزالتهــا علــى نفقتــه.

المادة الثامنة عشر:  تحديد المسؤوليات
إن أشــغال التهيئــة والتجهيــز والصيانــة والتدبيــر ونظافــة القطعــة موضــوع الترخيــص تبقــى علــى مســؤولية المســتفيد. أمــا مختلــف 
المنشــآت التــي ســيتم إحداثهــا فــوق هــذه المناطــق لممارســة النشــاط  موضــوع الرخصــة مــن هــذا الكنــاش فتتــم طبقــا للقوانيــن واألنظمــة 

الجــاري بهــا العمــل.

 المادة التاسعة عشر: انجاز الحواجز الحماية والوقائية
عنــد ضــرورة انشــاء منشــآت للحمايــة والوقايــة مــن اجــل ســالمة مزاولــة األنشــطة المرخــص بهــا يتحتــم علــى المســتفيد انجــاز - 

الدراســات التقنيــة الالزمــة  عبــر الهيئــات المعتمــدة مــن طــرف الســلطات المختصــة )مكاتــب الدراســات، مختبــرات، مهندســين 
طوبوغرافييــن و معمارييــن...( 

ال يمكــن الشــروع فــي انجــاز األشــغال اال بعــد المصادقــة علــى  الدراســات التقنيــة الالزمــة  مــن طــرف المصالــح المختصــة - 
للــوزارة.
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المادة العشرون: المحافظة على البيئة
ــات -  ــة المقتضي ــرام كاف ــص واحت ــوع الترخي ــق موض ــة بالمناط ــة والنظاف ــى البيئ ــة عل ــى المحافظ ــل عل ــتفيد بالعم ــد المس يتعه

القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم رمــي أو دفــن أو تصريــف كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك 
العــام البحــري أو تلويــث ميــاه البحــر.

كما يتعهد المستفيد بالتقيد بمقترحات وتوصيات الدراسة البيئية.- 

المادة الواحدة  والعشرون : المراقبة 
 يتعيــن علــى المســتفيد العمــل علــى تســهيل مهــام المراقبــة مــن طــرف ممثلــي اإلدارة المكلفيــن بهــذه المهــام والســماح لهــم بزيــارة 

ــت ودون إذن مســبق. ــي أي وق ــم المالحظــات ف المنشــآت و تقدي

المادة الثانية والعشرون: التأمين 
يجب على المأذون له أن يتوفر على جميع التأمينات الضرورية عن األخطار المحتمل حدوثها إثر مزاولة هذا النشاط.

المادة الثالثة والعشرون: مقتضيات مختلفة
 ال يمكــن مطالبــة اإلدارة بــأي تعويــض عمــا قــد تتعــرض لــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا بــأي تخفيــض مــن اإلتــاوة المقــررة 

ألي ســبب مــن األســباب.
 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  

السرقة وضياع التجهيزات بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 
الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين  - 

او بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي. 

المادة الرابعة والعشرون: فض النزاعات
فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء 

إلــى المحاكــم المختصــة.

حرر ب ....................، بتاريخ .....................

اطلع ووافق عليه  ..............................

المديرية اإلقليمية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك   ب..............................
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
إلنشاء واستغالل وحدة صناعية 

قرار الترخيص رقم : ..............................

مبلغ اإلتاوة :......................................................

إعداد و توقيع  من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع  من طرف

مصادق عليه من طرف

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري  
إلنشاء واستغالل محطة لتحلية مياه البحر

موقع القطعة ……........….......................…....
قرار الترخيص رقم ……........….......................…....
بتاريخ ……........…....................................…....
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االحتالل المؤقت  لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري 
إلنشاء واستغالل محطة لتحلية مياه البحر

طبقا لمقتضيات المادة .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

بين :

وزارة التجهيز والنقل  واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء....................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية
المادة األولى: موضوع الترخيص 

ــة  ــة / الحضري ــة القروي ــة بالجماع ــاطئ .................... الكائن ــري بش ــي البح ــك العموم ــة للمل ــة التابع ــة  األرضي ــت للقطع ــالل المؤق  االحت
ــت. ــالل المؤق ــرار االحت ــل ق ــق بأص ــم الملح ــي التصمي ــة ف ــم ........... المبين ...........، إقلي

المادة الثانية: اإلطار القانوني

الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 

 الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918(، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛- 
الظهير الشريف الصادر في 29 رمضان 1436 ) 16 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ؛- 
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛- 
الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون االلتزامات والعقود؛- 
 الظهير الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛ - 
 المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العموميــة فيمــا - 

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛   

 القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 
1997 بتحديــد األجــرة عــن الخدمــات ؛  

 قــرار وزيــر التجهيــز و النقــل و اللوجســتيك رقــم  3371.14 صــادر فــي 4 ذي الحجــة 1435 )29 ســبتمبر 2014( بتحديــد اإلتــاوة - 
المســتحقة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي للدولــة ؛

قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ؛- 
 قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة المادة 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
وثائق تصميم تدبير واستعمال الشاطئ الخاص بالشاطئ- 
المخطط الوطني لتثمين الملك العمومي البحري- 
 -......

المادة الثالثة: موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باحتــالل قطعــة ارضيــة تابعــة 
للملــك العمومــي البحــري، مســاحتها/ طولهــا ..............متــر مربــع /أو متــر طولــي، الكائنــة بالجماعــة ...........، إقليــم ........... المبينــة فــي 
التصميــم الملحــق بأصــل قــرار االحتــالل المؤقــت وكنــاش التحمــالت مــن اجــل إنشــاء واســتغالل محطــة لتصفيــة ميــاه البحرمــن طــرف المســتفيد.

المادة الرابعة: طبيعة الرخصة 
ــه منعــا  ــة المذكــورة ويمنــع علي ــى المســتفيد أن يســتغل شــخصيا القطعــة األرضي تعتبــر الرخصــة موضــوع القــرار شــخصية، بحيــث يتعيــن عل
كليــا، تحــت طائلــة ســحب الرخصــة والمتابعــة القضائيــة، أن يفــوت أو يكــري للغيــر كال أو جــزءا مــن هــذه القطعــة  عــالوة علــى أنــه ال يجــوز 
لــه التنــازل أو تحويــل الرخصــة لفائــدة الغيــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مســبقة وصريحــة مــن طــرف وزيــر التجهيــز والنقــل و اللوجســتيك.

كمــا أن هــذه الرخصــة مؤقتــة و يمكــن ســحبها  فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الظهيــر الصــادر فــي 24 صفــر الخيــر ) 30 نوفمبــر 
ــوق  ــن الحق ــق م ــتفيد أي ح ــول للمس ــئ أو تخ ــه، و ال تنش ــره أو تتميم ــع تغيي ــبما وق ــام حس ــك الع ــت للمل ــالل المؤق ــأن االحت 1918 ( ، بش
العينيــة العقاريــة مثــل حــق الزينــة أو األصــل التجــاري كمــا أنهــا ال تعفيــه مــن الحصــول علــى كل الرخــص والتصاريــح الضروريــة إلنجــاز 

ــة المعنيــة وبصفــة عامــة الخضــوع للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل. األشــغال واســتغالل القطعــة األرضي

المادة الخامسة: مدة الترخيص 
تحــدد مــدة االســتغالل وفــق مــا هــو مبيــن بقــرار الترخيــص، ويبقــى لــإدارة الســلطة التقديريــة لتجديــد الرخصــة بنــاء علــى طلــب يقدمــه المســتفيد 

لــدى اإلدارة ثالثــة أشــهر قبــل انتهائهــا.
وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك داخــل األجــل المذكــور، فإنــه يصبــح بعــد انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــي وضعيــة المحتــل للملــك العــام بصفــة غيــر 
قانونيــة وتطبــق فــي حقــه مقتضيــات القانــون رقــم 9.96 المتمــم لظهيــر 30 نونبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك العــام الــذي يفــرض 

ذعيــرة ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة دون إخــالل بالمتابعــة القضائيــة.
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المادة السادسة: اإلتاوة
يــؤدي المســتفيد إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت - 

المرفــق لكنــاش التحمــالت و المحــددة فــي مبلغ.......................درهــم.
ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 

المادة السابعة: تفويت الحقوق
تظــل هــذه الرخصــة شــخصية، وال يمكــن للمســتفيد إال بعــد الموافقــة المســبقة لــإدارة تحويــل حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام 
البحــري فــي حــدود مــدة صالحيــة قــرار الترخيــص الممنــوح لــه لهــذا الغــرض إلــى أشــخاص مــن القطــاع العــام أو الخــاص ليقومــوا مقامــه فــي 
أي مــن الحقــوق والواجبــات موضــوع قــرار الترخيــص وكنــاش التحمــالت بصفــة كليــة أو جزئيــة. وال تخــول للمســتفيد أي حــق عينــي  أو تبعــي 

أو تجــاري. 

المادة الثامنة:  سحب الرخصة من طرف اإلدارة
باإلضافــة إلــى إمكانيــة ســحب الرخصــة ألي ســبب مــن األســباب التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة طبقــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات 

الفصــل الســادس مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 فــإن رخصــة االحتــالل المؤقــت تســحب لألســباب التاليــة:
 عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
 عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
 عدم أداء اإلتاوة أو التأخر في أدائها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
 عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص؛- 

المادة التاسعة: التنازل عن الرخصة من طرف المستفيد
يمكــن للمســتفيد ان يتقــدم ، فــي اي وقــت، بطلــب التنــازل عــن الرخصــة عبــر طلــب  موقــع مــن طــرف الشــخص المخــول لــه مــع ضــرورة - 

المصادقــة علــى التوقيــع.

المادة العاشرة: اإلجراءات القسرية
فــي حالــة  تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة او وثائــق مــزورة او اذا ثبــت فــي حــق المســتفيد  ارتــكاب اعمــال غــش او رشــوة  او مخالفــات متكــررة 

لشــروط الترخيــص او مخالفــات خطيــرة بااللتزامــات الموقعــة وبصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائيــة تتخــذ العقوبــات التاليــة :

سحب رخصة االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
المنع بصفة نهائية من االستفادة من تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 

في كلتا الحالتين يتم توجيه انذار الى المعني باألمر قصد اإلدالء بمالحظاته في اجل ال يتعدى 15 يوما ابتداًء من تاريخ التبليغ.

المادة الحادية عشر: التواصل و المراسالت
تتم المراسالت بين اإلدارة والمستفيد و المتعلقة بتدبير هذا الترخيص كتابة.

يتم بعت هذه اإلرساليات الى العنوان المشار اليه بكناش التحمالت.
يتم تبادل المراسالت بين الطرفين  عبر وضعها مقابل وصل التبليغ او عبر ارسالها عن طريق الفاكس او البريد المضمون. 

يمكن ان تتم هذه اإلرساليات بصفة تكميلية عن طريق البريد اإللكتروني.

المادة الثانية عشر: عنوان المستفيد
يتعين على المستفيد التوفر على عنوان بالمغرب  و اإلشارة اليه بكناش التحمالت.

فــي حالــة تغييــر عنــوان المســتفيد يتحتــم عليــه اخبــار اإلدارة  عبــر البريــد المضمــون بالعنــوان الجديــد فــور تغييــره  و إال ســيتم اعتبــار جميــع 
المراســالت التــي يتــم بعتهــا الــى العنــوان المشــار اليــه بكنــاش التحمــالت صحيحــة.

المادة الثالثة عشر: تبليغ قرار الترخيص
 يتــم تبليــغ قــرار الترخيــص باحتــالل قطعــة ارضيــة مــن الملــك العــام البحــري فــور توقيعــه و المصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات المختصــة  

مرفقــا بـ:

نسخة طبقا لألصل من كناش التحمالت- 
نسخة من التصاميم موقعة من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك.- 
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الفصل الثاني: البنود التقنية
المادة الرابعة عشر: معطيات تقنية حول القطعة المرخص بها 

المساحة: ...............- 

اإلحداثيات :..............................- 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة الخامسة عشر: األنشطة المرخص بها 
بموجب هذا الترخيص يمكن للمستفيد مزاولة األنشطة التالية فوق القطعة األرضية المرخص بها:

 -......................................
 -.....................................

المادة السادسة عشر: تنفيذ األشغال و التزامات المستفيد

احترام الطابع العمومي للملك العام البحري واستغالله وفق القوانين الجاري بها العمل و مقتضيات كناش التحمالت. - 
تنفيــذ ، علــى نفقتــه و مســؤوليته، جميــع الدراســات وإنجــاز المنشــآت، موضــوع قــرار الترخيــص و كــذا التعديــالت المطلوبــة مــن طــرف - 

اإلدارة، وذلــك فــي أجــل ال يتعــدى ........... أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ الرخصــة.
احترام جميع التوصيات التي جاءت بها الدراسات البيئية للمشروع.- 
مراقبة مياه البحر والتتبع البيئي.- 
 وضــع مذكــرة موجــزة ســنوية لجميــع التحاليــل والمتابعــات البيئيــة حــول جــودة ميــاه البحــر للمديريــة اإلقليميــة للتجهيــز والنقــل واللوجســتيك - 

وتقديــم الوثائــق كلمــا طلــب منــه ذلــك .
تركيب عوامات التشوير البحري بمحيط منطقة المشروع داخل البحر قصد ضمان سالمة المالحة البحرية.- 
اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحــذف أو التقليــل مــن التأثيــرات علــى البيئــة الناتجــة عــن إنجــاز المنشــآت المــراد تشــييدها فــوق الملــك العمومــي - 

البحــري خــالل فتــرة األشــغال وكــذا تقديــم شــهادة الموافقــة البيئيــة قبــل الشــروع فــي انجــاز األشــغال.
إنجــاز المشــروع بالمــواد المرخــص باســتعمالها مــن طــرف اإلدارة وكذلــك طبقــا للتدابيــر الــواردة فــي تصميــم التهيئــة للمنطقــة والمصــادق - 

عليــه مــن طــرف الوكالــة الحضريــة. 
ضرورة الحصول على جميع التراخيص الالزمة إلقامة هذا المشروع لذى المصالح المعنية .- 
العمــل علــى المحافظــة علــى البيئــة والنظافــة بالمناطــق موضــوع الترخيــص واحتــرام كافــة المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل فــي - 

هــذا الشــأن وذلــك بعــدم قــذف أو دفــن كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك العمومــي البحــري أو يــؤدي إلــى تلــوث الســاحل.
احتــرام الممــرات العموميــة المحيطــة بالمشــروع ، حســب التصاميــم المدلــى بهــا لضمــان حريــة ولــوج العمــوم إلــى شــط البحــر واألماكــن - 

المجــاورة مــع ضمــان تخصيــص منافــذ لالســتعماالت العموميــة والتدخــالت المســتعجلة بــكل حريــة وبصفــة مجانيــة.
تزويد المنشأة بجميع الوسائل الالزمة إلطفاء الحريق.- 
بعد إنجاز المشروع، إرجاع الملك العمومي البحري المجاور للمنشأة إلى حالته األصلية والسيما تنظيف الموقع.- 
بعــد انتهــاء مــدة الترخيــص أو التخلــي عــن االســتغالل، إرجــاع حالــة القطعــة المســتغلة إلــى حالتهــا األصليــة ودلــك بإزالــة جميــع المنشــآت - 

المقامــة فوقهــا

المادة السابعة عشر:  تحديد المسؤوليات
يتحمل المستفيد نفقات صيانة المنشآت حتى تبقى دائما صالحة لالستغالل وتحقيق األغراض واألهداف المرسومة لها.- 
يجب على المستفيد ضمان الصيانة السليمة ألنظمة تصفية مياه البحر للحد من اآلثار السلبية على البيئة الناتجة عن عدم صيانتها.- 
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يجب على المستفيد التقليل من المشاكل المتعلقة بطرح المياه المالحة في البحر وذلك لضمان جودة المياه والخدمات البيئية. - 

المادة الثامنة عشر: التجهيز والصيانة

يتحمل المستفيد نفقات صيانة المنشآت حتى تبقى دائما صالحة لالستغالل وتحقيق األغراض واألهداف المرسومة لها.- 
يجب على المستفيد ضمان الصيانة السليمة ألنظمة تصفية مياه البحر للحد من اآلثار السلبية على البيئة الناتجة عن عدم صيانتها.- 
يجب على المستفيد التقليل من المشاكل المتعلقة بطرح المياه المالحة في البحر وذلك لضمان جودة المياه والخدمات البيئية. - 

المادة التاسعة عشر: المراقبة .

يتعين على المستفيد العمل على تسهيل مهام المراقبة من طرف ممثلي اإلدارة المكلفين بهذه المهام والسماح لهم بزيارة المنشآت.  

المادة العشرون: مراقبة األشغال.
تتــم عمليــات اإلنجــاز للمشــروع وأشــغال الصيانــة والتعديــالت تحــت المراقبــة الدائمــة ألعــوان اإلدارة المعينيــن لهــذا الغــرض، تعــرض التصاميــم 

والرســومات علــى اإلدارة للمصادقــة قبــل الشــروع فــي عمليــات كل اإلنجــاز.

المادة الواحدة والعشرون: انجاز حواجز الحماية والوقائية

عنــد ضــرورة انشــاء منشــآت للحمايــة و الوقايــة مــن اجــل ســالمة مزاولــة األنشــطة المرخــص بهــا يتحتــم علــى المســتفيد انجــاز الدراســات - 
ــن  ــين طوبوغرافيي ــرات، مهندس ــات، مختب ــب الدراس ــة )مكات ــلطات المختص ــرف الس ــن ط ــدة م ــات المعتم ــر الهيئ ــة  عب ــة الالزم التقني

ــن...(  ومعماريي
ال يمكن الشروع في انجاز األشغال اال بعد المصادقة على  الدراسات التقنية الالزمة  من طرف المصالح المختصة للوزارة.- 

المادة الثانية والعشرون: التزامات المستفيد
يتعهد المستفيد بما يلي :    

التقيد باحترام مقتضيات كناش التحمالت الخاص باألنشطة المرخص بها.- 
احترام الطابع العمومي للملك العام البحري وصيانة وضمان استغالله استغالال أمثل. - 

التقيــد باســتغالل الملــك العــام البحــري وفــق مــا تنــص عليــه مقتضيــات كل مــن كنــاش التحمــالت هــذا ومختلــف القوانيــن الجــاري بهــا العمــل - 
فــي هــذا المجــال.

التقيــد باحتــرام مقتضيــات وثائــق تصميــم تدبيــر واســتعمال الشــاطئ الخــاص بالشــاطئ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر لموضــع القطعــة - 
مساحتها. أو 

المادة الثالثة والعشرون: المحافظة على البيئة
يتعهــد المســتفيد بالعمــل علــى المحافظــة علــى البيئــة والنظافــة بالمناطــق موضــوع الترخيــص واحتــرام كافــة المقتضيــات القانونيــة الجــاري - 

بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن وذلــك بعــدم رمــي أو دفــن أو تصريــف كل مــا مــن شــأنه أن يضــر بطبيعــة الملــك العــام البحــري أو تلويــث ميــاه 
لبحر. ا

كما يتعهد المستفيد بالتقيد بمقترحات و توصيات الدراسة البيئية.- 

المادة الرابعة والعشرون: مقتضيات مختلفة
 ال يمكــن مطالبــة اإلدارة بــأي تعويــض عمــا قــد تتعــرض لــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا بــأي تخفيــض مــن اإلتــاوة المقــررة 

ألي ســبب مــن األســباب.

 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  
السرقة وضياع األشياء والبضائع بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 
الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين  - 

او بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي كارتفــاع المــوج مثــال. 

المادة الخامسة والعشرون: فض النزاعات
في حالة حدوث نزاع بين الطرفين:

فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء إلــى - 
المحاكــم المختصــة.

إذا تعذر الوصول إلى حل توافقي يتم اللجوء إلى المحاكم المغربية المختصة.- 



لبحــر إنشــاء واســتغالل محطــة لتحليــة ميــاه ا

184

االحتالل المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري

إلنشاء واستغالل محطة لتصفية مياه البحر
قرار الترخيص رقم : ..............................

مبلغ اإلتاوة :......................................................
إعداد و توقيع من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع  من طرف

مصادق عليه من طرف

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(
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المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء .......................................

كنــاش التحمــالت

االحتالل المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري
إنشاء و استغالل التجهيزات المتعلقة بالشبكات العامة للمواصالت السلكية 

و الالسلكية
 من طرف شركة ……........….......................…....……........…...............

....…........

موقع القطعة ……........….......................…....
قرار الترخيص رقم……........….......................…....

بتاريخ ……........….......................…....
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االحتالل المؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العام البحري 
إنشاء و استغالل التجهيزات المتعلقة بالشبكات العامة للمواصالت السلكية و الالسلكية
طبقا لمقتضيات المادة ........................................................................................................................................

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

بين :

وزارة التجهيز والنقل  واللوجستيك والماء ممثلة في المدير اإلقليمي  للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.................................

المشار إليها الحقا بـ »اإلدارة«

 من جهة

و :

األشخاص الذاتيون :	 
             …………………………………… : السيد)ة(                             

             …………………………………… :  الحامل)ة( للبطاقة الوطنية رقم  

القاطن)ة( ب                          : …………………………………… 

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

          …………………………………… : البريد اإللكتروني        

             …………………………………… : رقم الحساب البنكي       

األشخاص المعنويون :	 
           …………………………………… : السيد)ة(    

…………………………………… : الممثل القانوني للشركة  

…………………………………… : الهيئة القانونية للشركة  

…………………………………… : مقر الشركة وعنوانها  

…………………………………… : الهاتف    

…………………………………… : الفاكس    

         …………………………………… : البريد اإللكتروني     

…………………………………… : رقم السجل التجاري  

…………………………………… : رقم الحساب البنكي للشركة  

المشار إليه الحقا بـ »المستفيد«

من جهة ثانية

تم بوجبه التعاقد على ما يلي :
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الباب األول : البنود اإلدارية

المادة األولى: موضوع الترخيص 
ــة  ــة / الحضري ــة القروي ــة بالجماع ــاطئ .................... الكائن ــري بش ــي البح ــك العموم ــة للمل ــة التابع ــة  األرضي ــت للقطع ــالل المؤق  االحت

ــت. ــالل المؤق ــرار االحت ــل ق ــق بأص ــم الملح ــي التصمي ــة ف ــم ........... المبين ...........، إقلي

المادة الثانية: اإلطار القانوني
الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1332 ) فاتح يوليو 1914 ( بشأن الملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛ - 
الظهير الصادر في 24 صفر الخير ) 30 نوفمبر 1918 ( ، بشأن االحتالل المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛- 
الظهير الصادر في 25 ربيع الثاني  1345 )02 نوفمبر 1926 ( بشأن شرطة الملك العمومي البحري؛- 
الظهير الصادر بتاريخ 29 رمضان 1436)16 يوليوز2015( بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل،- 
ــة فيمــا -  المرســوم رقــم: 290.96.2 بتاريــخ 30 يونيــو 1996 بإحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل وزارة األشــغال العمومي

يرجــع لبحــث الطلبــات المتعلقــة بمنــح أو تجديــد أو تغييــر أو تحويــل التراخيــص باالحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي؛
القــرار المشــترك لوزيــر الفالحــة و التجهيــز و البيئــة ووزيــر الماليــة و التجــارة و الصناعــة التقليديــة رقــم 97-1326  بتاريــخ 14 أكتوبــر - 

7991 بتحديــد األجــرة عــن الخدمــات ؛
قانون المالية لسنة 97/1998 وخاصة الفصل 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي؛- 
القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد و المواصالت السلكية والالسلكية ؛- 
المرســوم رقــم 003.16.2 الصــادر بتاريــخ 3 فبرايــر 2016  المتعلــق بتحديــد االتــاوة عــن احتــالل االمــالك العامــة للدولــة مــن طــرف - 

متعهــدي الشــبكات العامــة للمواصــالت الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 6440 بتاريــخ 9 جمــادى االولــى 1437 ) 18 فبرايــر 2016(.

المادة الثالثة: موضوع كناش التحمالت 
يهــدف كنــاش التحمــالت هــذا إلــى تحديــد االلتزامــات القانونيــة والتقنيــة التــي يتــم  الترخيــص بموجبهــا للمســتفيد باحتــالل قطعــة ارضيــة تابعــة للملــك 
ــم ........... المبينــة فــي التصميــم  العمومــي البحــري، مســاحتها/ طولهــا ..............متــر مربــع /أو متــر طولــي، الكائنــة بالجماعــة ...........، إقلي
الملحــق بأصــل قــرار االحتــالل المؤقــت وكنــاش التحمــالت مــن اجــل إنشــاء و اســتغالل التجهيــزات المتعلقــة بالشــبكات العامــة للمواصــالت مــن 

طــرف المســتفيد.

المادة الرابعة: طبيعة الرخصة 
 تعتبــر الرخصــة موضــوع القــرار شــخصية، بحيــث يتعيــن علــى المســتفيد أن يســتغل شــخصيا القطعــة األرضيــة المذكــورة ويمنــع عليــه منعــا كليــا، 
تحــت طائلــة ســحب الرخصــة والمتابعــة القضائيــة، أن يفــوت أو يكــري للغيــر كال أو جــزءا مــن هــذه القطعــة  عــالوة علــى أنــه ال يجــوز لــه التنــازل 

أو تحويــل الرخصــة لفائــدة الغيــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مســبقة وصريحــة مــن طــرف وزيــر التجهيــز والنقــل و اللوجســتيك.
كمــا أن هــذه الرخصــة مؤقتــة و يمكــن ســحبها  فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الظهيــر الصــادر فــي 24 صفــر الخيــر ) 30 نوفمبــر 1918 ( 
، بشــأن االحتــالل المؤقــت للملــك العــام حســبما وقــع تغييــره أو تتميمــه، و ال تنشــئ أو تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة مثــل 
حــق الزينــة أو األصــل التجــاري وال تعفيــه مــن الحصــول علــى كل الرخــص والتصاريــح الضروريــة إلنجــاز األشــغال واســتغالل القطعــة األرضيــة 

المعنيــة وبصفــة عامــة الخضــوع للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل.

المادة الخامسة: مدة الترخيص 
تحــدد مــدة االســتغالل وفــق مــا هــو مبيــن بقــرار الترخيــص، ويبقــى لــإدارة الســلطة التقديريــة لتجديــد الرخصــة بنــاء علــى طلــب يقدمــه 

المســتفيد لــدى اإلدارة ثالثــة أشــهر قبــل انتهائهــا.

وفــي حالــة عــدم قيامــه بذلــك داخــل األجــل المذكــور، فإنــه يصبــح بعــد انتهــاء صالحيــة الرخصــة، فــي وضعيــة المحتــل للملــك العــام 
بصفــة غيــر قانونيــة وتطبــق فــي حقــه مقتضيــات القانــون رقــم 9.96 المتمــم لظهيــر 30 نونبــر 1918 المتعلــق باالحتــالل المؤقــت للملــك 

العــام الــذي يفــرض ذعيــرة ســنوية تســاوي ثــالث مــرات مبلــغ اإلتــاوة العاديــة دون إخــالل بالمتابعــة القضائيــة.

المادة السادسة: اإلتاوة
يــؤذي المســتفيد إتــاوة ســنوية مقابــل االحتــالل المؤقــت للملــك العمومــي البحــري كمــا هــي محــددة فــي قــرار االحتــالل المؤقــت المرفــق 

لكنــاش التحمــالت و المحــددة فــي مبلغ.......................درهــم.

ويمكن تغيير اإلتاوة وفق ما تمليه القوانين المحددة لإتاوة المترتبة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.
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المادة السابعة: تفويت الحقوق
تظــل هــذه الرخصــة شــخصية، وال يمكــن للمســتفيد إال بعــد الموافقــة المســبقة لــإدارة تحويــل حقوقــه الناتجــة عــن االحتــالل المؤقــت 
للملــك العــام البحــري فــي حــدود مــدة صالحيــة قــرار الترخيــص الممنــوح لــه لهــذا الغــرض إلــى أشــخاص مــن القطــاع العــام أو الخــاص 
ــة. وال تخــول  ــة أو جزئي ــة كلي ــاش التحمــالت بصف ــص وكن ــرار الترخي ــات موضــوع ق ــوق والواجب ــن الحق ــي أي م ــه ف ــوا مقام ليقوم

للمســتفيد أي حــق عينــي  أو تبعــي أو تجــاري. 

المادة الثامنة:  سحب الرخصة من طرف اإلدارة
باإلضافــة إلــى إمكانيــة ســحب الرخصــة ألي ســبب مــن األســباب التــي تقتضيهــا المصلحــة العامــة طبقــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات الفصــل الســادس 

مــن ظهيــر 30 نوفمبــر 1918 فــإن رخصــة االحتــالل المؤقــت تســحب لألســباب التاليــة:
 عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد لسريانها؛- 
 عدم احترام شروط صيانة الملك العام والمحافظة عليه؛- 
 عدم أداء اإلتاوة أو التأخر في أدائها بعد انقضاء األجل الممنوح له؛- 
 عدم االلتزام بالشروط المضمنة بكناش التحمالت وقرار الترخيص؛- 

المادة التاسعة: التنازل عن الرخصة من طرف المستفيد

يمكــن للمســتفيد ان يتقــدم ، فــي اي وقــت، بطلــب التنــازل عــن الرخصــة عبــر طلــب  موقــع مــن طــرف الشــخص المخــول لــه مــع ضــرورة - 
المصادقــة علــى التوقيــع.

المادة العاشرة: اإلجراءات القسرية
فــي حالــة  تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة او وثائــق مــزورة او اذا ثبــت فــي حــق المســتفيد ارتــكاب اعمــال غــش او رشــوة  او مخالفــات متكــررة 

لشــروط الترخيــص او مخالفــات خطيــرة بااللتزامــات الموقعــة وبصــرف النظــر عــن المتابعــات الجنائيــة تتخــذ العقوبــات التاليــة :
سحب رخصة االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 
المنع بصفة نهائية من االستفادة من تراخيص االحتالل المؤقت للملك العمومي البحري.- 

في كلتا الحالتين يتم توجيه انذار الى المعني باألمر قصد اإلدالء بمالحظاته في اجل ال يتعدى 15 يوما ابتداًء من تاريخ التبليغ.

المادة الحادية عشر: التواصل و المراسالت
تتم المراسالت بين اإلدارة والمستفيد و المتعلقة بتدبير هذا الترخيص كتابة.

يتم بعت هذه اإلرساليات الى العنوان المشار اليه بكناش التحمالت.
يتم تبادل المراسالت بين الطرفين  عبر وضعها مقابل وصل التبليغ او عبر ارسالها عن طريق الفاكس او البريد المضمون. 

يمكن ان تتم هذه اإلرساليات بصفة تكميلية عن طريق البريد اإللكتروني.

المادة الثانية عشر: عنوان المستفيد
يتعين على المستفيد التوفر على عنوان بالمغرب  واإلشارة اليه بكناش التحمالت.

في حالة تغيير عنوان المستفيد يتحتم عليه اخبار اإلدارة  عبر البريد المضمون بالعنوان الجديد فور تغييره  و إال سيتم اعتبار جميع المراسالت 
التي يتم بعتها الى العنوان المشار اليه بكناش التحمالت صحيحة.

المادة الثالثة عشر: تبليغ قرار الترخيص
 يتــم تبليــغ قــرار الترخيــص باحتــالل قطعــة ارضيــة مــن الملــك العــام البحــري فــور توقيعــه و المصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات 

المختصــة  مرفقــا ب:
نسخة مطابقة لألصل من كناش التحمالت- 
نسخة من التصاميم موقعة من طرف المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك.- 
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الباب الثاني: البنود التقنية
المادة الرابعة عشر: معطيات تقنية حول القطعة المرخص بها 

المساحة    : ...................................	 

اإلحداثيات :..............................	 

األنسوباألفصولالوتد رقم
A1
A2

A3
A4

المادة الخامسة عشر: األنشطة المرخص بها 
بموجب هذا الترخيص يمكن للمستفيد مزاولة األنشطة التالية فوق القطعة األرضية المرخص بها:

 -..........................................
 -..........................................

المادة السادسة عشر: تنفيذ األشغال و التزامات المستفيد
تنفــذ األشــغال وفــق التصاميــم المصــادق عليهــا والمرفقــة ألصــل كنــاش التحمــالت وال يســمح بــأي تعديــل أو تغييــر إال بالموافقــة الكتابيــة 	 

لمصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيز والنقــل واللوجســتيك بـــ...............................،
ــح 	  ــك بعــد مصادقــة مصال ــاد، و تســييج الموقــع ( وذل ــد )بمــا فيهــا وضــع األوت ــه بوضــع عالمــات التشــوير و التحدي ــزم المرخــص ل يل

ــا، ــل واللوجســتيك بـ..........................عليه ــز و النق ــة للتجهي ــة اإلقليمي المديري
يتحمل المرخص له مسؤولية كافة األضرار التي قد يلحقها بالملك العمومي البحري أو بالغير من جراء تنفيذ األشغال،	 
يتعين االنتهاء من األشغال داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ الحصول على التراخيص و التصريحات الالزمة،	 
ــك العمومــي البحــري و 	  ــي مجــال اســتغالل المل ــة المتبعــة ف ــزات الخاصــة بشــبكة المواصــالت حســب القواعــد الفني ــم وضــع التجهي يت

تحــت إشــراف و مراقبــة مصالــح المديريــة اإلقليميــة للتجهيــز و النقــل واللوجســتيك ب.............................ويتعيــن أن تكــون المــواد 
المســتعملة فــي البنــاء مطابقــة للمعاييــر المنصــوص عليهــا وتتناســب و مــدة االحتــالل،

ــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا البــاب، خاصــة 	  يتعيــن علــى المســتفيد الحفــاظ علــى الســاحل مــع التطبيــق الصــارم للنصــوص القانوني
ــق بالســاحل، ــون 81.12 المتعل ــات قان مقتضي

احتــرام مقتضيــات وثائــق التعميــر وكــذا تدبيــر واســتعمال الشــاطئ الخــاص بالشــاطئ ومــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تغييــر لموضــع 	 
ــة أو مســاحتها، القطع

إزالــة جميــع المنشــآت المقامــة وإرجــاع حالــة القطعــة المســتغلة إلــى مــا كانــت عليــه عنــد انتهــاء الفتــرة المرخصــة لالســتغالل، وفــي 	 
حالــة عــدم القيــام بذلــك تقــوم اإلدارة بإزالتهــا علــى نفقتــه.

المادة السابعة عشر: تحديد المسؤوليات
إن أشــغال التهيئــة والتجهيــز والصيانــة والتدبيــر ونظافــة القطعــة موضــوع الترخيــص تبقــى علــى مســؤولية المســتفيد. أمــا مختلــف المنشــآت التــي 

ســيتم إحداثهــا فــوق هــذه المناطــق لممارســة النشــاط  موضــوع الرخصــة مــن هــذا الكنــاش فتتــم طبقــا للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل. 

المادة الثامنة عشر : المراقبة 
ــارة  ــم بزي ــام والســماح له ــذه المه ــن به ــي اإلدارة المكلفي ــة مــن طــرف ممثل ــام المراقب ــى تســهيل مه ــى المســتفيد العمــل عل ــن عل  يتعي

ــبق. ــت ودون إذن مس ــي أي وق ــات ف ــم المالحظ ــآت و تقدي المنش

المادة التاسعة عشر: التأمين 
يجب على المأذون له أن يتوفر على جميع التأمينات الضرورية عن األخطار المحتمل حدوثها عند مزاولة هذا النشاط.
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المادة العشرون: مقتضيات مختلفة
ال يمكــن مطالبــة اإلدارة بــأي تعويــض عمــا قــد تتعــرض لــه التجهيــزات مــن أضــرار كمــا ال يمكــن مطالبتهــا بــأي تخفيــض مــن اإلتــاوة المقــررة 

ألي ســبب مــن األســباب.
 ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية عن :  

السرقة وضياع التجهيزات بالمكان موضوع االحتالل المؤقت.- 
الحــوادث والكــوارث التــي قــد تحــدث بهــذا الموقــع ومــا قــد تلحقــه مــن أضــرار بالغيــر ســواء تعلــق األمــر بمســتعملي الموقــع أو المســتخدمين  - 

او بالحــوادث الناجمــة عــن حــادث أجنبــي أو أي حــادث طبيعــي. 

المادة الواحدة والعشرون: فض النزاعات
فــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الطرفيــن يتــم اللجــوء إلــى تحكيــم الســلطات المختصــة وإذا تعــذر الوصــول إلــى حــل توافقــي يتــم اللجــوء إلــى المحاكــم 

لمختصة. ا
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استغالل قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري 
إلنشاء و استغالل التجهيزات المتعلقة بالشبكات العامة للمواصالت

 من طرف شركة ...............................

قرار الترخيص رقم : .................... 

مبلغ اإلتاوة :......................................................
إعداد و توقيع من طرف

) المصلحة المكلفة بالملك العمومي البحري(

اطلع ووافق عليه المستفيد:

 )توقيع مصادق عليه على جميع الصفحات(

 تقديم و توقيع  من طرف

مصادق عليه من طرف

) المصلحة المفوض لها بإمضاء قرار الترخيص باحتالل الملك العمومي البحري(




