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ى ـــــــــــــــــــــــإل  

 السيد املدير العام لوكالة 

 محاية و�يئة الشريط الساحلي

 

  

  مطلب الحصول على ترخيص في اإلشغال الوقتي

  للملك العمومي البحري 

 

  الترخيص معلومات عن هوية طالب -أ

 شخص طبيعيالرتخيص طالب  إذا كان  -01

  

  : اإلسم واللقب
  

  لوطنية وتاريخ إصدارهارقم بطاقة التعريف ا

  

  :العنوان

  

  :العنوان االلكتروني

    

  :الهاتف

    

  :رقم المعرف الجبائي ان توفر

  

 إذا كان  طالب الرتخيص شخص معنوي -02

  

  : إسم المؤسسة أو الهيكل المعني بطلب الترخيص
  

  :المعرف الجبائي

  

  :العنوان

  

  :طالب الترخيصل الممثل القانونيإسم ولقب 

    

  :رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها

    

  :العنوان االلكتروني

  

  :الهاتف



~ 2 ~ 

    

 

  موضوع المطلب -ب
  : للملك العمومي البحري حسب البيانات التاليةمطلب ترخيص في اإلشغال الوقتي المعروض عليكم 

  

  لالشغال الوقتي عنوان الموقع المطلوب -01

  

  ....الملك العمومي البحري بــ

  .......دية معتم

 .... والية 

  

  

  طبيعة النشاط -02

  

    بالمتر الخطئ أو بالمتر المربع المساحة   النشاط أو التجهيزات  العالمة

  تركيز مشربة   

  

  : ...)الطول والعرض(األبعاد 

  واقيات شمسية   

  

  : عدد الواقيات

  من الحجم العادي أم من الحجم الكبير: ذكر طبيعة الحجم

  

قاعPدة ل حاوية معPدات  
  ترفيهيةبحرية 

  :...)الطول والعرض(األبعاد 

  :...)الطول والعرض(األبعاد   شاطئية حاوية معدات  

    أرض بيضاء  

  :حسب القطر وحسب المسافة  قنوات   

    حاالت أخرى   

  

  

  :الجملية المطلوبة المسافة/ المساحة
  

  ) x(  ضع العالمة بالخانة المناسبة

  

  المدة المطلوبةطلب ووصف موجز لموضوع الم -03
والمPPدة  اإلشPPغال الPPوقتي للملPPك العمPPومي البحPPري لموض��وع مطل��ب الت��رخيص ف��ي م��وجزوص��ف 

  :بالبطاقة التالية المطلوبة لالشغال

.........  
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  اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري في االلتزام الخاص بطلب الترخيص - ج 
ع�دد أحك�ام األم�ر بمقتضيات التشريع الج�اري ب�ه العم�ل وخاص�ة  أقر بأنني على علمبموجب هذا المطلب 

     .تعلق باإلشغال الوقتي للملك العمومي البحريالم 2014ماي  20مؤرخ في ال 2014لسنة  1847

وفي صورة الموافق�ة عل�ى مطلب�ي ه�ذا ف�إني أتعه�د ب�احترام التراتي�ب المتعلق�ة بإقام�ة اإلح�داثات م�ن م�واد 
  .ن تأثير سلبي على سالمة البيئةخفيفة قابلة للرفع دو

كما أتعهد بالوفاء بك�ل االلتزام�ات المترتب�ة ع�ن الت�رخيص الم�ذكور م�ن ذل�ك دف�ع المع�اليم المس�توجبة ف�ي 
يوم من ت�اريخ انقض�اء م�دة الت�رخيص أو انهائ�ه أو  15الغرض وإزالة التجهيزات ورفع المعدات في أجل 

  .سحبه

ال وج�ود لموان�ع تح�ول دون ( بأني في وضع قانوني يسمح لي بممارسة النش�اط  كما أصرح على الشرف 
  ). طلب هذا الترخيص مثل التتبع القضائي أو اإلجراء اإلداري 

   

  ) 2( الوثائق المصاحبة لهذا المطلب

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

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

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

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

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

  ...................التاريخ                                                                                   

  اإلمضاء                                                                                 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  :6لو5ئق التالية املدير العام لوكالة محاية و/يئة الشريط الساحليالذي يوجه إىل السيد يتعني إرفاق هذا املطلب   

 ع بيان حدود امللك العمومي البحري،م 1/2000ـ مثال ملوقع املشروع والتجهيزات املزمع استعماهلا حسب سلم 

 ـ مثال تفصيلي لتوزيع خمتلف التجهيزات املزمع استعماهلا،

   نسخة من رخصة ممارسة النشاط مسلمة من السلطات املختصة، -

 ـ مذكرة تفسريية ملوضوع اإلشغال الوقيت تبني النشاط أو األنشطة املزمع ممارستها والتجهيزات املزمع استعماهلا،

 ة من رخصة ممارسة النشاط،ـ نسخ

 ـ املوافقة على دراسة مؤثرات النشاط املزمع ممارسته على البيئة عند االقتضاء وذلك طبقا للتشريع والرتاتيب اجلاري _ا العمل،

 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي،

 .ة من بطاقة التعريف الوطنية ملمثله القانوين6لنسبة للشخص املعنوي ونسخ واملعرف اجلبائي املؤسسةـ نظري من سجل 

  )يف صورة تقدمي مطلب لتجديد ترخيص سابق يف الإلشغال الوقيت للملك العمومي البحري ( وصوالت اخلالص  

  .مارس من السنة املعنية 31أقصاه  تودع مطالب اإلشغال الوقيت  املتعلقة vنشطة مومسية صيفية يف أجل: مالحظة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


