
................... :   المشروع

*كناش التحملت*

المرف��ق ب��القرار رق��م............................ بتاري����خ..............................الذي
يرخ��������ص ل............................ الك��������ائن ب ...........................، الحتلل
الم���ؤقت للمل���ك العم���ومي للدول���ة ب���الطريق الوطني���ة رق���م ............. عن���د النقط���ة
الكيلومترية .......................... إقليم .................. كما ه�ي مح��ددة بل��ون احم��ر
ف�������ي التص�������ميم التج�������زيئي المرف�������ق لص��������ل كن�������اش التحملت  بغ�������رض

إنشاء .........................................

: ملوضلوع الرخصة الفصل اللول  *
 ب����الحتلل الم����ؤقت للمل����ك .................... الك����ائن بل........................يرخ����ص 

 عن��د..............رق��م  (الجهوية، القليمية، الجماعية)الطريق الوطنية على  للدولة موميالع
 كم���ا ه���و مح���دد بل���ون احم���ر ف���ي التص���ميم............................النقط���ة الكيلومتري���ة 

 كن������اش التحملت بغ������رض إنش������اءلص������ل المرف������ق 500/1التج������زيئي ذي المقي������اس 
.....................إقليم ب ................. ذي الرسم العقاري رقم .............................

* : مدة صلحية الرخصةالفصل الثاني  
يبتدئ مفعول الرخص��ة م��ن تاري��خ تبلي��غ ق�رار ال�ترخيص و ينته��ي ف�ي .......................
ول تج��دد إل بطل��ب كت��ابي مح��دد التاري��خ يرف��ق بجمي��ع الوث��ائق اللزم��ة لتجدي��د رخص��ة
الحتلل و يودع مل��ف التجدي��د بمك��اتب المديري��ة القليمي��ة لل ش��غال العمومي��ة  ثلث��ة اش��هر

قبل تاريخ إنهاء الرخصة. 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ازيلل–ولية جهة  تادلة 

* الحتلل المؤقت للملك العام الطرقي *



*تنفيذ الغشغال  *

ل يس��مح بالش��روع بتنفي��ذ الش��غال إل بع��د إخب��ار مص��الح المديري��ة  : الفص!!ل الث!!الث*
.القليمية الشغال العمومية خمسة عشر يوما قبل ذلك

يلزم المرخص له بوضع علمات التشوير الطرقي الملئمة بع��د مص��ادقة *الفصل الرابع:
مصالح المديرية الجهوية للتجهيز عليها.

: يتحمل المرخص مسؤولية كافة الض��رار ال��تي ق��د يلحقه��ا ب��الطريق أو*الفصل الخامس 
بالغير من جراء تنفيذ الشغال.

ل يس��مح بتنفي��ذ الش��غال إل ب��ترخيص خ��اص م��ن مص��الح المديري��ة *الفص!!ل الس!!ادس:
الجهوية للتجهيز.

يتعي���������������ن النته���������������اء م���������������ن الش���������������غال داخ���������������ل *الفص!!!!!!!!!!!!!ل الس!!!!!!!!!!!!!ابع:
.............اجل..............................................يبتدئ من........................

 يلتزم المعني بالمر بتجنب إعاقة حركة المرور خلل إنجازه للشغال.*الفصل الثامن:

 تنف��ذ الش��غال وف��ق تص��اميم النج��از المص��ادق عليه��ا  والمراقب��ة لص��ل*الفصل التاس!ع:
كن��اش التحملت ل يس��مح ب��اب تع��ديل و تغيي��ر إل بع��د الموافق��ة الكتابي��ة لمص��الح المديري��ة

الجهوية للتجهيز.

 ل يعف��ي ال��ترخيص ب��الحتلل الم��ؤقت للمل��ك العم��ومي م��ن الرخ��ص*الفص!!ل العاغش!!ر:
الدارية الخرى لقامة البناء أو لستغلل المشروع.

 م��ترا داخ��ل20 : يتعي��ن البتع��اد بجمي��ع البناي��ات و الملحق��ات *الفص!!ل الح!!ادي عغش!!ر
الملكية الخاصة انطلقا من حدود الخارجية لمحرم الطريق.

: يت��م إنج��از المم��رات حس��ب القواع��د التقني��ة المتبع��ة ف��ي مج��ال بن��اءالفصل الثاني عغش!ر*
الطري��ق خ��ارج الم��دارات الحض��ارية و تح��ت إش��راف و مراقب��ة مص��الح المديري��ة الجهوي��ة
للتـــــتجهيز، ويتعي��ن أن تك��ون الم��واد المس��تعملة ف��ي بن��اء المم��رات مطابق��ة لمع��ايير الج��ودة

المتبعة في بناء الطرق التابعة للدولة.



* الستغلل *

 : ل يسمح بفتح الممرات في وجه العموم إل بعد استلم إذن مكتوب*الفصل الثالث عغشر
من مصالح المديرية الجهوي��ة للتجهي��ز. و يس��لم ه�ذا الذن داخ��ل أج��ل ل يتع��دى أس�بوعا م��ن

تاريخ طلبه و تعتبر عدم الجابة موافقة بعد انقضاء السبوع.

مح لم��وظفي وزارة الش��غال العمومي��ة المكلفي��ن بالمراقب��ة ف��يس��: ي*الفص!!ل الراب!!ع عغش!!ر
إطار العمل بزيارة المحل و تقديم الملحظات لصاحب المشروع .

 
: يختار المرخص له مقرا قارا بمرافق المحطة و يعي��ن شخص��ا ذاالفصل الخامس عغشر*

كفاءة ليقوم مقامه في تلقي التعليمات الصادرة عن الدارة . 

 يلتزم المرخص له بالبقاء على الممرات في حالة جيدة و السهر:الفصل السادس عغشر*
على نظافتها و صيانة منشات صرف المياه طيلة مدة الترخيص.

 أية علمة إشهارية إل بترخيصالمشروع: يجب أل يتضمن محيط الفصل السابع عغشر*
من مصالح الشغال العمومية حسب القوانين المعمول بها.

: ل يس��مح للمرخ��ص ل��ه ب��التفويت الكل��ي أو الج��زئي لف��ائدة الغي��ر*الفص!!ل الث!!امن عغش!!ر
باستغلل الممرات إل بعد موافقة مصالح الشغال العمومية.

ت وآ: يتحم���ل المرخ���ص ل���ه تك���اليف نق���ل أو إزال���ة ك���ل المنش���الفص!!!ل التاس!!!ع عغش!!!ر*
التجهي��زات المرخ��ص بإقامته��ا ف��وق القطع��ة الرض��ية المتأص��لة م��ن المل��ك العم��ومي كم��ا
اس��تلزمت المنفع��ة العام��ة ذل��ك دون المطالب��ة ب��أي تع��ويض وذل��ك داخ��ل الج��ل ال��ذي تح��دده

الدارة.

 المتعلق�ة بالمل�ك1914: يل��تزم المرخ�ص ل�ه ب�احترام مقتض�يات ظهي�ر *الفصل العغشرلون
 المتعلق بالحتلل المؤقت للمل��ك العم��ومي حس��بما وق��ع1918 نونبر 30العمومي و ظهير 

تغيير هما أو تتميمهما.

تصحيح إمضاء المرخص له


