
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة ريوز قرار 
 .........بتاريخ ............. رقم 

 0201/0200الموسم للقنص خالل الخاص والنظام افتتاح وانتهاء فترات القنص بخصوص قرار 
 والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة ريوز إن 

 وتتميمه؛حسبما وقع تغيريه املتعلق بشرطة القنص ( 1923يوليوز  21) 1341ذي احلجة  6مبقتضى الظهري الشريف الصادر يف 
بسن نظام مستمر للقنص، حسبما ( 1962نونرب  3) 1382مجادى األخرية  5الصادر يف  62-582وبناء على قرار وزير الفالحة رقم 

 وقع تغيريه وتتميمه؛
حبماية أنواع النباتات  املتعلق 92.12تنفيذ القانون رقم ب( 9166يوليوز  2) 6341 رجب 92الظهري الشريف الصادر يف  وبناء على

 واحليوانات املتوحشة ومراقبة االجتار فيها؛
ذي احلجة  6القاضي بتطبيق الظهري الشريف الصادر يف ( 9166ماي  91) 6349 األخريةمجادى  61وبناء على املرسوم الصادر يف 

 املتعلق مبراقبة القنص؛( 1923يوليوز  21) 1341
املتعلق حبماية أنواع  92.12القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم ( 9162ماي  96) 6341شعبان  9وبناء على املرسوم الصادر يف 

 فيها؛ املتوحشة ومراقبة االجتار النباتات واحليوانات
 الفالحة وزيراملتعلق بتحديد اختصاصات ( 9161أبريل  91) 6341الصادر يف فاتح شعبان  621-61-9وبناء على املرسوم رقم 

 ؛والغابات واملياه القروية والتنمية البحري والصيد
و املتعلق بتحديد كيفيات  (9162غشت  61) 6331 اآلخرة مجادى من 3 يف صادرال 4-11-62 رقم احلكومة لرئيس راربناء على قو 

 ؛صبح ضارةقد تاليت  تاحليواناضبط أعداد بعض 
 حبالة خاصة أحكام بسن علقواملت (9191 مارس 94) 6336 رجب من 91 يف صادرال 9.91.929 رقم بقانون رسوموبناء على امل

  ؛وإجراءات اإلعالن عنها الصحية الطوارئ

 :يقرر ما يلي 

يباح القنص خالل فرتات افتتاحه املبينة فيما يلي، ماعدا يف املناطق املمنوع فيها، على أن تراعى يف ذلك الشروط احملددة يف الظهري :  1الفصل 
نصوصه التنظيمية وكذا مجيع النصوص ذات ، و ما وقع تغيريه وتتميمه حسب (1923يوليوز  21) 1341ذي احلجة  6الشريف املؤرخ يف 

 .62حبالة الطوارئ لكوفيد الصلة 

 القنص واأليام التي يباح فيها وطرق ممارسته وانتهاء فترات افتتاح -أ

حيدد وفقا ملا يلي برتاب اململكة تاريخ افتتاح القنص وانتهائه واأليام اليت يباح فيها والطرق اجلائز استعماهلا لقنص خمتلف أنواع : 0الفصل 
 . مذكور يف اجلدول أسفلهخر غريآومينع قنص أي صنف  .الطرائد
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 (0201/0200موسم ) القنص واأليام التي يباح فيها وطرق ممارسته وانتهاء فترات افتتاح
 

 تواريخ إغالق القنص افتتاح القنص تواريخ أنواع الطرائد
 (عند غروب الشمس)

 األيام التي يجوز فيها القنص
 مالحظات خالل فترة إباحته

 الحجل 
 األرنب الوحشية 
 القنية 

 .)*(األحد واألعياد الوطنية 9199يناير  9 9196أكتوبر  4
ميكن قنص احلجل املرىب باإلحاشة داخل املكريات 

للمياه  السياحية بعد ترخيص من املديرية اإلقليمية
 .والغابات وحماربة التصحر

 
داخل القطع املؤجرة بأنواعه يباح قنص الشنقب 

أيام يف األسبوع على أساس برنامج  4خالل 
للمياه  املديرية اإلقليميةمصادق عليه من طرف 
 ميكن قنص الشنقب. والغابات وحماربة التصحر

 .عن طريق اإلحاشة والسمنة
 .ال يسمح القنص يوم فاتح يناير

 

 ( 1)مارة طيور الماء وال
 (ماعدا اليمام)

 9199 فرباير 91 9196أكتوبر  4
 )*( .الوطنية األحد واألعياد

  الحيوانات التي قد
 (0)تصبح ضارة 

 9199 فرباير 91 9196أكتوبر  4

 السمنة 
 القنبرة 
 القنبرة البرية 

األحد واألعياد الوطنية بالنسبة للمغاربة - 9199 فرباير 91 9196أكتوبر  4
 .واألجانب املقيمني باملغرب

أربعة أيام يف األسبوع وفق برنامج مصادق  -
طرف املديرية اإلقليمية للمياه والغابات عليه من 

وحماربة التصحر بالنسبة ملنظمي القنص 
 .السياحي

 يجبلالحمام ال 
 يبر ال حمامال 
 ةغابحمام ال 

 9196أكتوبر  4

 خارج القطع المؤجرة
 9199يناير  9

 داخل القطع المؤجرة
 9199 فرباير 91

 السلوى 

األقاليم والعماالت من غير 
( 3)إليها في  تلك المشار
 (4)و

 9196أكتوبر  4

 خارج الغابات
 9199يناير  4

بالنسبة للمغاربة  )*( األحد واألعياد الوطنية -
، خارج القطع واألجانب املقيمني باملغرب

 .املؤجرة
اجلمعة والسبت واألحد واالثنني داخل القطع  -

 .املؤجرة من طرف منظمي القنص السياحي

 0 الغابات حدد فيتاريخ إغالق القنص داخل 
 0200 يناير

 .ال يسمح القنص يوم فاتح يناير

الوسط كما هو مبين في في 
(3) 

 9196أكتوبر  4

 خارج الغابات
 9199يناير  46

الساحل والشمال كما هو 
 (4)مبين في 

 9196أكتوبر  4

 خارج الغابات
 9199 فرباير 96

 9199مارس  91 9196أكتوبر  4 الخنزير البري 
طيلة أيام األسبوع ماعدا يوم اجلمعة بالنسبة 

 .اخلنزير إال باإلحاشة قنصال جيوز  .للمغاربة واألجانب املقيمني

 اليمام 
 الجبليحمام ال. 
 (5) البري حمامال 
 غابةحمام ال 

 9199شتنرب  2 9199يوليوز  61

بالنسبة )*( السبت واألحد واألعياد الوطنية  -
 .للمغاربة واألجانب املقيمني

اجلمعة والسبت واألحد واالثنني بالنسبة  -
للقطع املؤجرة من طرف منظمي القنص 

 .السياحي

 .ال جيوز القنص إال من مكان قار -
 الربيواحلمام اجلبلي اليمام واحلمام  مينع قنص -
داخل الغابات كما مينع بواسطة  غابةالمحام و 

 .(6)الكالب 
 

ة ، الغر بأنواعه يالطيطو  ،(والونس شهرمانالماعدا ) بأنواعهالبط  ،بأنواعه الشنقب ،ةديك الغاب، (ما عدا البقويقة ذات الذيل األسود) بأنواعه البقويق: المسموح بقنصها مارةطيور الماء وال( 6)
، (ماعدا احلذف الرخامي) بأنواعه احلذف ،بأنواعه سقطوراأل ،بأنواعه الشحرور ،بأنواعه ، آكل احملاربأنواعه القطقاط، (ما عدا العفاس نريوك) العفاس بأنواعه ،(الغرة املقنزعةماعدا ) بأنواعه
 .(ذو العرف ماعدا ابوطيط) بأنواعه ، وابوطيطبأنواعه ، الزقزاقبأنواعه الغواص

 .الثعلب، والزرزور والدوري والعقعق: هي الحيوانات الضارة( 9)
شيشاوة، قلعة السراغنة، مراكش، الرحامنة، إيفران، الرشيدية، خيفرة، مكناس،  احلوز، بن صاحل، بنسليمان، برشيد، خريبكة، سطات، أقاليم وعماالت أزيالل، بين مالل، الفقيه: الوسط( 4)

 .وب وصفروت متارة، بوملان، فاس، موالي يعقاحلاجب، ميدلت، اخلميسات، الرباط، سال، الصخريا
رة، العرائش، املديق فنيدق، طنجة أصيلة، تطوان، وزان، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، احملمدية، الدار البيضاء، النواصر، أقاليم وعماالت شفشاون، فحص أجن :الساحل والشمال( 3)

 .الصويرة، أكادير إدا أوتنان، شتوكة أيت باها، إنزكان أيت ملول، سيدي إفين، تارودانت وتزنيت اليوسفية، مديونة، اجلديدة، سيدي بنور، أسفي،
 .حيظر قنص احلمام الزاجل (2)
 .باستثناء غابات أركان املتواجدة بسهل سوس حيث القنص مسموح (1)

 ،(9199 يوليوز 41) العرش عيد ،(9199 يناير 66) االستقالل عريضة تقدمي ذكرى ،(9196 نونرب 61) االستقالل عيد ،(اخلضراء املسرية ذكرى) 9196 نونرب 11 :الوطنية األعياد)*( 
 (.9199 غشت 96) الشباب عيد ،(9199 غشت 91) والشعب امللك ثورة ذكرى ،(9199 غشت 63) الذهب وادي اسرتجاع ذكرى
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 تنظيم خاص -ب.
 حاشة إلص باقنال:  3الفصل 

خارج املناطق اليت أجر فيها حق  باإلحاشةاخلنزير الربي  قنص، رخص ب عنهو نأو من ياملدير اإلقليمي للمياه والغابات وحماربة التصحر يسلم 
 .القنص

حاشة املبني يف طلب إليف عدد القناصني املشاركني يف امضروب درهم  100الفصل مبلغ فس نويساوي واجب اإلحاشة املنصوص عليه يف 
ري مقيم باملغرب على أال درهم لكل قناص أجنيب غ 500درهم لكل إحاشة، وحتدد اإلتاوة يف  1200الرخصة، على أال يقل املبلغ املذكور عن 

 .الرتخيص من أجل ضبط أعداد اخلنزيروال تؤدى هذه الواجبات يف  .درهم 3000يقل املبلغ املؤدى عن كل إحاشة 
ومكان إقامتها وأمساء القناصني الذين سيشاركون فيها وعدد املساعدين الذين يطاردون  اإلحاشةاسم املسؤول عن  اإلحاشةجيب أن حتدد رخصة 

 .اخلنزير
إىل املديرية اإلقليمية للمياه والغابات وحماربة التصحر أو مركز محاية وتنمية املوارد الغابوية املعين باألمر  اإلحاشاتتبعث طلبات الرتخيص بتنظيم 

وجيب أن تصل . من هذه املادة الثانيةتاوة لفائدة صندوق القنص والصيد باملياه الداخلية وفق ما أشري إليه يف الفقرة بوصل إيداع ملبلغ اإل مرفقا
 اإلحاشةيخ القيام بهذه الطلبات إىل املديرية اإلقليمية للمياه والغابات وحماربة التصحر أو مركز محاية وتنمية املوارد الغابوية املعين باألمر قبل تار 

وال ميكن اسرتداد املبلغ املؤدى يف أي حالة من األحوال إذا مت إلغاء . يوما على األكثر( 41)يوما على األقل وثالثني  (62) مسة عشرخب
 .من طرف صاحب الطلب اإلحاشة

املعين باألمر قبل ارد الغابوية لمديرية اإلقليمية للمياه والغابات وحماربة التصحر أو مركز محاية وتنمية املو حق القنص أن يقدم ل ؤجرجيب على م
 مرفقة اصطيادهابداية كل موسم قنص، برناجما لقنص هذا الصنف داخل القطعة املؤجر له حق القنص هبا، يشري فيه إىل عدد اخلنازير اليت ميكن 

ملدير اإلقليمي للمياه والغابات وحماربة التصحر بالتحقق من هذه املعطيات وحتدد بالتايل عدد اخلنازير اليت قوم ايو . اإلحاشاتبربنامج حيدد تواريخ 
وميكن مراجعة هذا العدد خالل موسم القنص إذا برر ذلك بتقرير معد من طرف جلنة . خالل موسم القنص داخل كل قطعةاصطيادها ميكن 

 .حملية
، بالتواريخ اإلحاشاتأيام على األقل قبل تنظيم  (61) عشرةوالغابات وحماربة التصحر ملدير اإلقليمي للمياه اإعالم  حق القنص ؤجرمجيب على 

 .احملددة لتنظيمها داخل القطع املؤجر هبا حق القنص والئحة القناصني املشاركني
 .عدة مالحقات متتالية مالحقة واحدة أوخلنزير أن تتكون من إحاشة اكل ميكن ل

، كما هو مشار إليه فيما اإلحاشةاملسؤول عن  علىجيب  ،ضبط أعداد اخلنزيرمن أجل  اإلحاشةحىت يف حالة و  اإلحاشةقنص اخلنزير بيف حالة 
  :سبق
 .أمساء وعدد القناصني املشاركني فيها ،اإلحاشةيتم فيه تسجيل تاريخ  اإلحاشةأن يكون حامال لدفرت  -
 .قطاع املياه والغابات، بقراءة قوانني السالمة املعدة من طرف اإلحاشةأن يقوم، قبل البدء يف  -
 .واملصابة صطادةيتها واملؤ أعداد اخلنازير اليت متت ر  فيه ملديرية اإلقليمية للمياه والغابات وحماربة التصحر يوضح ا ملمثل اأن يقدم ملخص -
ممثل  اليت حيددهاإىل األماكن  ،عندما يصعب دفنها ،القناصنيها من قبل ذاخلنازير اليت مل يتم أخ وجثث بقايا نقل عمل علىي أن  -

 .بعيدا عن األهنار واملسالك واملنازل، املديرية اإلقليمية للمياه والغابات وحماربة التصحر
 .وضع بذلة سهلة الرؤية حيث جيب أن تتكون هذه البذلة على األقل من قٌبعة برتقالية اللون اإلحاشاتجيب على كل القناصني املشاركني يف 

درهم لكل خنزير زاد  1.000درهم للخنزير األول الزائد و 500بلغ ت أتاوةأداء يتم  ،نصهزائدة عن العدد املرخص قبالنسبة للخنازير املصطادة وال
القناص أو القناصني  اسمقتطع من دفرت ذي أرومة يف اسم املستفيد من رخصة اإلحاشة أو يف ويستوىف هذا الرسم مقابل وصل ي. على ذلك

 .اآلخرين املشاركني الذين اقتنوا احليوانات املذكورة
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يف دائرة اختصاصهم ويتكفل هؤالء  اإلحاشةيسلم وصل عن كل خنزير، وتدفع املبالغ احملصل عليها، إىل صندوق أعوان اخلزينة الذين جرت 
  .األعوان بدفعها لصندوق القنص والصيد باملياه الداخلية

 .السالف الذكر (9162غشت  61) 4-11-62 رقم احلكومة لرئيس راريتم ضبط أعداد اخلنزير الربي داخل النقط السوداء طبقا ملقتضيات ق
 ضارةالحيوانات التي أصبحت  ضبط أعداد: 4الفصل 

من املالك أو حائزي العقار أو طلب وذلك بخارج فرتة افتتاح القنص،  ،أعاله مت حتديدهااحليوانات اليت أصبحت ضارة كما  ضبط أعداد جيوزقد 
نونرب  3) 1382مجادى األخرية  5الصادر يف  62-582قرار وزير الفالحة رقم من  2و 3املادتني حكام أل وفقا القنصمستأجرو حق 

 .مستمر للقنص، حسبما وقع تغيريه وتتميمهبسن نظام ( 1962
 قنصهاالطرائد المسموح عدد  :5الفصل 

خمس قنيات، و (5) خمسو ،(1)واحدة حجالت، وأرنب وحشية  (4) أربعيوم قنص مرخص إال  كل  ال جيوز للقناص أن يصطاد خالل 
من جمموع احلمام  (12)عشرة و، شنقبا (02)عشرون ، و(0)إوزتان بطات، و (12)عشر مسنة، و (52) خمسوندجاجات األرض، و (5)

وحدة من باقي طيور املاء ( 02)عشرون و برية وقنربة قنربة (52)خمسون ميامة، و (52)خمسون سلوى، و (02)عشرون واألزرق والربي، 
 .املسموح قنصها

أعداد  عملية ضبطما عدا يف حالة  ،لكل قناص خنزير واحديف  اإلحاشةاملباح اصطياده من طرف القناصني املشاركني يف وحيدد عدد اخلنازير 
 .حيث ميكن قنص اخلنزير دون حتديد للعدد األقصى بذلك، قطاع املياه والغاباتمن ، بعد ترخيص اخلنزير

ملدير ا القنص السياحي وذلك حتت مراقبةملنظمي التدرج املرىب يف القطع اليت مت فيها إجيار حق القنص جلمعيات القناصني و  يسمح بإطالق 
تتجاوز املساحة اليت تتم فيها العملية  أالأو ممثله، على رئيس مركز محاية وتنمية املوارد الغابوية أو  ممثله أو اإلقليمي للمياه والغابات وحماربة التصحر

عند غروب  0200 يناير 0و 0201 أكتوبر 3لعدد خالل الفرتة املمتدة ما بني ا حتديددون ا التدرج ويسمح قنص هذ .هكتار 500
 .الشمس
 البريةوبعض أنواع الحيوانات  القنيصر بيع ظح: 6الفصل 

احلجل واألرانب الوحشية : بيع وشراء األصناف التاليةالعرض للبيع و ، الالكاتب العام لقطاع املياه والغابات، ماعدا احلصول على رخصة من مينع
من هذا  1واخلنزير وكذا أنواع احليوانات احملمية املبينة يف الفقرة األوىل من الفصل والقنيات والسلوى واحلمام واليمام ودجاجة األرض والشنقب 

 .القرار
احلجل والتدرج طرائد ذلك، بأن تبيع اللذين يطلبون القنص السياحي  ملنظميواستثناء ألحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل، ميكن أن يرخص 

وحتدد القرارات اليت ترخص مبمارسة هذه التجارة، الشروط اليت  .القناصني السياح داخل القطع اليت اكرتهتااملربيني، الذي يتم اصطيادها من طرف 
 .ختضع هلا

الجتار فيها من أجل ا والتدرج املربينيوجيب وضع عالمة مميزة خمتوم عليها يف إحدى أرجل الطرائد املشار إليها يف الفقرة أعاله، ويف أرجل السلوى 
 .إىل أن ينتهي به األمر عند آخر مستهلك التسويقخلروج من حمطة الرتبية، وتبقى هذه العالمة مع الطائر خالل مجيع مراحل وذلك عند ا

ذي احلجة  6املذكورة باألماكن املنصوص عليها يف الفصل العاشر املكرر من الظهري الشريف املؤرخ ب  القنيصويشمل هذا املنع حيازة أنواع 
الكاتب العام لقطاع ما عدا يف حالة ترخيص خاص من والدباغني وكذا داخل حمالت حمنطي احليوانات والفرائني ( 1923يوليوز  21) 1341

 .املياه والغابات
 .رخص القنص: 7الفصل 

مبراقبة القنص   املتعلق( 6294يوليوز  96) 6436ذي احلجة  1من الظهري الشريف الصادر يف  4حتدد أمثان أذون القنص املشار إليها يف املادة 
 :كما يلي

 .باملغرب للمغاربة واألجانب املقيمنيبالنسبة  ادرمه (00152,) نية ومخسحيدد مثن هذه الرخصة يف مائ :ذن القنيص المستوطنأ -أ
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واألجانب للمغاربة بالنسبة  ادرمه (00152,) نية ومخسمائيف هذه الرخصة حيدد مثن : ذن قنيص الماء والحيوانات المهاجرة البريةأ -ب
 .باملغرب املقيمني

ليتمكن عنه كل قناص أجنيب غري مقيم  ي، هذا اإلذن يؤددرهم( 00022,)  يف مثامنائةحيدد مثن هذه الرخصة : لقنص السياحي ا ذنأ -ج
  .سة هواية القنص باملغربر مما من

  أنواع الحيوانات المحمية: 0الفصل 
الفئات  يوانات املصنفة يف إحدىأنواع احل كل وحيازة سرأقنص و ، لقطاع املياه والغابات الكاتب العامماعدا احلصول على رخصة من  ،مينع

شعبان  9الصادر يف كما مت حتديدها باملرسوم  املتعلق حبماية أنواع النباتات واحليوانات املتوحشة ومراقبة االجتار فيها 92.12رقم املدرجة بالقانون 
 .من هذا القرار 9 الطرائد املشار إليها يف الفصل ماعدا ،القانون هذا مقتضياتالقاضي بتطبيق و ( 9162ماي  96) 6341
هذه  قنصالذي حيدد شروط  الكاتب العام لقطاع املياه والغاباتمن مسبق لرتخيص  املغريب يرو ألاأليل األورويب وا قنصخيضع  يف حني

 .األصناف
( 1923يوليوز  21) 1341ذي احلجة  6 الصادر يفحيظر طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفصل العاشر من الظهري الشريف  :9 الفصل

-19الفالحة رقم  يرلقرار وز  3إىل ما هو مذكور يف الفصل ، إضافة التاليةوحيوانات القنص  املعداتاملركبات والطرق و استعمال السالف الذكر، 
 :أنفااملذكور ( 6219نونرب  4) 6419 الثانيةمجادى  2 صادر يفلا 219
 ؛ماعدا بالنسبة إلحاشات اخلنزير القنص بواسطة أسلحة تطلق أكثر من ثالث طلقات متتابعة -
أو يف حالة ضبط أعداد  من هذا القرار 6 الفصلمنصوص عليه يف هو  ماما عدا  اإلحاشةتنظيم أعداد الطرائد بواسطة  قنص أو -

 ضارة؛احليوانات اليت أصبحت 
 .وحتدد هذه الرخصة شروط استعماهلا يف القنص. الكاتب العام لقطاع املياه والغاباتمن خيضع القنص بواسطة السلوقي والصقور لرتخيص 

 
 السياحي القنص -ج

 بالمغربممارسة القنص من طرف األجانب غير المقيمين : 12 الفصل
ماعدا اخلنزير ) وطنةألحكام الفصلني األول والثاين من هذا القرار، ال جيوز للقناصني األجانب غري املقيمني باملغرب قنص األصناف املستخالفا 

القنص السياحي شريطة أن يكونوا منظمي إال داخل القطع املؤجرة من طرف ( القنربة الربية والسمنةالقنربة، ماعدا ) واألصناف املهاجرة (الربي
يوليوز  21) 1341ذي احلجة  6من الظهري املؤرخ ب  2حاملني للرتاخيص القانونية املتعلقة مبمارسة القنص باملغرب املشار إليها يف الفصل 

 . الوارد أعاله وكذا يف هذا القرار، (1923
من هذا القرار ما عدا ما هو  2و 4و 9يف هذه األماكن ملقتضيات الفصل  ةر ااملوالطيور املاء قنيص وكذا  املستوطنةوخيضع قنص األصناف 
 .د إجيار حق القنصو منصوص عليه يف بنود عق

 ،للقناصني األجانب غري املقيمني يف املغرب، الذين ميارسون القنص حتت مسؤولية شركات القنص السياحي، قنص اخلنزير الربيوميكن هذا 
إتاوة لصندوق القنص والصيد باملياه  رج القطع املخصصة للقنص السياحي تطبيقا ملقتضيات هذا القرار مقابل أدائهموالسمنة خا ،والقنربة الربية

 .لكل قناص عن كل نوع من الطرائد املراد قنصها وعن كل يوم قنصدرهم ( 500,00)يف مخسمائة  االداخلية حيدد مبلغه
األقصى  يسمح لشركات القنص السياحي قنص اخلنزير الربي داخل املناطق املؤجرة دون التقيد بالعدد من هذا القرار، 2خالفا ألحكام الفصل 

 املرخص قنصه خالل اليوم الواحد لكل قناص مع احرتام العدد اإلمجايل املسموح قنصه خالل املوسم والذي حيدد ويصادق عليه من طرف املدير
 . اإلقليمي للمياه والغابات وحماربة التصحر

 .الكاتب العام لقطاع املياه والغاباتوجيب أن يصاحب القناصني األجانب، مرشدون معينون من طرف شركات القنص السياحي ومقبولون لدى 
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 محميات القنص -د
حيث مينع  السنوي، القرار هلذا واملرفق 9196/9193 بالفرتة املتعلق مت إحداث نظام احملميات ،القنيص إعمارإعادة من أجل : 11الفصل 

ويستثين هذا املنع، القطع اليت مت استئجار حق القنص فوقها . الكاتب العام لقطاع املياه والغاباتقنص مجيع أنواع احليوانات داخلها إال بإذن من 
 .واليت مت إحداثها داخل هذه احملميات

 
 العقوبات  -ه

وما يليه من الظهري  62مكرر مرتني والفصل  61اقب عليها وفق أحكام الفصل تثبت املخالفات ألحكام هذا القرار ويتابع ويع: 10الفصل 
 .كما مت تغيريه وتتميمه( 1923يوليوز  21) 1341ذي احلجة  6الشريف املشار إليه أعاله املؤرخ ب 

 :حرر بالرباط يف
 
 

 
  البحري والصيد الفالحة وزير

 والغابات والمياه القروية والتنمية
 الماليةاالقتصاد و وزير 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


