
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغابوي  عمجموعة التشري

 

 2019  سخةن

 

المغربية المملكة  

 

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

لمياه والغابات اطاع ق  
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 م:ـــــــــــــــتقدي
 

دأبت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على الرفع من وتيرة مراجعة 

في مراحل مختلفة لتستجيب للتحوالت الكبرى التي عرفتها  القوانين والتحيين للتشريع الغابوي 

ما يتعلق بضرورة مالءمتها واملعاهدات واالتفاقيات  بالدنا على جميع املستويات، وخاصة

الدولية التي صادق عليها املغرب والتي تروم توحيد السياسات والتشريعات في مجال املحافظة 

بعين االعتبار  ذعلى التنوع البيولوجي وتكريس التنمية املستدامة للمجاالت الغابوية، مع األخ

 حاجيات السكان املجاورين للغابات.

نقحة واملزيدة تكملة للكتاب  2019في هذا اإلطار، تأتي هذه الطبعة الجديدة لسنة و
ُ
امل

الجامع للنصوص القانونية والتنظيمية املنظمة لعمل مصالح املياه والغابات الذي أصدرته 

املراجع القانونية األصلية التي تؤطر ، وهي طبعة تتناول جل 2012هذه املندوبية السامية سنة 

ملياه والغابات والتي خضعت منذ البداية وعلى امتداد القرن املاض ي إلى تحيين بنودها ميدان ا

كلما ظهر أن هناك ضرورة لتغييرها أو تتميمها، وهو ما يجعل هذه األرضية القانونية تستجيب 

 من حيث املحتوى التقني لكل املعايير الخاصة بتدبير الثروة الوطنية الغابوية.

كما  1917أكتوبر  10علق باملحافظة على الغابات واستغاللها الصادر في وُيعد الظهير املت

تم تعديله وتتميمه، أهم تشريع قانوني، والذي كان له السبق في الحديث عن التنمية 

املستدامة في أبعادها املختلفة البيئية واالقتصادية واالجتماعية، فهو قانون يوفق بين ضرورة 

ية ويصون مبدأ االنتفاع لذوي الحقوق في حدود ما تستلزمه الحفاظ على املوارد الغابو 

تعديال تجلت في  17تعديالت مهمة بلغت في مجملها ا الظهير ذالتوازنات البيئية، وقد عرف ه

تتميم وتغيير ونسخ بعض مقتضياته للتوفيق بين ضرورة الحفاظ على املوارد الغابوية وضمان 

 .األغيارحقوق 

دليال قانونيا يبرز مدى تنوع وتعدد  هذه» التشريع الغابوي مجموعة  «وعليه، تعتبر

الترسانة القانونية التي تؤطر تدبير الثروة الوطنية الغابوية، والهدف منها توفير وثيقة مرجعية 

جامعة وشاملة ألهم النصوص القانونية واملستجدات التشريعية الغابوية التي يستلزمها 

 مصالح املياه والغابات.العمل اليومي ملختلف أطر وشركاء 

 

 

 فاهلل املستعان، وعليه املتكل.
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 المحور األول:

تأمين الثروة الوطنية   
 الغابوية
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في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد األمالك  1916يناير  3صادر بتاريخ ظهير شريف 

 املخزنية

 

 8بتاريخ  62-009ري رقم )يطبق في دائرة نفوذ املحافظة العقارية بطنجة بالفصل األول من القرار الوزا

 أنظر هذا النص أسفله بتاريخه.( (،1962يناير  15) 1381شعبان 

إنه ملا كان من الواجب أن تجعل حدود واضحة لألمالك املخزنية حتى ال يقع نزاع مع أرباب األمالك 

 املجاورة لها.

 األول:الفصل 

التحديد حسب الشروط اآلتية ألجل  كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال

 استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات واملياه أو إدارة األمالك.

 الفصل الثاني:

إن أعمال التحديد املذكورة تجريها لجنات تتألف من موظف نائب عن إدارة املراقبة ومن أحد موظفي 

العليا فيما يختص بالغابات ومن مراقب إلدارة األمالك فيما يختص  إدارة املياه والغابات من الطبقة

 بغيرها من األمالك ومن قائد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين إن اقتض ى الحال حضورهما.

 الثالث:الفصل 

يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر 

ه العقار املقصود تحديده مع األسماء التي يعرف بها ومحل وجوده مع حدوده واألمالك املجاورة له في

 والقطع الداخلة في حدوده وما عس ى أن يتبعه من الحقوق واملرافق.

ومن يوم صدور هذا القرار إلى أن يصدر قرار املصادقة على أعمال التحديد املشار إليه في الفصل الثامن 

ه ال يسوغ التعاقد في ش يء مما اشتملت عليه حدود العقار املشروع في تحديده وال يعقد بيع في اآلتي فإن

انتقال ملكيته وال في استغالله إال بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض اإلدارة التي لها النظر في ذلك 

د به تسجيل العقار إال وإال فال يصح التعاقد عليه وال يقبل في خالل هذه املدة املذكورة أي مطلب يقص

 بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض ألعمال التحديد وفقا ملا تضمنه الفصل الخامس.

 

 الفصل الرابع :

: يعلن للعموم  ((1949غشت  17َ) 1368شوال  22بالظهير الشريف بتاريخ  3إلى  1)غيرت الفقرات من 

 النات تعبيرا باللغتين العربية والفرنسية.تاريخ العمليات بشهر قبل إجرائها بواسطة الجرائد واإلع

ولهذا ينشر القرار الوزيري وملخص طلب اإلدارة العليا في الجريدة الرسمية بشهر قبل تاريخ العمليات 

ويشهران أيضا بواسطة الحاكم املحلي على طريق املناداة بين القرى واألسواق إليالة قائد املحل في األيام 
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 لذي يأتي قبل الشروع في التحديد.طيلة الشهر اواألوقات املناسبة لها 

هذا ويعلق نص القرار الوزيري وملخص الطلب املذكورين خالل تلك املدة في أوضح املواضع من األماكن 

 اآلتي بيانها وهي :

املصالح اإلدارية املوجود في دائرتها امللك املراد تحديده كمحاكم القضاة ومحاكم القواد ومكتب  -أوال 

افظة على األمالك العقارية ومكتب الناحية ومكتب الدائرة اإلدارية ومكتب دائرة املياه والغابات فيما املح

يخص العقارات الداخلة في أمالك إدارة الغابات أو مكتب املراقبة على أمالك مخزننا السعيد فيما يخص 

 العقارات األخرى.

 

رات األمور األهلية املجاورة للدائرات الكائن بها امللك دائرات املراقبة املدنية وملحقاتها أو دائ -ثانيا 

 املتحدث عنه.

 مالك مخزننا السعيد برباط الفتح.إدارة األمور الشريفة وقسم إدارة املياه والغابات وإدارة أ -ثالثا 

وتتضمن هذه اإلعالمات أيضا زيادة على نسخة القرار ومطلب الحكومة جميع اإلرشادات النافعة ألجل 

 ين كيفية الشروع في التحديد وإجراء األعمال.تبي

 الفصل الخامس :

تشرع اللجنة في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والوقت واملحل املعينة في اإلعالمات وحينئذ يجب أن 

تتخذ الوسائل التي يمكن بها إعالم عموم الناس بوصول اللجنة حتى يمكنها أن تضع الحدود بمحضر أولي 

من تعرض للجنة إما على صحة التحديد وإما على من له في األرض املحددة يجب عليه أن الحقوق وكل 

يقدم دعواه إما أمام اللجنة في نفس املحل املحدود وهي تدرجه في تقريرها وأما أمام موظف من حكومة 

بخريطة  املراقبة املحلية كما سيأتي وتدفع اللجنة للموظف املذكور عند تمام أعمالها تقريرا مصحوبا

املحل الذي أجري فيه التحديد ويعلم عموم الناس بدفع الخريطة والتقرير على الكيفية املشار لها في 

الفصل الرابع ، كما ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية وهذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك ويجعل 

م نشر التقرير في الجريدة الرسمية ملن تعرض للجنة في عين املحل أجل قدره ثالثة أشهر ابتداء من يو 

ليعلم بقضيته املوظف املكلف بحكومة املراقبة املحلية بكتاب يبين له فيه سبب تعرضه والحجج املستند 

عليها املتعرض وإذا اطلعه على ذلك مشافهة فيجب على الحاكم أن يثبته في تقرير يلحقه بتقرير التحديد 

ت لدى اللجنة. ثم بعد مض ي ثالثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة وبالقائمة املبين فيها جميع التعرضا

الرسمية على وضع التقرير فإنه ال يقبل تعرض وال غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا 

 طبقا للشروط املنصوص عليها في الفصل السادس والسابع والثامن.

 الفصل السادس :

ل الخامس ال يعتبر إال بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في إن التعرض الواقع بمقتض ى الفص

الثالثة األشهر املوالية لألجل املضروب للتعرض وهذا املطلب يبحث فيه أينما كان محل العقار لكن فيما 

يمس بأعمال تحديده فقط وإذا امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى له ما عس ى أن تعترف له به اإلدارة من 
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ق كان يقع ذلك عقب تعديل لتقرير اللجنة مثبت لتغيير التحديد األول وأن طلب تقييد العقار الحقو 

 يكون على اسم املتعرض وعلى نفقته.

 الفصل السابع :

يوجه تقرير اللجنة مع نسخة طالب التقييد املودعة إلى الحكومة العليا لتوافق عليها وذلك بعد انقضاء 

 العقار. تقييد األجل املضروب ملن أراد

 الفصل الثامن :

إن املصادقة على هذا التحديد تكون بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية ويعين فيه تعيينا ال رجوع فيه 

مساحة العقار املحدود وحالته الشرعية وال يستثنى منه إال املساحات السابق تقييدها التي ال مدخل لها 

 ى تقييدها عقب املطالب املضافة للتقرير املعروض للمصادقة.في هذا التحديد واملساحات التي يوافق عل

 الفصل التاسع :

إن جميع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل اآلن أو تصدر مستقبال فيما يتعلق باملحافظة على األمالك 

ازع فيها كذلك على العقارات املعروضة للتحديد وعلى القطع منها املتن ي فيها تجر املخزنية ووجوه التصرف 

 إلى انتهاء النزاع.
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يتعلق بتقييد العقارات املخزنية التي جرى 1922ماي  24صادر بتاريخ ظهير شريف 

 1916يناير  3بتاريخ تحديدها على الطريقة املبينة بالظهير الشريف املؤرخ 

الوزاري املشترك رقم  )أصبح مطبقا في دائرة نفوذ املحافظة العقارية بطنجة بالفصل األول من القرار 

 .( ، أنظر هذا النص أسفله بتاريخه(1962يناير  15) 1381شعبان  8بتاريخ  009-62

 

 بيان األسباب

إنه ملا كان تحديد العقارات املخزنية على الطريقة املبينة بظهيرنا الشريف املؤرخ بسادس وعشري صفر 

ب تقييد العقار للحصول على رسم تملك ال يعفى من وجو  1916املوافق لثالث يناير سنة  1334عام 

قانوني وظهر أنه إذا لم تقع معارضة على التحديد اإلداري كان ال فائدة من إجراء موجبات التقييد 

الطويلة الكثيرة النفقات وذلك بقصد تعيين حالة امللك تعيينا صحيحا ونهائيا وبظهيرنا الشريف هذا 

رة وبناء على طلب تقديم مطلب اعتيادي بذلك بمجرد كون يتقرر أن تقييد العقار املخزني يقع مباش

 .العقار املذكور قد جرى تحديده

 

  :الفصل األول 

تودع بإدارة املحافظة على األمالك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أمالك مخزنية وكذلك 

لشروط وفي الوقت الذي نسخة من الرسم امللحق به وإن ما ذكر من اإليداع يعلق وينشر ويعلق بنفس ا

يقع فيه اإليداع املشار إليه بين يدي النائب املحلي لحكومة املراقبة اإلدارية طبق الفصل الخامس من 

 .1916املوافق لثالث يناير سنة  1334الظهير الشريف املؤرخ بسادس وعشري صفر عام 

  :الفصل الثاني

حديد األمالك املخزنية واملشار إليه بالفصل الثامن من إن القرار الوزيري املتعلق في املصادقة على أعمال ت

ال يمكن صدوره  1916املوافق لثالث يناير سنة  1334ظهيرنا الشريف املؤرخ بسادس وعشري صفر عام 

  :إال عند االطالع على شهادة يسلمها املحافظ على األمالك العقارية ويدون فيها ما يأتي

 عة أرض ما داخلة في املنطقة املبينة في القرار الوزيري املذكور أعاله ؛إنه لم يقع سابقا تقييد قط -أوال 

أنه لم يودع مطلب ألجل التقييد حسب الشروط وفي اآلجال املبينة بالفصل السادس من القرار  -ثانيا 

 .الوزيري املذكور أعاله يقصد به املعارضة لتحديد املنطقة املبينة بالقرار الوزيري املشار إليه

  :ل الثالثالفص

يمكن الحكم بتقييد األراض ي املخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في املصادقة على أعمال تحديدها 

وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق عن وضع عالمات الحدود ورسم الخريطة املتعلقة بالعقار 

 .من طرف إدارة املحافظة على األمالك العقارية

  :الفصل الرابع
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إذا طلب املحالة إليه أرض ما أو املنزل منزلته فيها تقييد أرضه الكائنة في منطقة قد صدر بشأنها قرار 

وزيري في املصادقة عليها وذلك بإذن من اإلدارة فال يمكن الحكم في التقييد إال بعد نشره بالجريدة 

 .الرسمية مدة أربعة أشهر
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 المحور الثاني:

تدبير المجاالت والموارد  
 الغابوية
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والقوانين  الظهائر  
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 كما وقع تعديله وتتميمه في حفظ الغابات واستغاللها 1917أكتوبر  10ظهير شريف بتاريخ 

 

 13مبالغ الغرامات املنصوص عليها في الفصول  1991( ابتداء من فاتح يناير 10)ضربت في عشرة )

ف الصادر في من الظهير الشري 67و 55و 53و 52و 48و 41و 38و 36و 35و 34و 32و 31و 27و 23و 14و

( املشار إليه ، كما وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  23

 56-90رقم  1991من قانون املالية لسنة  5(, بمقتض ى املادة 1953يونيو  29) 1372شوال  2بتاريخ 

 .((1990دجنبر  31) 1411جمادى الثانية  13بتاريخ  194-90-1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 

 الباب األول 

)ألغيت مقتضيات هذا الباب وعوضت باملقتضيات اآلتية من الفصل األول من الظهير الشريف 

 ((1959أبريل  17) 1378شوال  8بتاريخ 

 

 في النظام وامللك الغابوي 

إن األمالك اآلتي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا ملقتضيات ظهيرنا  -ول الفصل األ 

  :الشريف هذا

 

 .امللك الغابوي  -أوال 

 .غابات الجماعات القابلة للتهيئة واالستغالل بصفة منتظمة -ثانيا

 .ن املالكين وأحد األفرادالغابات املتنازع فيها بين الدولة وجماعة أو بين أحد هذين الصنفين م -ثالثا

األراض ي الجماعية املعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراض ي الرعي الجماعية التي يجب  -رابعا

 .تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات

د األفراد والتي األراض ي املعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراض ي الرعي الجارية على ملك أح -خامسا

 .يريد مالكوها أن يعهدوا بصددها للدولة إما بالحراسة وإما بالحراسة والتسيير

 

أعاله خاضعة للنظام  5و 4و 2وتحدد بموجب مرسوم كيفيات جعل األمالك املنصوص عليها في املقطعات 

 .الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها

 

في حالة عدم وجود العقوبات الخصوصية املنصوص عليها ويتعرض مخالفو مقتضيات املرسوم املذكور 

بعده وذلك بصرف النظر عن  55في ظهيرنا الشريف هذا، للعقوبات املقررة في الفقرة األولى من الفصل 

 .إرجاع املحصوالت وتعويض الضرر عند االقتضاء
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  :أ( تكون تابعة للملك الغابوي للدولة-الفصل األول 

 

 .ةالغابات املخزني -أوال

 ."األراض ي املغطاة بالحلفاء املسماة "منابت الحلفاء -ثانيا

التالل األرضية والتالل البحرية إلى حد امللك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع  -ثالثا

 .الخاص بامللك العمومي للمملكة املغربية

واملشاتل املحدثة في الغابات املخزنية ومنابت املنازل الغابوية وملحقاتها واملسالك الغابوية واألغراس  -رابعا

الحلفاء أو التالل وكذا األراض ي املنجزة للملك الغابوي ألجل منشئات كهذه عن طريق الهبة أو الشراء أو 

 .املعاوضة العقارية

األراض ي املخزنية املعاد غرسها باألشجار أو التي ستغرس من جديد واألراض ي التي اشتراها امللك  -خامسا

  ...الغابوي إلعادة غرسها وكذا ملحقاتها: كاملنازل الغابوية واملزارع إلخ

 

ب( إن األمالك التابعة للملك الغابوي يقع تحديدها طبقا للشروط املنصوص عليها في -الفصل األول 

 .1916يناير  3املوافق ل  1334صفر  26الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في 

 

 .ك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات التحديدوتعتبر هذه األمال

 

 26بتاريخ  126-60-1 )أضيفت املقتضيات التأويلية اآلتية بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم

االفتراض املذكور ، كل قطعة أرضية تطبيق  تعتبر غابة مخزنية ، ألجل : ((1960يوليوز  21) 1380محرم 

 .توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت

 

وإذا امتدت التالل أثناء إجراء التحديد إلى أمالك خصوصية أو جماعية محفظة فتوضع أنصاب الدائرة 

ا بعد والتي املخزنية عند حدود األراض ي املذكورة اللهم إذا طبقت على هذه األراض ي املقتضيات املقررة فيم

 .يجرى مفعولها كذلك في حالة ما إذا استمر تمديد التالل بعد التحديد

 

ج( إذا أعلن في الحالتين املنصوص عليهما في الفصل األول )ب( أعاله أنه من املصلحة -الفصل األول 

قة الدولة العمومية إقرار التالل بموجب مرسوم فإن وزير الفالحة يصدر قرارا يأمر فيه بأن تباشر على نف

األشغال الواجب القيام بها في العقارات الخاصة أو الجماعية التي تجتاحها الرمال ويكون للدولة التصرف 

في التالل الغير املخزنية والواقع إقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها إلى أن تسترجع النفقات املدفوعة لتنفيذ 

 .أشغال اإلقرار
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ملكية هذه التالل إلى أربابها ولكن الغابات التي أنشئت فيها تبقى وعندما يتم استرجاع النفقات ترد 

خاضعة للنظام الغابوي وتواصل إدارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة املالكين ، من غير أن يكون هذا 

 .التدبير املبرر باملصلحة املشتركة للمالك والبالد شبيها بنزع امللكية ألجل مصلحة عمومية

 

  :الفصل الثاني

ال يمكن بيع امللك املخزني الغابوي ، وال يتأتى استخراجه من النظام الغابوي إال لفائدة املصلحة العمومية 

، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية تسييرها بموجب مرسوم 

صل ووزير الفالحة أن يدلوا ويمكن لعامل اإلقليم ووزير الداخلية ووزير املالية والوزير الذي طلب الف

 .برأيهم عند دراسة املحضر املحرر من طرف اللجنة

 

على أن الفصل يكون قانونيا إذا نتج عن نزع ملكية ألجل املصلحة العمومية صادرة طبقا للظهير الشريف 

عقارية أو بموجب معاوضة  1951أبريل  3املوافق ل  1370جمادى الثانية  26املشار إليه أعاله املؤرخ في 

 .أ بعده - 2ضمن الشروط املقررة في الفصل 

 

 .وال تباع األمالك الجماعية الخاضعة للنظام الغابوي إال بسابق إذن من وزير الفالحة

 

 .أ( يمكن ضم امللك الغابوي عن طريق املعاوضة العقارية بغبطة نقدية أو بدونها-2الفصل 

 

 .ويؤذن في هذه املعاوضة العقارية بموجب مرسوم

 

ب( في حالة بيع امللك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند االحتمال في حالة معاوضة -2الفصل 

عقارية ، فإن مبلغ البيع أو الغبطة يدفع الستعماله مرة أخرى في شراء األراض ي الواجب غرسها إلى 

رجب  5شريف الصادر في صندوق األموال املخزنية املعدة إلعادة االستعمال واملؤسس بمقتض ى الظهير ال

 .بشأن تنظيم إعادة استعمال األموال املخزنية 1929دجنبر  7املوافق ل  1348

 

ج( يتمتع املالكون بجميع الحقوق الناتجة عن امللك في األحراش والغابات الغير الخاضعة -2الفصل 

ص إحياء األراض ي للنظام الغابوي ماعدا التقنينات املنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخ

 .واستغاللها

 

د( يعهد بإدارة امللك الغابوي وكذا األمالك األخرى الخاضعة للنظام الغابوي إلى وزير الفالحة -2الفصل 

وتتولى مراقبتها إدارة املياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسيما 
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 .ص حقوق مالكي األحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي التقنينات التي تلحق بموجب هذا الن

 

ويكون لوزير الفالحة وحده الحق في أن يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح امللك الغابوي في عملية 

 .التحديد والتحفيظ وكذا في إقامة الدعاوى أمام املحاكم

 

 .وي ويأذن وزير الفالحة في االحتالل املؤقت للملك الغاب

 

د يمكن أن تمارسها  2و 2ج و 1ه( إن السلطات التي خول إياها وزير الفالحة بموجب الفصول -2الفصل 

 .السلطة التي يؤهلها لذلك

 

 .في بيع املحصوالت -الباب الثاني 

 

  :الفصل الثالث

ت ال يجوز تفوي: ((1951نونبر  21) 1371صفر  20)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

محصوالت رئيسية أو مختلفة من غابات دولتنا الشريفة إال بطريق السمسرة العالنية ويعلن عن تلك 

السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على األقل قبل التفويت املذكور وذلك بتعليق إعالنات في مركز 

 .الناحية ومركز املراقبة املحلية للمكان املوجودة فيه الغابات

 

غابات األشجار عدا غابات الخفاف التي ال يمكن استغاللها طبق الكيفيات املقررة في غير أنه فيما يخص 

الفقرة السابقة ألجل نوعها أو حالتها الجغرافية بطريقة عرض الراغبين في الشراء مقترحاتهم وذلك لكي 

 .يتسنى استثمار الغابات املشار إليها أعاله

 

  :الفصل الرابع

غير أنه  )): 1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6هير الشريف بتاريخ غير بالفصل الفريد من الظ(

  :يمكن اإلذن بالبيع بالتراض ي في األحوال اآلتية وهي

 

 .إذا كان األمر يتعلق بمواد ال تتجاوز قيمتها مليونا من الفرنك -أوال 

 .لحساب الدولةإذا اقتض ى الحال بالقيام فورا بسد حاجيات طارئة أو إنجاز األشغال  -ثانيا 

 .إذا تعذر أو كان يتعذر بيع املحصوالت املذكورة بطريق السمسرة العمومية -ثالثا 

 

على أن مختلف البيوعات املشار إليها أعاله يأذن بها رئيس قسم املياه والغابات إذا كانت قيمة املحصوالت 
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ؤذن البيع بموجب قرار يصدره ال تزيد على مليون من الفرنك وأما إذا زادت القيمة على ذلك الرقم في

 .مدير الفالحة والتجارة والغابات

 

  :الفصل الخامس

غير صحيح كل يعتبر )): 1951نونبر  21) 1371صفر  20غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ (

 بيع لم يقع إبرامه بصرف النظر عن األحوال املذكورة على طريق السمسرة أو وقع قبل إتمام اللوازم

 .املنصوص عليها في الفصل الثالث أو بوشر في غير تاريخه أو في محل لم يذكر في اإلعالنات

 

  :الفصل السادس

إذا وقع نزاع أثناء السمسرة إما في صحة مباشرة البيع أو فيمن دخل في السمسرة هل هو مليء الذمة أم ال 

 .فإن الخالف الواقع يفصله حاال املوظف الذي له رياسة اللجنة

 

  :الفصل السابع

ال يجوز للمذكورين عقبه أن يدخلوا في السمسرة املشار إليها ال بأنفسهم وال بواسطة الغير سواء كان ذلك 

الغير مكلفا بنفسه أو بطريقة أخرى كما ال يمكن أن تكون لهم يد في البيع ال على وجه الضمان وال على 

 :وجه االشتراك وهم

 

قاتهم ومن بيدهم خدمة عمومية سواء كانوا يباشرونها بأنفسهم أو أوال: املوظفون على اختالف طب

 .بواسطة الغير وكذا لساير موظفي املراقبات والقايمين بشؤونها ومن بيده سلطة مخزنية

 

ثانيا: أقارب موظفي املياه والغابات على اختالف طبقاتهم وأصهارهم وإخوانهم وأعمامهم وأحفادهم وذلك 

هم موظفون بها فإذا خالف أحد منهم فيعاقب بذعيرة ال تتجاوز ربع ثمن املبيع وال  في داخل املنطقة التي

تقل عن جزء من اثني عشر جزءا منه زيادة عما عس ى أن يلحقه من السجن والتحجير املنصوص عليها 

 .من القانون الجنائي الفرنساوي  175بالفصل 

 

 .سخ على يد املحاكم الفرنساويةوكل سمسرة وقع فيها ما يناقض الشروط املشار إليها تف

 

  :الفصل الثامن

كل من اشترك مع غيره من املتجرين في الخشب والفرش ى والدباغ وغير ذلك من محصوالت الغابة سواء 

كان مهما أم ال وذلك بقصد اإلضرار باملزايدة أو بقصد أخذ املبيع بأدنى ثمن يعاقب حسبما هو مبين 

 .القانون الجنائي الفرنساوي فضال عما يلحقه من تعويضات الخسايربالفصل أربعماية واثني عشر من 
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وتفسخ السمسرة إذا وقفت على الشركة املشار إليها أو على املتجرين املتشاركين بينهم للغرض املذكور وأما 

أسباب فساد السمسرة املنصوص عليها هنا والتي نص عليها بالفصلين الخامس والسابع فتعتبر من 

 .ملختصة بالتنظيم العاماألشياء ا

 

وإذا فسخ بيع أو سمسرة بسبب غش أو اتفاق بين املتجرين فإن املشتري أو من وقفت عليه السمسرة 

يحكم عليه برد ما يلفى أنه استخرجه من الخشب أو بأداء قيمته على حسب الثمن الذي وقع به البيع أو 

 .يرالسمسرة فضال عما يعاقب به من الذعاير وتعويضات الخسا

 

  :الفصل التاسع

إذا )):1935يناير  18) 1353شوال  12غيرت الفقرة األولى بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ (

تأخر املشتري عن إحضار الضمان املنصوص عليه في كراس الشروط في األمد املحدود فإن مدير إدارة 

املحصوالت على ذمة من وقفت عليه  املياه والغابات يصرح بسقوط حقوقه ثم يشرع في إعادة سمسرة

السمسرة األولى ويطالب بما عس ى أن يكون من الفرق بين ثمني السمسرتين وذلك على الصورة املقررة 

 .أعاله وال حق له في طلب الزائد على الثمن إن حصل

 

  :الفصل العاشر

ئهم بحيث يطالبون إن تقرير جلسة السمسرة يكون حكمه ناجزا على من تقف عليهم السمسرة مع شركا

 .جميعا بأداء ثمن املبيع وصواير السمسرة وغير ذلك مما عس ى أن يطرأ عليهم

 

 الباب الثالث

 .في كيفية مباشرة القطع وتفقد األشجار

 .القسم األول في كيفية القطع

 

  :الفصل الحادي عشر

نونبر  25) 1361ذي القعدة  16)غيرت الفقرة األولى بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ 

وإذا تمت السمسرة أو البيع بالتراض ي فال يمكن أي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ال : ((1942

يمكن زيادة أية شجرة وال أي طرف من الخشب وال أي محصول من محصوالت الغابة إلى ما يشمله عقد 

يرة يكون قدرها مساويا لضعف قيمة البيع وإال فيعاقب من تقف عليه السمسرة أو املشتري بالتراض ي بذع

 .الخشب أو املحصوالت التي لم يشملها عقد البيع زيادة على ترجيع املحصوالت أو قيمتها
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وإذا ألفى أحد من أكابر املوظفين أو القائمين بالخدمة إذن في أخذ ش يء أو غض الطرف عنه فيعاقب 

 .ابعة لدى املحاكم التهامه بأخذ الرشوةبمثل ما عوقب به من أخذ فضال عما عس ى أن يلحقه من املت

 

  :الفصل الثاني عشر

ال يجوز ملن  : ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

تقف عليه السمسرة أو لصاحب الشراء بالتراض ي أن يشرع في استغالل املحصوالت التي بيعت له أو في 

نيل اإلذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة املحلية وعند عدم مراعاة ذلك تجري عليه العقوبة نقلها إال بعد 

 .وما يليه من الظهير الشريف هذا 32تطبيقا للفصل عدد 

 

  :الفصل الثالث عشر

يلتزم األشخاص الذين  : ((1939مارس  25) 1358صفر  3من الظهير الشريف بتاريخ  2)غير بالفصل 

سمسرة أو أصحاب االمتياز في الغابات على سبيل التراض ي بأن يحافظوا على األشجار وقفت عليهم ال

الواجب إبقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون أن تقبل في مقابلتها أشجار أخرى غير محفوظة يكون 

رة فرنك عن كل شج 200املذكورون قد تركوها في محلها وإال فيعاقبون بذعيرة يتراوح قدرها من فرنكين إلى 

قطعوها )وال يمكن أن تقل الذعيرة عن قيمة الشجرة مرتين وتقدر بالنسبة إلى ثمن املبيع وذلك زيادة عما 

يلحقهم من الخسائر واألضرار ومن ترجيع األشجار املقطوعة وزيادة على ذلك فإن جميع األشخاص 

األشجار املحفوظة  الذين يستأجرهم أصحاب السمسرة أو لالمتياز على سبيل التراض ي وارتكبوا قطع

يمكن أن يحكم عليهم بالسجن من ثالثة أيام إلى خمسة عشر يوما وإذا صدر حكم عليهم فال ينطبق 

جمادى  29من القانون الجنائي الفرنساوي ومقتضيات الظهير الشريف املؤرخ ب  463الفصل عدد 

مارس  26ن الفرنساوي املؤرخ ب الصادر في إجراء العمل بالقانو  1914مايو سنة  18املوافق  1332الثانية 

املعروف بقانون بيرانجي وأما األشجار املحفوظة التي قطعت ويمكن وجودها فتثقف وتحجز وتقع  1891

 .ترجيعها بذاتها إن طلبت ذلك اإلدارة

 

  :الفصل الرابع عشر

تعين بتقارير : ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

لجان السمسرة وبكراريس التحمالت والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراض ي سائر 

الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة أو على كل من باع املحصوالت الرئيسية أو غيرها وذلك 

ف والقشور املعدة للدبغ بالطريقة التي ينبغي اتباعها في قطع األشجار وتقشيرها واستغالل الخفا

واستعمال آلة املخاطف واملطارق وآماد االستغالل والتفريغ والتنظيف وتنصيب األوراش واملالجئ 

واملستودعات ومعامل الفحم واستعمال النار واملسالك التي يجوز فيها نقل املحصوالت ومدة الخدمة 

على وجه عام سائر الشروط املتعلقة بضبط اليومية في األوراش ونزع املواد املختلفة ومرور املاشية و 
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 24.000إلى  2.000مباشرة البيوعات وكل من خالف شرطا من هاته الشروط يعاقب بذعيرة تتراوح من 

 .فرنك زيادة على تعويض الخسائر التي ال يجوز أن يكون قدره أقل من مجرد مبلغ الذعيرة

 

وزيادة  : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29ريخ بالفصل األول من الظهير الشريف بتا 3)غيرت الفقرة 

من  38والفصل  36والفقرة الثالثة من الفصل  32على ذلك فتجري العقوبات املنصوص عليها في الفصل 

 .ظهيرنا الشريف هذا في حالة نزع املحصوالت أو تحويل الخشب إلى الفحم قبل العد أو دفع الثمن

 

 .السمسرة وعلى املشتري باملراضاة ملحصوالت الغابة املختلفةوينسحب حكم ما تقدم على من تقف عليه 

 

كان موضوعا بها عقال بال  ويجوز لإلدارة أن تعقل الش يء الذي ال زال قايما على ساق من محصوالت الغابة

 .تفويت كلما اقتض ى نظرها ذلك ورأت فيه سبيال ألداء الذعيرة وتعويضات الخساير

 

  :الفصل الخامس عشر

ستغل من بيده عقدة الشراء أو لم ينقل الخشب املبيع له في خلل اآلجال املعينة أو في األمد املزيد إذا لم ي

 .له فيحق للمحكمة أن تحكم بحيازته املحصوالت املعقولة وتبقى خالصة للمخزن الشريف

 

  :الفصل الخامس عشر املكرر 

إن املخالفات : ((1942نونبر  25) 1361ذي القعدة  17من الظهير الشريف بتاريخ  2)أضيف بالفصل 

للشروط وااللتزامات املذكورة أعاله يمكن أن يترتب عنها في األحوال املنصوص عليها في كراريس التحمالت 

العامة منها أو الخاصة في قرارات البيع زيادة على العقوبات املقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بأمر 

و من نائبه وكذلك حجز الضمان املالي النهائي املودع عمال بالعقد من رئيس مصلحة املياه والغابات أ

املذكور وعند اللزوم حجز املحصوالت التي لم تزل في أشجارها أو ملقاة على الثرى املوجودة في أرض 

 .القطعة املبيعة

 

لى املشتري ويقع حجز ما ذكر بعد األمر املأذون بتنفيذه من طرف رئيس مصلحة املياه والغابات واملبلغ إ

بالسمسرة أو صاحب االمتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت فيها األعمال ويحرر هذا األخير شهادة 

 .يبين فيها التاريخ الذي وقع فيه تبليغ األمر املذكور 

 

ويمكن ملن يهمهم ذلك أن يتعرضوا على تنفيذ األمر املذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب رفعه في ظرف 

جل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبلغيه إلى رئيس املحكمة االبتدائية باملكان الذي قد ارتكبت فيه أ

املخالفة وإال فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس املذكور في أصل الدعوى بغاية االستعجال وبالصورة 
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يقع استئنافه ويكون قدر التي تصدر بها األحكام االستعجالية ويكون حكمه املذكور قابال للتنفيذ ولو 

 (.200األداء العدلي الجاري على التعرض مائتين اثنتين من الفرنكات )

 

  :الفصل السادس عشر

إذا كان املشتري : ((1935يناير  18) 1353شوال  12)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

س الشروط في األمد املحدود على الكيفية بالسمسرة أو باملراضاة لم يقم باألعمال املنصوص عليها في كرا

املبينة, فإن رئيس إدارة املياه والغابات يأمر بمباشرتها على نفقة املشتري ويحرر قايمةالصواير الواجب 

 .أداؤها

ومن األعمال املشار إليها تدارك الحريق وجمع الحطب وحزمه وتنظيف املحل من الشوك والعليق 

ميل الطرق والحفر وإصالح السياجات وذلك إلخراج الحطب والفحم واألشجار الصغيرة املضرة وتخ

 .ويستخلص ما ذكر طبق القوانين املتعلقة باستخالص الديون التي للدولة

 

  :الفصل السابع عشر

إن املشتري بالسمسرة أو باملراضاة هواملسئول عن جميع املخالفات املنصوص عليها بهذا الظهير الشريف 

اء قيامه بما اشتراه أي من اليوم الذي يباح له فيه التصرف إلى يوم براءته البراءة إن صدر منه ش يء أثن

التامة من كل واجب وال تزول العهدة عنه إال إذا أخبر بصدور املخالفة قبل أن تعثر عليها إدارة املياه 

ا يلحقه من والغابات كما أنه هو املسئول أيضا عن كل ما يرتكبه قاطع الخشب من املخالفات فضال عم

الذعايروالصواير  ورد األشياء بعينها والتعويضات املدنية وهو املسئول أيضا عن كل ما يرتكبه خدمته 

 .وسايقي عرباته من املخالفات وباإلجمال كل نفر استخدمه لوجه من الوجوه في مقاطع الخشب

 

 .الباب الرابع في التفقد

  :الفصل الثامن عشر

ل الستة أشهر املوالية لتاريخ انصرام أمد نقل الخشب املقطوع وعند انقضاء يقع التفقد في املبيع خال

الستة أشهر تبرأ ذمة املشتري بالسمسرة أو التراض ي من كل درك إن لم يقع تفقد من اإلدارة وكل من تمم 

على القطع أو النقل قبل انصرام اآلجال املعينة لذلك له أن يطلب من اإلدارة إجراء تفقد بكتاب مضمون 

 .طريق البريد يوجهه لرئيس املنطقة التي هو بها لتبرأ ذمته في الستة أشهر املوالية لتاريخ وصول كتابه

 

  :الفصل التاسع عشر

يجب على املشتري بالسمسرة أو التراض ي أن يحضر التفقد ويخبر بتاريخه بكتاب مضمون على طريق 

يحضر هو وال نائبه فإن التقرير املحرر في ذلك  البريد قبل وقوعه بخمسة عشر يوما على األقل وإذا لم

 .يعتبره كأنه حاضر بنفسه ويصير ناجزا بانصرام ثالثين يوما من تاريخ تحريره
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  :الفصل العشرون

يجوز للمشتري بالسمسرة أو التراض ي ولإلدارة معا أن يطلبا من املحاكم الفرنساوية إبطال تقرير التفقد 

رة في الفصل أعاله وذلك إما لعيب في التقرير وإما لش يء مخالف للواقع وإذا أبطل أثناء الثالثين يوما املذكو 

وإذا  بطاليه التقرير فلإلدارة أن تأمر بكتابة تقرير آخر عوضا عنه وذلك في أثناء الشهر املوالي لتاريخ

 .أ من كل واجبانقضت اآلجال املحدودة في الفصل السابق ولم تقم اإلدارة بنزاع ما فإن ذمة املشتري تبر 

 

 .الباب الرابع في االنتفاع املعتاد

  :الفصل الحادي والعشرون

ستصدر قرارات وزيرية بطلب من مدير  : ((1935يناير  18) 1353شوال  12)غير بالظهير الشريف بتاريخ 

وا االنتفاع إدارة املياه والغابات ومدير إدارتي األمور األهلية واملدنية في ضبط حقوق األهليين الذين اعتاد

بالغابات دون غيرهم ، مختلف حقوق التصرف التي يباشرونها في الغابات املخزنية طبقا للعوائد املألوفة 

 .واملعترف لهم بها )أي الحقوق( من طرف لجنات تحديد الغابات وأن هذا االنتفاع ال يقبل التفويت بوجه

 

  :الفصل الثاني والعشرون

لألهليين وفي األماكن التي ال يحصل منها ضرر لألشجار وأما املاشية املشتركة  ال يسوغ الرعي في الغابات إال

 .مع الغير أو وقعت مؤاجرة فيها فال يجوز أن ترعى في األماكن املذكورة

 

أبريل  15) 1365جمادى األولى  13بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  2)غيرت الفقرة 

كل سنة نوع املاشية والتي يجوز لها الرعي وعددها بعد أخذ االحتياطات  وإن إدارة الغابات تعين: ((1946

لتدارك الضرر الذي يلحق األشجار وسيصدر قرار وزيري في تعيين الغابات التي يرخص برعي املاعز فيها 

 .وكذلك مدة هذا الترخيص

 

  :الفصل الثالث والعشرون

كل من  : ((1949أبريل  5) 1368ادى الثانية جم 6))غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

تمتع بحق االنتفاع مخالفا ملقتضيات الفصل السابق أو ألحكام القرارات الوزيرية املشار إليها في الفصل 

وذلك فيما يخص رعي املواش ي فوق  41تجري عليه العقوبات املنصوص عليها في الفصل عدد  21عدد 

عيها أو التي توجد في األماكن التي يحصل منها ضرر لألشجار الصغيرة كما العدد املعين أو الغير املأذون بر 

إذا قطع األشجار أو نقل  39وما يليه إلى عدد  36تجري عليه العقوبات املنصوص عليها في الفصل عدد 

 .بعض املحصوالت الرئيسية قبل أن تأذن له بذلك إدارة الغابات
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إلى  100وزيرية املومأ إليها أعاله يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من ومن خالف املقتضيات األخرى للقرارات ال

 .فرنك 12.000

 

وكل شخص من املنتفعين املذكورين الذي ال يقدم بالغابة ورقته املقيد فيها لرعي مواشيه يعتبر فيما يتعلق 

 .بالعقوبات كأنه لم يطلب تقييده

 

 الباب الخامس في إحياء الغابات وتجديد أغراسها

دجنبر  7) 1340ربيع الثاني  6لق هذا العنوان الجديد بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ )أط

1921.)) 

 

  :الفصل الرابع والعشرون

( وبالفصل 1923فبراير  12) 1341جمادى الثانية  25)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

ال يسوغ : ((1957دجنبر  30) 1377جمادى الثانية  7بتاريخ  366-57-1 الفريد من الظهير الشريف رقم

ألحد أن يقلع ما بغابته وال أن يعزق أرضها إال بعد إعالم املراقبة املحلية قبل الشروع باثني عشر شهرا على 

املدة املذكورة وينبغي أن يعين في اإلعالم املذكور محال ملخابرته  األقل ولإلدارة أن تتعرض على عزقها أثناء

 .بمنطقة املراقبة التي بها الغابة

 

وحينئذ يتوجه موظف من قبل إدارة املياه والغابات فيقف على عين املكان ويطوف به ويتفقد حالته 

 .وموقعه ثم يحرر تقريرا مفصال في ذلك

لغابات عليه يعلم الطالب بتعرضه تعرضا مؤقتا على عزق ما طلب منه وبعد إطالع محافظة إدارة املياه وا

 .إن اقتض ى الحال ذلك

 .وإذا وقع التعرض كما ذكر فيبلغ التقرير املذكور للطالب الذي يمكنه إبداء مالحظاته في شأن ذلك

 

ابات مضمنا فيه ويوجه أيضا التقرير املذكور إلى الحكومة العليا مصحوبا ببيان يحرره محافظ املياه والغ

جميع مالحظاته ومستنداته ويؤيد إذ ذاك التعرض بقرار وزيري يصدر بطلب من املدير العام إلدارة 

الفالحة والتجارة واالستعمار إن اقتض ى الحال ذلك وإذا لم يصدر القرار املذكور أثناء الستة أشهر 

 .مباشرة العزق املوالية لتاريخ التبليغ بالتعرض ولم يعلم به رب الغابة فيمكن 

 

  :الفصل الخامس والعشرون

( وغير بالفصل 1939أكتوبر  27) 1358رمضان عام  13)تمم بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ 

ترفع معارضة أعمال إزالة ال  : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29األول من الظهير الشريف بتاريخ 
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يما يخص الغابات التي يعترف بأن املحافظة عليها هي من األشجار واألحراش قصد إحياء األراض ي إال ف

  : الضروري 

 

 أوال : لئال يزول التراب عن الجبال ومنحدراتها ؛

ثانيا : لوقاية األراض ي من انهيال األتربة الناتج عن تهاطل األمطار ومن غمرها باملياه ولوقاية خزانات السدد 

 .من تراكم األتربة

 ومجاري املياه ؛ ثالثا : الستبقاء العيون 

 .رابعا : لوقاية األراض ي من انهيال األتربة الناتج عن مفعول الرياح ووقايتها من الرمال التي تغمرها

 .خامسا : ألجل التحفظ على الصحة العامة ووقاية من تراكم الرمال

 .سادسا : إلبقاء التوازن االقتصادي واالجتماعي الخاص بالسكان

 

  :واملكرر الفصل الخامس والعشرون 

في األحوال و: ((1951نونبر  30) 1371صفر  29من الظهير الشريف بتاريخ  2)أضيف بالفصل 

املنصوص عليها في الفصل السابق يجوز أن يتوقف املقرر في شأن عدم التعرض ألعمال إزالة األشجار 

ياؤها باألشغال الخاصة قصد إحياء األراض ي على ما يتكفل به رب الغابات من القيام في األراض ي الواقع إح

 .بوقاية األرض وتجديدها

 

أما نوع األشغال املذكورة وحالتها وأهميتها وكذا األجل املضروب إلنجازها فتحدد بموجب ذلك املقرر 

 .الصادر في عدم التعرض

 

من  وإذا لم يقم رب امللك بتلك األشغال فيشرع فيها طبق الكيفيات املقررة في الفقرتين الثانية والثالثة

بعده اللهم إال إذا صرح من يهمه األمر قبل الشروع في إزالة األشجار قصد إحياء األراض ي  27الفصل 

املتحدث عنها بأنه يتخلى عن هذا اإلحياء وذلك بواسطة كتاب مضمون الوصول يوجهه إلى املحافظ على 

م التعرض إلزالة األشجار بعض املياه والغابات الذي له النظر في األمر. ويجوز أن يعين أيضا في مقرر عد

الشروط التي من شأنها أن تخفف أو تزيل ما ينشأ عن اإلزالة املذكورة من النتائج الضارة كما يجوز أن 

يمنع بموجب ذلك املقرر قلع بعض أصناف األشجار أو يؤمر بإبقاء بعض كميات منها. وكل من خالف 

 .بعده 27قوبات املقررة في الفصل الشروط املبينة في املقرر املذكور تجري عليه الع

 

  :الفصل السادس والعشرون

ال يسوغ لألهليين وال للمكلفين باملحالت العمومية إحياء أرض ما من غاباتهم أين ما كانت إال بإذن خاص 

من اإلقامة العامة يعطاهم كتابة بعد صدور قرار وزيري ومن إذن في إحياء ش يء من األراض ي املذكورة 
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 .الفصل السابع والعشرين مثل من عمد إليها من الناس فيعاقب حسب

 

  :الفصل السابع والعشرون

كل : ((1935يناير  18) 1353شوال  12)غيرت الفقرة األولى بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بأن أحيا أرضا من الغابة بنفسه أو بواسطة الغير يعاقب 

ة فرنك وال تزيد على مئتين عن كل عشرة آالف ميتر مربع إحياء. ويجب عليه أيضا أن ئذعيرة ال تقل عن مب

يرد املكان إلى حاله األول إذا أمر بذلك مدير إدارة املياه والغابات فليزم أن يغرسه بأشجار من النوع الذي 

فإن إدارة املياه والغابات تقوم بذلك على  قطعه وذلك في أثناء ثالثة أعوام وإن لم يفعل في األمد املذكور 

نفقته وتحرر قائمة الصواير وتنفيذها ويطالب بأدائها على الكيفية املبينة في الفصل السادس عشر من 

 .هذا الظهير الشريف

 

إذا قام شخص آخر : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29من الظهير الشريف بتاريخ  3)أضيفت بالفصل 

أعاله  24الة األشجار قصد إحياء األراض ي دون أن يقدم التصريح املقرر في الفصل غير رب امللك بإز 

 .فتجري عليه العقوبات املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذا الفصل

 

ويمكن أن يكون رب األرض مسؤوال من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم إال إذا أخبر بذلك إدارة املياه 

 .بت بنفسها وجودها تلك الجريمةوالغابات قبل أن تث

 

  :الفصل الثامن والعشرون

( وبالفصل األول من 1935يناير  18) 1353شوال  12 )غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ

يجوز قلع أو إزالة ما يأتي بدون تقديم تصريح : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29الظهير الشريف بتاريخ 

  : وطلب إذن

 

الغابات املحدثة التي ال زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد زرعها أو غرسها ماعدا األشجار التي أعيد أوال 

 غرسها حسب الفصل السابق عوضا عما قطع بقصد إحياء أرضه ؛

 ثانيا : البساتين والجنات املحاطة أو املجاورة للمساكن ؛

ر هكتارات بشرط أن ال تكون ملحقة بغيرها ثالثا : األغراس الغير املسيجة التي ال تزيد مساحتها عن عش

ولو كانت منفصلة عنه كال أو بعضا بحيث إذا انضمت له ال تزيد مساحتهما على عشرة هكتارات وبشرط 

 .أن ال يكون موقعها على رأس جبل أو منحدراته

 

ة من هذا الفصل غير أن الغابات التي هي من األنواع املنصوص عليها في املقطعات األولى والثانية والثالث
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إذا وقع غرسها بإعانة أموال الغابات املغربية عمال بما جاء في  24تبقى جارية عليها مقتضيات الفصل 

بشأن وضع ضريبة على السعر األصلي  1949شتنبر  12املوافق  1368قعدة  18ظهيرنا الشريف الصادر في 

حكم النظام املقرر بمقتض ى الظهير الشريف  املرتب على تسليم املواد املستخرجة من الغابات الجار عليها

ومن منابت الحلفاء وفي إنشاء رأس مال خاص  1917أكتوبر  10املوافق  1335حجة  20الصادر في 

 .بالغابات في املغرب

 

  :الفصل التاسع والعشرون

رعي املاشية يلحق بإحياء األرض املنهى عنها مد اليد إلى ما لم يشتر وقطع الخشب التي بمنحدرات الجبال و 

بعد قطع األشجار وقطع ما لم يزل صغيرا منها أو إحراقها إذا كان ينشأ عن ما ذكر إفساد الغابة كال أو 

بعضا أو إزالة التراب عن منحدرات الجبال أو خرق األرض باملاء وعليه فيعاقب مرتكب ما ذكر حسبما 

اء في ذلك من كان له حق أم ال ما تضمنه الفصل السابع والعشرون ويمنع الرعي على سائر الناس سو 

دامت األغراس لم تمر عليها ستة أعوام ومن خالف من أرباب املاشية ما ذكر يعاقب طبق الفصل الواحد 

 .واألربعين

 

  :الفصل الثالثون 

يمكن أن  : ((1921دجنبر  7) 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  2)ألغي وعوض بالفصل 

ري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على أقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت تحدث بقرار وزي

فيها الشروط املنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين وال يسوغ إحياء ش يء ما أو استغالله باملناطق 

تعلقة املذكورة بدون رخصة من إدارة املياه والغابات وتجري على الرعي بهذه املناطق نفس الضوابط امل

بالرعي في الغابات املخزنية وتنطبق على املناطق الوقائية املشار إليها مقتضيات الباب السادس والسابع 

والثامن من ظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة في شأن إجراء العمل به ويقع تحديد املناطق 

 .املذكورة على الطريقة املتبعة للغابات املخزنية

 

تصريح بأنه من املصلحة العمومية إحداث مناطق تنزع ملكيتها فيما بعد يجدد فيها غرس ويمكن ال

األشجار وتشمل هذه املناطق أراض ي قد اقتضت الضرورة إصالحها أو تجديد غرس أشجارها إلبقائها على 

ى الصحة حالها ووقايتها أو تمكين كثبان الرمل فيها أو مراعاة للنظام املتعلق باملياه أو محافظة عل

 .العمومية أو لحاجات تتعلق باألمور االقتصادية

 

  :الفصل الثالثون املكرر 

الصادر بتنفيذه  56-90رقم  1991من قانون املالية لسنة  4باملادة  1991)أضيف ابتداء من فاتح يناير 

( وغيرت الفقرة األولى 1990دجنبر  31) 1411جمادى الثانية  13بتاريخ  194-90-1 الظهير الشريف رقم
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الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  2000-1999للسنة املالية  26-99من قانون املالية رقم  27منه باملادة 

تتوقف كل عملية من عمليات االستصالح : ((1999يونيو  30) 1420ربيع األول  16اريخ بت 184-99-1 رقم

مترا خشبيا  30باقتالع األشجار ذات األصل الطبيعي املشار إليها في هذا الباب على أداء رسم يساوي قيمة 

ات التي مكعبا من األوكالبتوس عن كل هكتار مستصلح ويحسب باعتبار املعدل الوطني ألسعار املزاد

 .تنجزها مصالح املياه والغابات في بحر السنة السابقة لسنة االستصالح املزمع القيام به

 

 .ويجب أن يؤدى الرسم املذكور قبل الشروع في عمليات االستصالح

 

بيد أن مبلغ الرسم املستوفى يرد إلى املعني باألمر بطلب منه إذا ثبت بمحضر يحرره مأمورو مصالح املياه 

ات أن األرض املستصلحة وقع تشجيرها أو غرسها داخل أجل ثالث سنوات يبتدئ من تاريخ والغاب

 .استحقاق الرسم

 

وعند انصرام أجل الثالث سنوات املشار إليه وعلى أبعد تقدير خالل الستة أشهر التالية لتاريخ إيداع 

املثبتة به عمليات التشجير أو  طلب املعني باألمر املثبت بوصل يقوم املأمورون املذكورون بتحرير املحضر

 .الغرس وتبليغه في رسالة موص ى بها مع إعالم بالتسلم إلى املعني باألمر قصد استرجاع مبلغ الرسم املدفوع

 

وال يقبل طلب استرجاع الرسم بعد انقضاء سنة تبتدئ من األجل املنصوص عليه في الفقرة الثالثة من 

 ".هذا الفصل

 

 .ر الغابات واملحافظة عليهاالباب السابع في ضبط أم

 .القسم األول: في العقوبات التي تلحق من جنى على ش يء ما من الغابات

 

  :الفصل الحادي والثالثون 

كل من كسر عالمات الغابة أو أفسدها أو أتلفها أو نقلها أو أزالها يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسة فرنكات 

ثة أشهر وأدائه تعويضات الخسارة التي ال يقل قدرها عن إلى مايتين زيادة على سجنه ستة أيام أو ثال

الصاير الذي يلزمه لرد األشياء إلى حالها كما يعاقب أيضا بالعقوبات املشار إليها من فعل مثل ما ذكر 

 .بحفير الغابة أو قصبها أو حايطها أو سياجها املستعمل لتحديدها أو تحديد أقسامها

 

  :الفصل الثاني والثالثون 

كل من أخذ : ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6ر بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ )غي

أو نقل من الغابات بدون إذن بعض املواد أو الهيش أو محصوالت الغابة من أي نوع كانت ما عدا الخشب 
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فرنك عن كل سيارة  12.000إلى  1.500والفحم والخفاف والقشور املعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من 

 300إلى  100فرنك عن كل حمل البهيمة املربوطة في عربة ومن  600إلى  200وبذعيرة يتراوح قدرها من 

 .فرنك عما يحمله الرجل 120إلى  50فرنك عن حمل البهيمة ومن 

 

 .وعند تكرار الجريمة يحكم عند االقتضاء بخمسة إلى ثمانية أيام سجنا

 

 .رة على نقل الحطب اليابس إذا كان خارجا عن حق االنتفاعوتطبق املقتضيات املذكو 

 

وكل من جنى أو نقل شيئا من الغابة أو تعاطى لبيع البلوط أو الستغاللها مخالفة ملقتضيات القرار 

من ظهيرنا الشريف هذا يحكم عليه بذعيرة يتراوح قدرها من  54الوزيري الصادر في تنفيذ الفصل عدد 

 100فرنك عن كل بهيمة مربوطة في عربة وب  3.000إلى  200نك عن كل سيارة وب فر  24.000إلى  1.500

فرنك عن كل حمل الرجل وفي حالة تكرار  1.200إلى  50فرنك عن كل حمل على البهيمة وب  1.800إلى 

إلى  6الجريمة وإذا وقع النقل في محل من املحالت الجارية إعادة غرس أشجارها يمكن أن يصدر الحكم ب 

 .يوما سجنا 15

 

  :الفصل الثالث والثالثون 

إذا أرادت إدارة األشغال العمومية أن تخرج بعض املواد من الغابة للقيام بأشغال عامة فيجب عليها أن 

تعين إلدارة املياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو اإلدارتين إلى أن يقفوا على عين املحل 

تؤخذ منه املواد وعدد األشجار املراد قطعها وجنسها وغلظها كما يعينوا  ويطوفوا به ويحددوا املحل الذي

الطرق التي ينبغي سلوكها إلخراج ما يقطع وأن رئيس إدارة املياه والغابات يعين القدر الذي تؤديه الدولة 

باعها عن أشغال املكان املتناولة الخدمة فيه وعن املواد املستخرجة كما يعين لها الشروط التي يجب ات

 .عند إخراج املواد لئال يلحق ضرر بالغابة

 

وكل  : ((1935يناير  18) 1353شوال  12بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  3)غيرت الفقرة 

من قطع شجرة أو استخرج شيئا من املواد قبل إتمام اللوازم املسطورة فإنه يترتب عما ذكر تطبيق 

 .ي والثالثين والفصل السادس والثالثينالعقوبات املبينة في الفصل الثان

 

  :الفصل الرابع والثالثون 

ل من حرث ك  : ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

فرنك عن كل  12.000إلى  2.000أو زرع أو غرس أرضا من أراض ي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من 

 .أو مزروع أو مغروس هكتار محروث
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فرنك عن كل  24.000إلى  5.000كما يحكم على كل من عزق وأحيا بعض األراض ي منها بذعيرة تتراوح من 

 .هكتار وقع عزقه وإحياؤه

 

وإذا وقع الحرث والزرع والغرس فيها بمجرد اإلحياء والعزق فال يحكم إال بالذعيرة الواجبة عن اإلحياء ومن 

الحرث والزرع والغرس فيحكم عليه بخمسة إلى ثمانية أيام سجنا ومن عاد إلى تكررت منه املخالفة ب

املخالفة باإلحياء والعزق فيمكن أن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية أيام إلى شهرين سجنا وزيادة على 

 .ذلك يحكم عليه بحجز حصاده

 

  :الفصل الخامس والثالثون 

راس الخارجة عن الطرق املعتادة وبيده آالت تصلح للقطع أو إلزالة كل من عثر عليه ليال بالغابات أو األغ

 .الفرش ى أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى عشرة

 

كل من وجد  : ((1921دجنبر  7) 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  3)أضيفت بالفصل 

ض ي التي باشرت فيها الحكومة أشغاال تتعلق بإحيائها أو خارجا عن الطرق املعتادة ليال أو نهارا في األرا

بغرسها أو بتمكين كثبان الرمل فيها يعاقب بالعقوبات املبينة بالفقرة السابقة زيادة على ما يترتب عليه 

 .دفعه في مقابلة الضرر والخسارة

 

  :الفصل السادس والثالثون 

كل من يقطع أو يقلع  : ((1939أكتوبر  27) 5813رمضان  13من الظهير الشريف بتاريخ  2)تمم بالفصل 

أشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح األرض دائرة طولها أكثر من ديس ي مترين اثنين 

يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على األقل وخمسون فرنكا على األكثر ويمكن رفع 

 .قيمة الشجرة إذا كانت هذه األخيرة تتجاوز الخمسين فرنكاقدر الذعيرة املذكورة إلى ما يساوي 

 

فرنك عن  100فرنكا إلى  25أما إذا كان للشجرة غلظ ديس ي مترين اثنين فأقل فتكون الذعيرة متراوحة من 

فرنكات عن كل دابة من الدواب الجارة ومن  10كل عربة من العربات االطموبيلية ومن ثالثة فرنكات إلى 

 .خمسة فرنكات عن حمل الدابة ومن خمسين سنتيما إلى فرنكين اثنين عن حمل رجلفرنكين إلى 

 

كل من : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ  3)غيرت الفقرة 

أخذ من غابة خشبا وقع إعداده أو نشره أو أخذ املحصوالت املستخرجة منه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها 

فرنك عن كل متر مكعب من الخشب املنشور وعن كل متر مكعب من خشب الصناعة  6.000و 600ن بي

عن كل قنطار من الفحم ويمكن رفع قدر الذعيرة املذكورة إلى ما يساوي قيمة الحطب إذا كانت هذه 
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حال عمال القيمة متجاوزة ألقص ى املبلغ املذكور زيادة على العقوبات التي ربما تصدر عليه إن اقتض ى ال

 .من ظهيرنا الشريف هذا 14باملقتضيات املبينة في الفصل 

 

مارس سنة  26من القانون الجنائي والقانون الفرنسوي املؤرخ في  463وإذا صدر الحكم فال يطبق الفصل 

1891. 

 

ومن قطع أشجارا غرست منذ عشر سنوات فأقل يعاقب بذعيرة تتراوح من نصف فرنك إلى خمسة عن كل 

 .عت كيفما كان غلظهاشجرة قط

 

إذا كانت : ((1925يوليوز  11) 1343حجة  19بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ  4)غيرت الفقرة 

األغراس واملشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات املنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من هذا 

 .لى ما ذكر أوال وثانياالفصل ويمكن أن يسجن من ستة أيام إلى شهرين زيادة ع

 

  :الفصل السابع والثالثون 

كل من أفسد شيئا من شجر الغابة إفسادا فادحا أو قشره أو قطع منه أغصانا غليظة أو أخذ أغصانا 

 .أسقطها الريح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من أصلها

 

  :الفصل الثامن والثالثون 

هده التقشير أوال وأخذه أو أخذ بعض الدباغ فيعاقب بذعيرة كل من قشر شيئا من الفرش ى الذي تعا

تتراوح من خمسة عشر إلى خمسين فرنكا عن كل قنطار أي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذلك أيضا من يلفى 

بيده ش يء مما ذكر مخالفا للقرارات الوزيرية التي تصدر إلجراء العمل بمقتض ى الفصل الرابع والخمسين 

يف وإذا كان املأخوذ من الفرش ى أو الدباغ أقل وزنا من القنطار فإن الذعيرة ال تقل من هذا الظهير الشر 

عن خمسة عشر فرنكا ويمكن أن يسجن اآلخذ من ثمانية أيام إلى شهرين وأما الفرش ى الذي ال زال لم 

نك يقطع البتة من أول نشأته فمن أخذ شيئا منه يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر سانتيمات إلى نصف فر 

عن كل شجرة قشرها زيادة عما يلحقه من العقوبات املنصوص عليها بالفصل السابع والثالثين املنهى فيه 

عن اإلضرار باألشجار وإفسادها وإذا كان الفرش ى الذي لم يتعاهده التقشير ملقى على وجه األرض وأخذه 

اوي ويحسب له ذلك مثل أخذ آخذ فيعاقب بذعيرة تتراوح من ثالث فرنكات إلى عشرة عن كل قنطار فرنس

 .الفرش ى الذي تعاهده التقشير ويمكن أيضا أن يحكم عليه بالسجن من ثمانية أيام إلى شهرين

 

  :الفصل التاسع والثالثون 

وعند العود إلى  : ((1935يناير  18) 1353شوال  12)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
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ى مبلغ الذعائر املبينة في الفصل الحادي والثالثين وما بعده حتى ارتكاب املخالفة يحكم دائما بأقص 

 .الفصل الثامن والثالثين

  :الفصل األربعون 

يجب على من أخذ شيئا من الغابة بال موجب في جميع األحوال أن يرد ما أخذه إما بعينه وإما بأداء قيمته 

 .ز اآلالت التي تلفى بيدهزيادة عما يلحقه من تعويض الخساير إذا اقتض ى الحال ذلك وحا

 

  :الفصل الواحد واألربعون 

يحكم على : ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

فرنكا عن كل  48إلى  10أصحاب البهائم التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من 

فرنكا عن كل بقر أو بقرة أو رأس من املعز أو فرس أو  120و رأس من الغنم وبعشرين إلى خنزير أو عجل أ

بغل أو حمار ومن مائة إلى ثالثمائة وستين فرنكا عن كل جمل وزيادة على ذلك يحكم عند االقتضاء على 

 .الراعي بثالثة إلى خمسة عشر يوما سجنا

 

الغير املنتفعين ويعتبر بمثابة الغير املنتفعين  وستضاعف العقوبات إذا كانت البهائم ألشخاص من

 .املنتفعون من أصحاب املواش ي املوجودة فوق العدد املعين

 

وعند تكرار املخالفة أو إذا ارتكبت املخالفة ليال في الغابات التي يحصل فيها ضرر لألشجار الصغيرة برعي 

 .تين السابقتينالبهائم يطبق كل مرة أقص ى الذعائر املنصوص عليها في الفقر 

 

وإذا تكررت تلك املخالفة مرتين فتؤدي إلى تثنية أقص ى الذعائر املشار إليها أعاله وبمجرد ارتكابها في املرة 

 .الثالثة يثلث أقص ى الذعائر املذكورة

في حالة ارتكاب املخالفة ليال أو في حالة ارتكابها في الغابات املذكورة فمن الواجب أن يحكم عند االقتضاء 

 .على الراعي بعقوبة السجن

وإذا عثر على البهائم نهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي في مكان من أماكن تلك الغابات يضاعف أقص ى 

 .الذعيرة أما إذا وجدت ليال على الحالة املذكورة تضاعف الذعيرة ثالث مرات

 

  :الفصل الثاني واألربعون 

ال يسوغ لكل  : ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6خ )غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاري

من وقفت عليه السمسرة أو اشترى باملراضاة من رعي البهائم أو رعي الخنازير في األماكن املوجودة فيها 

البلوط وغير ذلك أن يسوق داخل الغابة عددا من املواش ي يفوق العدد املعين من كراس التحمالت 

له أن يرعاها في نواحي الغابة الغير املعينة ومن خالف ذلك فتجري عليه العقوبات والشروط كما ال يسوغ 
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املنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من الفصل السابق كما يجب عليه أن يجعل عالمة خاصة 

ن أخبر ملاشيته إن كان ذلك بكراس الشروط وإذا امتنع فيعاقب بالذعيرة املذكورة أعاله اللهم إال إذا كا

 .إدارة املياه والغابات بالبهائم التي أدخلها للغابة بغير عالمة فال ش يء عليه

 

  :الفصل الثالث واألربعون 

كل من قلد : ((1936شتنبر  8) 1355جمادى الثانية  20)غير بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ 

ة أو استعمل املطارق الحقيقية زورا يعاقب املطارق املعدة لعالمات إدارة الغابات أو استعمل مطارق مقلد

بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة كل من قصد إتالف 

 .عالمات املطارق 

 

 .كل هذا زيادة على املطالبة بالتعويضات في مقابلة ما يحصل من الخسائر واألضرار

 

  :الفصل الرابع واألربعون 

بر املخالفة مكررة إذا صدرت من املخالف أثناء السنة الشمسية املوالية للسنة التي وقع عليه وال تعت

 .الحكم فيها حكما ال رجوع فيها

 

  :الفصل الخامس واألربعون 

إذا وجب تعويض الخساير بمقتض ى ما نص عليه تقرير املخالفة فال يقل قدرها عن مجرد قدر الذعيرة 

 .التي صدر بها الحكم

 

 .سم الثاني في إيقاد النار والحريقالق

  :الفصل السادس واألربعون 

ال يسوغ إيقاد النار وال نقلها إال بداخل املساكن والبناءات املشيدة ملباشرة االستغالل إما إيقادها أو نقلها 

يعم بداخل الغابة واألغراس أو على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع ومن فاتح يوليو إلى متمم أكتوبر 

املنع املذكور الغابات التي ألربابها ويشمل سائر الصناعات التي تستعمل فيها النار كصنع الفحم واستخراج 

القطران والزفت وغير ذلك وأما مناولة النار داخل املساكن واملباني املشيدة بقصد االستغالل وداخل 

نفسها أو بمنطقة مائتي متر حولها  املخازن وأفران املعادن مواضع الخدمة ومعاملها الكائنة بالغابة

فيضبط أمرها أثناء املدة املذكورة أي من فاتح يوليو إلى متم أكتوبر وفق الضوابط والقرارات التي تصدر 

 .في إجراء العمل بهذا الظهير الشريف

 

يناير  22) 1366صفر  29)غيرت الفقرة األخيرة بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 
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يجري األمر كما ذكر فيما يرجع لصنع الفحم والزفت )القطران( في الغابات أيا كان أربابها خالل و : ((1947

 .املدة نفسها

 

  :الفصل السابع واألربعون 

كل من أراد إيقاد نار أو إحراق عشب زرع أو غابة ريحان وما أشبه ذلك من النبات وكان اإلحراق لضرورة 

عليه أن يمتثل للضوابط والقرارات التي ستصدر في إجراء العمل من ضروريات الفالحة أو الرعي فيجب 

 .بهذا الظهير الشريف

 

  :الفصل الثامن واألربعون 

من استدعته الحكومة ملقاومة حريق غابة وامتنع من ذلك بال عذر يقبل يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر 

استدعاء أورباويين واجبا إال إذا أبلغهم فرنكات إلى ماية ويمكن سجنه من خمسة أيام ثالثة أشهر وال يعتبر 

ذلك بواسطة موظف فرنساوي إما كتابة وإما مشافهة وأما األهليون فيجب عليهم أن يمتثلوا بمجرد 

وصول االستدعاء إليهم مشافهة لرئيس القبيلة أو الفرقة على لسان موظف من موظفي الدولة كيفما 

 .كان

 

  :الفصل التاسع واألربعون 

ة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل الفرقة بالذعاير املذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به على يمكن معاقب

مرتكبي املخالفات املذكورة ومن شاركهم فيها وأن هذه الذعيرة تصدر بقرار وزيري بعد اإلطالع على ما 

 .ء القبيلة أو الدوارتعرضه حكومة املراقبة املحلية وإدارة املياه والغابات في ذلك وبعد استفهام رؤسا

 

 .ويمكن أن يستعمل ما يتحصل من الذعاير كال أو بعضا إلصالح بعض الضرر الالحق للغابة من الحريق

 

  :الفصل الخمسون 

يمنع الرعي عمن لهم حق فيه عادة في أثناء مدة ال تقل عن ستة أعوام وذلك في أرض الغابات واألغراس 

 .اقب طبق الفصل الواحد واألربعينالتي أحرقتها النار ومن خالف ذلك يع

 

 

  :الفصل الواحد والخمسون 

ستصدر ضوابط وقرارات وزيرية بعد االتفاق عليها مع إدارة األشغال العمومية وإدارة السكة الحديدية 

وإدارة املياه والغابات إلجراء العمل بهذا الظهير الشريف يبين فيها ما يجب اتخاذه من االحتياطات على 

والقاطعين وغيرهم ممن يمرون على السكة الحديدية أو في الطرق املارة بالغابة أو عن ماية متر الشركات 
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 .أو أقل من حدودها

كما يجب مراعاة ما ذكر على سايقي عربات السكك الحديدية سواء كان سيرها بالبخار أو بالكهرباء كذا 

شرط أن تكون مادة قوتها بالبخار على سائقي عربات الترصيف وسائر العربات وآالت جذب األثقال ب

  واالحتياطات املشار إليها أنها تلزم من ذكر أثناء مدة تجرى من فاتح يونيو إلى فاتح نونبر

 

  :الفصل الثاني والخمسون 

ال يسوغ ألحد أن يحدث في داخل غابة مخزنية أو في أقل من خمسمائة متر حولها معمال من شأن 

ة االشتعال إال بإذن من إدارة املياه والغابات في ذلك ومن لم يراع مقتض ى استعمال النار ووضع مواد سريع

هذا الفصل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثالثماية وتهدم البناءات التي بناها في أمد ثالثة 

كوم أشهر بعد صدور الحكم بذلك ويقع الهدم على يد اإلدارة إن اقتضاه الحال والصواير على نفقة املح

 .عليه

 

  :الفصل الثالث والخمسون 

ال يسوغ ألحد أن  : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29غير بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ )

ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من مائة متر حولها ما عدا 

وذلك إذا كان البناء املشار إليه أعاله أو سقفه من املواد القابلة فيما يخص مجموع الغابات املوجودة اآلن 

فرنك ويهدم له ما بناه أو نصبه في  6.000و 600لاللتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 

 .خالل الشهر املوالي لصدور الحكم في ذلك

 

ابات أن يأذن في مخالفة ذلك وهو الذي غير أنه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس إدارة املياه والغ

 .سيعين االحتياطات الواجب اتخاذها

 

  :الفصل الرابع والخمسون 

( وبالفصل الفريد من 1921دجنبر  7) 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  5)غير بالفصل 

ري شروط استغالل سعين قرار وزي: ((1949أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6الظهير الشريف بتاريخ 

الخفاف واملواد املعدة للدبغ والبلوط والخروب والفحم والحطب ورماد الحطب واملواد املنتمية إلى الصمغ 

ذي القعدة  27أنظر القرار الوزيري بتاريخ  )ومسواك القرود ونقل جميع هذه املواد وبيعها وإصدارها

 .((1918شتنبر  4) 1336

 

  :الفصل الخامس والخمسون 

كل من : ((1918شتنبر  4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  3ي وعوض بالفصل )ألغ
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خالف مقتض ى الفصول السادس واألربعين والسابع واألربعين والواحد والخمسين والرابع والخمسين من 

رنكات إلى هذا الظهير الشريف أو القرارات التي تصدر إلجراء العمل به يعاقب بذعيرة تتراوح من عشرة ف

 .مائتي فرنك ويمكن معاقبته أيضا بالسجن مدة تتراوح من ستة أيام إلى ثالثة أشهر

 

إذا قام : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29من الظهير الشريف بتاريخ  4)أضيفت هاته الفقرة بالفصل 

ي عليه شخص آخر غير رب األرض باستغالل غابة خصوصية خالفا ملقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فتجر 

العقوبات املنصوص عليها في الفقرة السابقة ويمكن أن يكون رب األرض مسئووال من الوجهة الجنائية عن 

 .الجريمة اللهم إال إذا أخبر بذلك إدارة املياه والغابات قبل أن تثبت بنفسها وجود الجريمة املذكورة

بع والخمسين بحجز ما قلعه أو قطعه ويعاقب املخالف ملقتضيات القرارات املشار إليها في الفصل الرا

فضال عما عس ى أن يلحقه عمال بالفصل الواحد والستين من هذا الظهير الشريف وإذا تسبب عن 

املخالفة حريق في الغابة فيعاقب مرتكبها بالسجن من ثالثة أشهر إلى عامين فضال عما عس ى أن يلحقه من 

من القانون الجنائي الفرنساوي وإذا كان  463 تعويض الخساير وتجرى عليه إذ ذاك مقتضيات الفصل

إيقاد النار وقع برخصة من الحكومة وتسبب عنه حريق في األمالك املجاورة للغابة فإن فاعله يبقى مسئوال 

 .بساير التعويضات الالزمة عن ذلك ما لم يكن الحريق نشأ عن الوسايل املتخذة لوقاية الغابة من النار

  :الفصل السادس والخمسون 

من أوقد نارا عمدا أو حاول إيقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة أو خارجها يعاقب باألشغال الشاقة 

 .ملدة محدودة

 

 .الباب السابع في إثبات املخالفات

 

  :الفصل السابع والخمسون 

مرهم لنظر املحاكم إن إدارة املياه والغابات هي املكلفة بمتابعة املخالفات التي تصدر من الناس املوكول أ

الفرنساوية وذلك ملا في إناطة هذا العمل بها من املصلحة بحقوق الدولة وحقوق أرباب الغابات واألغراس 

الداخلة في حكم هذا الظهير والقرارات الوزيرية التي ستصدر إلجراء العمل به وكما أن اإلدارة املذكورة هي 

لفة بطلب ما يجب على املخالفين وأن املتابعة واملحاكمة تكون املكلفة باملتابعة لدى املحاكم كذلك هي املك

 .على يد رؤساء موظفي إدارة املياه والغابات نيابة عن الحكومة فضال عن الحق الباقي للوكيل العام

 

تحال على : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ  3)غيرت الفقرة 

ة إقامة الدعاوي على املغاربة طبقا للقواعد العادية الخاصة باختصاص املحاكم ووفقا املحاكم الشريف

لقواعد املرافعات املتعلقة بالقانون الجاري به العمل ولهذا الغرض توجه التقارير التي يحررها نواب إدارة 

املراقبة املحلية الذين املياه والغابات إلى حكام اإلدارة وهم يوجهونها مصحوبة برأيهم في كل قضية لحكام 
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يرفعون كل قضية لدى املحكمة التي لها النظر فيها وهم ينجزون ما يصدر من األحكام ويعلمون إدارة 

 .املياه والغابات بالحكم الصادر في ذلك

 

  :الفصل الثامن والخمسون 

رير أو وجد التقرير تثبت املخالفة املتعلقة بالغابات إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن لم يكن هناك تق

 .ولكن ألفى ناقصا غير كاف

 

  :الفصل التاسع والخمسون 

يقوم بمشاهدة املخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من املكلفين بشؤونها وذلك في جميع 

 .منطقة الحماية الفرنساوية من اإليالة الشريفة

 

وتوضع : ((1935يناير  18) 1353شوال  12بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ  2)غيرت الفقرة 

طوابع مطارق الدولة بمكتبة املحكمة االستينافيةالرباطية وبمكتبات املحاكم االبتدائية التي تستعمل 

فيها. تودع طوابع مطارق الضباط واملوكول إليهم ما ذكر بمكتب الكاتب املسجل لدى املحكمة االبتدائية 

 .التي بدائرتها محل إقامتهم

 

  :فصل الستون ال

إن رؤساء موظفي الغابات واملياه وساير القايمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها وإال فال 

يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير املذكورة من لوازم االستفسار والتنبر 

 .والتسجيل

 

  :الفصل الواحد والستون 

الغابة لهم أن يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق  إن القايمين بخدمة

الرعي فيها وكذا اآلالت التي تلفى بيد املخالفين وعرباتهم وبهايمهم كيفما كانت ويعقلون ذلك عليهم ولهم أن 

لت إليه ولو كان املحل يقتفوا أثر األشياء املأخوذة من الغابة إلى أن يقفوا على عينها باملحل الذي نق

املذكور إنما دلتهم عليه بعض الداليل أو بشهادة أو غلب سببها على ظنهم أنها فيه وما يعثرون عليه 

يعقلونه غير أنهم ال يدخلون للدور وال للبراحات وال للزرايب إال بمحضر قاض ي الصلح أو نايبه أو كميسار 

كلف من قبل املحاكم بإجراء البحث وإذا كان املخالف البوليس أو أحد أعضاء األشغال البلدية أو من 

ممن هو لنظر املحاكم املخزنية فإن الدخول ال يقع إال بمحضر قائد القبيلة أو خليفته أو شيخ الفرقة أو 

الدوار يصحب معه موظف من حكومة املراقبة إن اقتض ى الحال ذلك وإذا طلب القايمون بخدمة الغابة 

كورين فال يسوغ أن يمنع من التوجه حيث صحبته ليقفا معا على عين املحل الذي أحدا من املوظفين املذ
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يقع فيه البحث بل يجب عليه أن يجري البحث معه وعند إتمامه يمض ي معه على التقرير املحرر فيما وقع 

 .من البحث بمحضره

 

  :الفصل الثاني والستون 

نجدوا إما مشافهة أو كتابة والة األمر ملنع جميع يجوز ملوظفي املياه والغابات من ساير الطبقات أن يست

املخالفات املنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم أن يستنجدوهم أيضا للتفتيش على 

محصوالت الغابة املأخوذة أو املبيعة أو املنقولة كلما وقع ذلك مخالفا للقرارات املشار إليها بالفصل الرابع 

أيضا ويجوز لهم أيضا أن يقبضوا كل من هو مجهول يعثرون عليه في حال فعله  والخمسين ولتثقيفها

للمخالفة ولهم أن يرفعوه لدى املكلف باملراقبة أو قاض ي الصلح أو كميسار البوليس إذا كان ممن هو 

 .لنظر املحاكم الفرنساوية أو لدى القايد أو خليفته أو الشيخ أو حكومة املراقبة إذا كان أهليا

 

  :صل الثالث والستون الف

كل ما يثقف من البهائم التي تلفى في املرعى خالفا القوانين واملحصوالت املأخوذة من الغابة بغير حق تعقل 

 .تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من املوضع الذي وقعت فيه املخالفة

 

شتنبر  4) 1336ذي القعدة  27ريخ من الظهير الشريف بتا 4وعوضتا بالفصل  3و 2)ألغيت الفقرة 

إذا ثبت من التقرير املتعلق بالعقلة أن املحصوالت املثقفة قد أخذت من غابات الدولة فإن  : ((1918

إدارة الغابات تطلب صدور اإلذن ببيعها باملزايدة في ظرف ثالثة أيام من يوم التثقيف وذلك طبق الشروط 

لرابع والستين وتحوز الدولة الثمن املتحصل ما لم تفضل إبقاء املبينة في الفقرة الثالثة من الفصل ا

املحصوالت بيدها وإذا وقع التثقيف على بهايم أو عربات أو دواب لجر العربات أو للحمل أو على 

محصوالت لم تؤخذ من الغابات التي على ملك الدولة فتجعل نسخة من تقرير التثقيف وتوضع باملكتبة 

ة أيام أو بمكتب املراقبة املحلية إذا كان املخالف يرجع أمره لنظر املحاكم الصلحية في خالل ثالث

الفرنساوية وأما إذا كان من األهليين فإن نسخة التقرير تسلم للقايد ويجوز لكل من طلب األشياء املثقفة 

 .أن يطلع على النسخة املذكورة

 

 .وعند وقوع التثقيف تعطى نسخة ملن توضع تحت يده األشياء

 

  :لفصل الرابع والستون ا

( وبالفصل الفريد من 1918شتنبر  4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  5)غير بالفصل 

يمكن لقاض ي الصلح أو في مغيبه  : ((1922يوليوز  22) 1340ذي القعدة  26الظهير الشريف بتاريخ 

تا عن األشياء املحجوزة املشار إليها بطلب من لحكومة املراقبة املحلية أو للقايد أن يأذن برفع العقلة مؤق



 مجموعة التشريع الغابوي 37

 

صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ودفع مبلغ على سبيل الضمان وإذا لم يطلب أحد استرجاع البهايم أو 

األشياء املثقفة في خالل خمسة أيام من يوم تثقيفها أو طلبت ولكن عجز الطالب عن دفع مبلغ الضمان 

 .يع ما يثقف بالسمسرة ويسقط من املتحصل صوائر التثقيف والبيعفيأمر الحكام املتقدم ذكرهم بب

 

ويقع البيع باملزايدة بواسطة كاتب املحكمة الفرنسوية أو القايد تحت نظر املراقبة أو على يد من توجهه 

 .لذلك

 

ويعلن بالبيع أربعا وعشرين ساعة قبل وقوعه ويسقط من املتحصل صواير التثقيف ثم صواير البيع ثم 

ويضات الخساير ويعطى الباقي ملستحقه وإذا كان املثقف بهايم وكان صاحبها معروفا فال يباع منها إال ما تع

بقي بقدر ما حكم به عليه نقدا وذلك حسبما تبينه إدارة املياه والغابات وإذا صدر الحكم ببراءة رب 

لتثقيف والبيع في ذمة إدارة املياه البهائم املثقفة فيرد لصاحبها جميع الثمن الذي بيعت به وتبقى صواير ا

والغابات وإذا لم يقم رب البهايم بطلبها إال بعد بيعها وكانت املحاكم أبرأته فال يرد له ثمن البيعإال بعد 

 .إسقاط جميع الصواير

 

  :الفصل الخامس والستون 

ف طبقاتهم وعليها إن التقارير التي يكتبها املوظفون الفرنساويون بإدارة املياه والغابات على اختال 

إمضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت املخالفات املتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط 

أن تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من املخالفات صحيحا كيفما كانت 

غيرها إال إذا كان فيها خلل يؤدي قانونا إلى جرحه في  معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فال تقبل حجة

  جانب أحد الواضعين شكليهما عليه

 

أبريل  5) 1368جمادى الثانية  6)غيرت الفقرتين األخيرتين بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

نسيين وأمض ي وإذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنس ي واحدا أو موظف من املوظفين الفر  : ((1949

عليها ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت املخالفة تؤدي إلى 

 .فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر 10.000الحكم بأداء مبلغ ال يتعدى 

 

تكبها وإذا اشتمل أحد من التقارير املذكورة على عدة جرائم أو مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ار 

أشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء 

فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن أن ترتفع  10.000مبلغ ال يتجاوز 

 .إليه األحكام الصادرة بمجموعها
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  :الفصل السادس والستون 

ملذكورة إذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فال تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها إن التقارير ا

 .التزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها

 

  :الفصل السابع والستون 

كل من ادعى التزوير من املخالفين في التقارير املشار إليها ترجع دعواه لدى املحاكم الفرنسوية كيفما كانت 

جنسيته ويجب عليه أن يباشر دعوته إما بنفسه أو بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه 

بمكتب املحكمة االبتدائية أو الصلحية قبل اليوم املعين للمحاكمة بورقة االستدعاء ويتلقى كاتب 

وإذا كان أميا أو  املحكمة دعواه ويضع املدعي أو وكيله إمضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك

عاجزا عن الكتابة بسبب من األسباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة املعينة للحكم يضرب لزاعم 

التزوير أجل ال يقل عن ثالثة أيام وال يزيد عن ثمانية ليأتي في خالله بحجة ويضع أسماء شهوده وحرفة كل 

ملضروب يحكم في القضية من دون تجدد واحد منهم ومحل سكناه بمكتب املحكمة وعند انقضاء األجل ا

استدعاء وإذا وجدت املحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ 

في متابعة التزوير حسب القوانين. وأما إذا وجدت حجج املدعي باطلة أو لم يقم املدعي باللوازم املقررة 

قب مدعي التزوير بأداء ثالثماية فرنك ذعيرة وأما إذا كان فترفض املحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعا

الخصم من األهليين فيوجه لدى املحاكم املخزنية التي لها النظر في إصدار العقوبات املنصوص عليها بهذا 

الظهير وإذا ثبت التزوير املذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من األهليين لدى املحاكم 

 .يهااملشار إل

 

  :الفصل الثامن والستون 

يجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم أن يدعي التزوير أثناء املدة املجعولة قانونا ملعارضة 

 .الحكم املذكور وإعادة النظر فيه

 

  :الفصل التاسع والستون 

ير فإن التقرير إذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة أناس وادعى واحد منهم أو بعضهم التزو 

 .يبقى جاريا على اآلخرين إال إذا وقعت دعوى التزوير في ش يء مشترك بين جميعهم وكان ال يقبل التجزئة

 

 .الباب الثامن في متابعة املخالفات والتعويضات الناشئة عنها

 

  :الفصل السبعون 

لدى املحاكم الجنائية وإما لدى  إن ساير املتابعات واملرافعات الصادرة من إدارة املياه والغابات ترفع إما
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املحاكم الصلحية التي حد ما يسع نظرها بالفصل التاسع من الظهير الشريف املؤرخ بثاني عشر غشت 

الصادر في تنظيم املحاكم العدلية الفرنسوية وأما متابعة األهليين فإن مطالبتهم تقع حسب  1913سنة 

 .الشروط املنصوص عليها بالفصل السابع والخمسين

 

  :الفصل الواحد والسبعون 

إذا قام أحد من املقابلين لخدمة املياه والغابات بمتابعة أو محاكمة نيابة عن اإلدارة املذكورة فله أن 

 13يستدعي خصمه وله أن ينهي كل ما يجب إنهاؤه من دون أن يقدم الطلب املنصوص عليه بالفصل ال 

لجنائية إال أنه ال يحق له مباشرة التثقيف التي تأمر بها من الظهير الشريف الصادر في كيفية املرافعة ا

املحاكم وأن ورقة استدعاء الخصم البد أن تكون مشتملة على نسخة من تقرير املخالفة وإال فهي باطلة ال 

 .يعمل بها

 

  :الفصل الثاني والسبعون 

منهم كل ما يلقونه لتأييد  يجوز لرؤساء املياه والغابات أن يوضحوا للمحاكم كل قضية تهمهم وأن يسمعوا

 .شكايتهم

 

  :الفصل الثالث والسبعون 

يجوز لرؤساء املياه والغابات أن يطلبوا االستيناف نيابة عن اإلدارة كما لهم السعي في إبطال األحكام التي 

ال رجوع فيها كيفما كانت غير أنه ال يجوز لهم أن يرجعوا عن االستيناف الذي طلبوه إال بإذن خاص من 

إلدارة وأن الحق املمنوح للرؤساء املذكورين وساير األعوان في طلب االستيناف أو إبطال األحكام ال ينافي ما ا

هو للوكيل العام في ذلك بل للوكيل أن يطلب استيناف األحكام أو إبطالها ولو كان املوظفون املشار إليهم 

 .سلموها

 

  :الفصل الرابع والسبعون 

ابات أن تجري الصلح مع من ارتكب مخالفة من املخالفات املنصوص عليها بهذا يجوز إلدارة املياه والغ

الظهير الشريف وإذا صدر الحكم فإن الصلح ال يقع إال في قدر الذعاير والتعويضات املدنية وال يمض ي 

 .الصلح إال بعد موافقة رئيس إدارة املياه والغابات عليه

 

  :الفصل الخامس والسبعون 

لراجعة لساير املخالفات في أمر الغابة إذا مضت ستة أشهر من تاريخ التقرير الذي تسقط الدعاوى ا

وقعت املعاينة فيه وعند مض ى ثالثة أعوام من تاريخ صدور املخالفة إن لم يحرر في شأنها تقرير زيادة عما 

هذا من  20و 18و 17يطالب به املشترون بالسمسرة أو املقاطعون في الخشب حسبما يقتضيه الفصل 
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الظهير الشريف وأما الدعاوى املتعلقة بإحياء ش يء من الغابات ذات األشجار أو الشطب الواقع مخالفا 

 .ملقتض ى الفصل الرابع والعشرين فتسقط عند مض ي سنتين شمسيتين من تاريخ وقوع اإلحياء

 

  :الفصل السادس والسبعون 

الظهير الشريف أو ملقتض ى القرارات  إذا راجت قضية بمحكمة وكان محل النزاع مخالفا ملقتض ى هذا

الوزيرية التي تصدر إلجراء العمل به واستظهر املخالف أثناء املحاكمة بما يثبت أن له حقا في ملك املحل 

املتنازع فيه أو غيره من الحقوق املترتبة على األمالك فإن املحكمة التي لها النظر في املسألة تمعن النظر 

بيانها وهي أن ال تعدل املحكمة عن النظر في املخالفة الرايجة لديها إلى النظر في فيها حسب القواعد اآلتي 

دعوى االستحقاق إال إذا كانت الدعوى مبنية على حجة ظاهرة أو على حيازة تعادلها في القوة وكانت 

ة التي الحيازة مضت للمخالف نفسه أو ملن واله امللك وأدى املدعي دعواه بإيضاح فيما ذكر وكانت الحج

أدلى بها أو غيرها مما احتج به لو سلمتها املحاكم تؤدى إلى براءته وإذا وقع الحكم برفع الدعوى للنظر فيها 

من الوجهة املدنية فينبغي أن يعين في الحكم املذكور أجل ال يزيد عن شهرين وينبغي للمدعي أن يرفع 

يه وأن يطلع من يجب على فعله في املسئلة وإن لم دعواه أثناء األجل املذكور لدى املحاكم التي لها النظر ف

يفعل فاملحكمة ترفض دعواه وتعود إلى النظر فيما وقع منه من املخالفة لكن إذا ألفى الحكم قد صدر 

على املخالف فيوقف العمل به فيما يخص السجن إن حكم به وكذا فيما يخص الغرامات والتعويضات 

ليد إلى أن يعطى ملن يستحقه بحكم من املحكمة التي تنظر في ثبوت املدنية فيقبض مبلغها ويترك تحت ا

 .دعواه

 

  :الفصل السابع والسبعون 

من قانون البحث  365من القانون الجنائي الفرنساوي والفقرة الثانية من الفصل  423إن الفصل 

يما يخص العقوبات ال يجرى العمل بها ف 1914الجنائي وكذا الظهير الشريف املؤرخ بثامن عشر مايو سنة 

 .املنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ماعدا ما نص عليه الفصل السادس والخمسون 

 

 .أما العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي الفرنسوي املشار لها هنا فيبقى العمل جاريا بها

 

  :الفصل الثامن والسبعون 

في كل ما يلحق زوجاتهم ومن كان في حجرهم من  توجه العهدة على األزواج واألباء واألمهات واألوصياء

العقوبات املدنية عما يصدر منهم من املخالفات في أمر الغابة وكذا من كان له خادم أو نايب فتوجه عليه 

العهدة في كل ما يلحق خادمه أو نايبه من العقوبات املدنية عما يصدر منه من املخالفات في أمر الغابة 

قيامه بشؤونه وهذه العهدة تعم أيضا رد األشياء بعينها وتعويض الخسايروالصواير أثناء خدمته عنده أو 

أما فيما يختص برعايانا الذين يرفع أمرهم إلى املحاكم الشريفة فينظر فيما يوجه عليهم من العهدة 
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 .رةاملدنية أي فيما يتعلق بتعويض الضرر والخسارة وترجيع الصواير بمقتض ى الشريعة اإلسالمية املطه

 

  :الفصل التاسع والسبعون 

 .يعاقب كل من ارتكب مخالفة لم تذكر هنا بصفتها حسبما تقتضيه القوانين الجنائية الجاري العمل بها

  :الفصل الثمانون 

إن عقوبة السجن  : ((1935يناير  18) 1353شوال  12)غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

ور الغابات تجري بحسب الظروف طبقا للمقتضيات الجاري العمل بها فيما لتنفيذ األحكام املتعلقة بأم

 .يتعلق بذلك

 

  :الفصل الواحد والثمانون 

كل ما يصدر من األحكام بطلب من إدارة املياه والغابات أو بمتابعة من الوكيل العام يرسل لصاحبه 

ضمنا أيضا الحكم الصادر مضمونا منه إليه محتويا على أسماء الخصوم ومسكن كل واحد منهم ومت

 .عليه

 

 .ويجري األجل املضروب إلعادة الحكم أو االستيناف من تاريخ اإلعالم املشار إليه

 

  :الفصل الثاني والثمانون 

شتنبر  4) 1336ذي القعدة  27الظهير الشريف بتاريخ  6)ألغيت الفقرة األولى وعوضت بالفصل 

القرارات الوزيرية التي تصدر في كيفية إجراء العمل به إن مقتضيات هذا الظهير الشريف أو : ((1918

املتعلقة بالوسايل الالزمة للمحافظة على األحراش والغابات املخزنية وضبط أمرها ومعاينة املخالفات 

املرتكبة فيها ومتابعة املخالفين وإلزامهم بتعويض الخساير تنطبق أيضا على الغابات املشاعة بين القبايل 

 .املتنازع فيها املشار إليها في الفصل األول أو الغابات 

 

وما يتحصل من البيع ورد األشياء املأخوذة بغير حق بتعويض الخساير يترك تحت اليد إلى أن يعطى لربه 

عند صدور الحكم الذي ال رجوع فيه ويفرق إن اقتضاه الحال على أربابه بحسب ما يجب لكل واحد منهم 

يام بشؤون الغابة املتنازع فيها من دون أن يقبل أي مطالبة تتعلق وبعد إسقاط صواير العسة والق

 .بتعويض الخساير بما ذكر من العسة والقيام بشؤون الغابة

 

إن مقتضيات  : ((1921دجنبر  7) 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  6)أضيفت بالفصل 

جراء العمل به تنطبق أيضا على األراض ي الغير ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الوزيرية الصادرة في إ

 .املغروسة أشجارا التي باشرت الحكومة إحياءها أو غرسها من جديد أو بتمكين كثبان الرمل فيها
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  :الفصل الثالث والثمانون 

( وغير 1918شتنبر  4) 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  7)ألغي وعوض بالفصل 

يثبت املهندسون واألعوان : ((1951نونبر  30) 1371صفر  29لظهير الشريف بتاريخ بالفصل األول من ا

املحلفون إلدارة املياه والغابات والحراس املكلفون بوقاية األراض ي وتجديدها وجنديو الجندرمية املحلفون 

ألشياخ وأعوان الديوانات وأعوان الشرطة وكافة ضباط املراقبة القضائية وكذا القواد وحلفاؤهم وا

املخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة في تطبيقه وأما التقارير باملخالفات املشار 

إليها التي يحررها األعوان الغير املستخدمين بإدارة الغابات فتوجه في خالل عشرة أيام للموظفين املكلفين 

 .بمتابعة املخالفين عمال بالفصل السابع والخمسين

 

  :صل الرابع والثمانون الف

 .يلغى كل ما يخالف هذا الظهير الشريف
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  1925 مارس 4 بتاريخصادر  ظهير شريف

 يتعلق بوقاية غابات شجر أركان وبتحديدها 

 

  :الفصل األول 

إن غابات شجر أركان بعد ما يقع تحديدها طبق الشروط املقررة في ظهيرنا الشريف املؤرخ بسادس 

تجرى عليها ضوابط إدارية خصوصية تصدر  1916املوافق لثالث يناير سنة  1334ي صفر عام وعشر 

طبق الشروط املنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف املؤرخ بعشري حجة 

لرابع إلى الباب وتراعى فيها العقوبات املشار إليها من الباب ا 1917املوافق لعاشر أكتوبر سنة  1335عام 

 .الثامن من ظهيرنا الشريف املذكور 

 

  :الفصل الثاني

يجب أن تكون الضوابط املذكورة محتوية على إثبات حقوق التصرف التي لألهليين منذ القديم في غابات 

شجر أركان ويبين فيها خصوصا كيفية مباشرة تلك الحقوق فيما يتعلق باألشجار وأثمارها واالنتفاع 

 .باألرض

 

وتستدرك فيها أيضا جميع الوسائل الالزمة فيما يرجع لوقاية تلك الغابات السيما فيما يتعلق باالستغالل 

 .املفرط والرعي بعد االستغالل والوقاية من الحريق وعزق األرض

 

  :الفصل الثالث

ات املعتادة تبقى صحيحة بين األهليين الذين هم من قبائل لها حق التصرف منذ القديم املعامالت والتخلي

 .املنعقدة فيما بينهم حسب العوائد املألوفة هنالك

 

وتمنع كل معاملة أو إحالة بين أهالي القبائل املذكورة وبين أناس أجنبيين عن تلك القبائل وكل اتفاق 

 .يخالف ما ذكر يعد باطال ال يعتد به على اإلطالق

 

 

 

. 
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 1928غشت  15 صادر بتاريخير شريف ظه

 مالك الخاصةاأل بط عدلي لألراض ي املغروسة بالحلفاء جزءا من املتعلق بجعل ضا

 

يعلم من كتابنا هذا أسماه هللا وأعز أمره أنه حيث أن األراض ي املغروسة بالحلفاء هي متصفة 

راض ي املشتركة بين الجماعات أن عن األ  االعتياديةبصفة خصوصية تميزها تميزا تاما عن سائر األراض ي 

من الوجهة النباتية وكيفية تصرف األهليين فيها وكان من الالزم اعتبارها وذلك  املخصصة بالرعي وحده

جزءا من األمالك الخاصة بالدولة مع بقاء الحرمات املترتبة عليها ألجل املنفعة املشتركة بين جماعات 

. ونظرا إلى األهليين وهي الحقوق التي لهم في رعي املواش ي وقطع ما يلزمهم من الحلفاء لحاجاتهم البيتية

بناء على البيان اإلداري للدولة الحامية فيما  1924مايو سنة  8القرار الوزيري الذي أصدرته الحكومة في 

 يتعلق بجعل األراض ي املغروسة بالحلفاء من األمالك الخاصة بالدولة أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي.

 فصل فريد

مالك الخاصة بالدولة مع حفظ الحقوق التي هي إن األراض ي املغروسة بالحلفاء تعتبر جزءا من األ 

للقبائل املجاورة من رعي املواش ي وقطع املقدار الالزم من الحلفاء لحاجاتهم البيتية. السالم وحرر بإيفيان 

قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى  1928غشت سنة  15املوافق  1347صفر عام  27في 

 . اطلع عليه وأذن بنشره محمد املقرى.1928غشت سنة  15 صفر عامه املوافق 27بتاريخ 

 

 .1928غشت سنة  17الرباط في 

 املعتمد باإلقامة العامة

 اوربان بالن
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  1930يوليوز  23صادر بتاريخ شريف ظهير 

 املحافظة على نباتات الحلفاء واستغاللهافي 

 

 1الفصل 

الك الخاصة بالدولة يجري عليها طبق الشروط املبينة فيها الحلفاء التي هي من األمإناألراضيالنابتة

أكتوبر  10املوافق  1335ذي الحجة عام  20بالفصول اآلتية النظام املؤسس بالظهير الشريف املؤرخ في 

املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها وكذلك تدبير شؤونها بحسب مقتضيات الظهير الشريف  1917

راعى الحقوق املمكنة مباشرتها من طرف القبائل املجاورة بموجب الظهير املذكور ولكن بشرط أن ت

وذلك فيما يتعلق برعي مواش ي القبائل  1928غشت سنة  15املوافق  1348صفر  27الشريف املؤرخ في 

 املذكورة وجمع الحلفاء الالزمة لحاجياتهم البيتية.

 2الفصل 

املقتضيات اآلتية من الظهير الشريف املذكور تنطبق بنوع خاص على األراض ي املزروعة بالحلفاء 

ولكن بعد تبديل كلمة )آجام أو غابات  1917أكتوبر  10املوافق  1335ذي الحجة عام  20أعاله املؤرخ في 

أو أراض ي مغروسة شجرا( بكلمة )منابت حلفاء( وكذلك إبدال هذه األلفاظ )أخشاب أهلية أو فرش ي أو 

لفاء( كما هو مبين في الباب الثاني من الظهير الشريف املومأ إليه فيما محصوالت معدة للدباغ( بلفظة )ح

 يتعلق )بتفويت املحصوالت وفي الباب الثالث منه بقسمه األول املتعلق )باستغالالت(.

 

 32و 31وفي الباب السادس منه )ضبط مراقبة الغابات واملحافظة عليها( بقسمه األول وفصوله 

وقسمه الثاني وفي الباب السابع منه املتعلق )بإثبات املخالفات( وفي  45و 44و 41و 40و 39و 34و 33و

 الباب الثامن منه )متابعة( املخالفات والتعويضات الناشئة عنها.

 

ذي القعدة  27وكذلك تنطبق على األراض ي املزروعة بالحلفاء مقتضيات القرار الوزيري املؤرخ في 

ادر في ضبط الشروط املتعلقة باستغالل محصوالت الغابات الص 1918شتنبر سنة  4املوافق  1336عام 

ونقلها وبيعها وتسويقها للخارج وأن الحلفاء تعد مماثلة قانونيا لألخشاب األهلية وللفرش ي واملحصوالت 

الدابغة فيها يرجع إلى الضوابط النظامية املضمنة بالقرار املذكور سابقا وكذلك تنطبق على األراض ي 

 1918شتنبر سنة  4املوافق  1336ذي القعدة عام  27تضيات القرار الوزيري املؤرخ في املشار إليها مق

الصادر في اتخاذ التدبيرات املقصود منها تالفي احتراق الغابات ألن منابت الحلفاء هي مماثلة قانونا لآلجام 

 ار املذكور.أو الغابات أو مجموع األراض ي املغروسة شجرا وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل بالقر 

 3الفصل 
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يعاقب األشخاص اآلتي ذكرهم بذعيرة يتراوح مقدارها من فرنكين إلى خمسة فرنكات عن كل قنطار 

حلفاء وهو أوال األشخاص الذين يكونون قد قطعوا الحلفاء أو ذهبوا بها من أرضها أو عرضوها للبيع أو 

ك بدون إذن بذلك أو بخالل املدة املمنوع فيه باعوها أو اشتروها من املحل املعد ملعالجتها أو بيعها وبذل

قطع الحلفاء أو األشخاص الذين لم يمتثلوا ملقتضيات الفصل الثاني عشر من الظهير الشريف املؤرخ في 

 .1917أكتوبر سنة  10املوافق  1335ذي الحجة عام  20

 

صية لبيعها أو ثانيا األشخاص الذين يكونون قد اشتروا الحلفاء أو استودعوها في محالت خصو 

معالجتها أو في املواضع التي فيها موازين كبيرة غير مأذون بها أن بدو أن يكون قد جرى وزنها أن أنها وزنت 

وزنا مغشوشا أن إذا كان املقدار منها مجاوزا للمقدار املرخص به أو املتفق عليه بعقود البيع والشراء التي 

إن كانت الحلفاء مقطوعة من أرض ذات كثبان رمل أو من  قد عقدوها. ويضاعف مقدار الذعيرة املذكورة

مناطق ممنوع فيها قطعها وقتيا. وإذا تكررت املخالفة تضاعف الذعيرة أيضا وزيادة عليها يمكن الحكم على 

املخالف بالسجن ثالثة أيام حتى خمسة عشر يوما. وتعد املخالفة مكررة إذا صدر على املخالف أثناء 

 لسابقة حكم بسبب نفس املخالفات التي ارتكبها.اإلثني عشر شهرا ا

 4الفصل 

سيصدر قرار وزيري في تعيين التدبيرات الالزمة لتحقيق صيانة منابت الحلفاء واستغاللها بمقتض ى 

الطرق العلمية املعقولة. وأما املخالفات ملقتضيات ذلك القرار سيصدر بهذا الشأن وال يضمن بشأنها 

لى عقوبة خصوصية يعاقب بها املخالفات فيعاقب مرتكبوها بالعقوبات بظهيرنا الشريف هذا نص ع

أكتوبر  10املوافق  1335حجة عام  20من الظهير الشريف املشار إليه املؤرخ في  55املبينة بالفصل 

1917. 

 5الفصل 

 ((:1953يونيو  29) 1372شوال  17)ألغي بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

 

 6الفصل 

والقرار الوزيري  1921يوليو سنة  11املوافق  1339قعدة عام  4الظهير الشريف املؤرخ في يلغى 

املتعلقان باملحافظة على أغراس الحلفاء  1921يوليو سنة  12املوافق  1339قعدة عام  5املؤرخ في 

 واستغاللها.
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 1976شتنبر  20 بتاريخصادر  1-76-350ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي يتعلق بتن

 

 منه ، 102بناء على الدستور والسيما الفصل 

 الجزء األول 

 املبادئ العامة

  :1الفصل 

يحدث مجلس وطني للغابات ومجالس إقليمية لتنسيق وتعزيز عمل الدولة واملستعملين في تنمية امللك 

 .الغابوي للدولة وصيانته وتوسيع نطاقه

 

  :2 الفصل

إن مساهمة املستعملين في استثمار امللك الغابوي للدولة واملوارد التي يشتمل عليها تتم في نطاق املجالس 

الجماعية للجماعات املعنية باألمر أو هيئاتها أو اتحاداتها التي تخول لهذه الغاية سلطة استشارية وسلطة 

 .تداولية

 

 الجزء الثاني

 املجلس الوطني للغابات

  :3الفصل 

 .يحدث لدى وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي مجلس وطني للغابات

  :وتناط بهذا املجلس املهمة العامة اآلتية

 جمع عناصر التعريف بسياسة الحكومة في ميدان التنمية االقتصادية للمناطق الغابوية ومناطق الرعي ؛

تدابير الشاملة الكفيلة باملساعدة على دراسة واقتراح الوسائل والتدابير التطبيقية والسيما الوسائل وال

 .النهوض بتنمية املناطق الغابوية واملناطق املجاورة لها

 

  :ويكلف لهذه الغاية بما يلي

تنسيق البرامج وامليزانيات املتعلقة بمختلف النشاطات الرامية إلى التنمية االقتصادية للمناطق الغابوية 

 ومناطق الرعي ؛

ر أن تطلعه الوزارات املعنية على نشاطاتها ومشاريعها في الجماعات املشار إليها في ويتعين بناء على ما ذك

 ؛ 2الفصل 

 دراسة واقتراح الحلول ذات الصبغة القانونية والتنظيمية للنزاعات القائمة بين اإلدارة واملستعملين ؛
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زاولة حق انتفاع ويحدد املجلس الوطني للغابات في هذا اإلطار االتجاهات والكيفيات الخاصة بم

 املستعملين ومراقبة اإلدارة في "األراض ي غير املشجرة القابلة للحرث" ؛

دراسة املبادئ الجارية على توسيع نطاق امللك الغابوي أو فصل قطع عنه وعلى تفويت املحصوالت 

 .الغابوية واإلدالء برأيه حول هذه املبادئ

  :4لفصل ا

  :اسة وزير الفالحة واإلصالح الزراعي من األعضاء اآلتي ذكرهميتألف املجلس الوطني للغابات تحت رئ

 وزير الداخلية ؛

 وزير املالية ؛

 وزير األشغال العمومية واملواصالت ؛

 وزير التجارة والصناعة العصرية واملناجم والبحرية التجارية ؛

 وزير العدل ؛

 وزير الشؤون اإلدارية ، األمين العام للحكومة ؛

 مية املكلفة بالتعمير والسكنى والسياحة واملحافظة على البيئة الطبيعية ؛السلطات الحكو 

 السلطة الحكومية املكلفة باإلنعاش الوطني ؛

 السلطة الحكومية املكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛

 السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية ؛

 إدارة الدفاع الوطني )الدرك امللكي( ؛

 يعينهم وزير الداخلية ؛ ثالثة عمال

 ثالثة ممثلين للمجالس اإلقليمية للغابات يعينهم وزير الداخلية ملدة سنتين ؛

 ؛املدة املشار إليهم أعاله ولنفس ستة ممثلين للمجالس الجماعية يعينون كما هو الشأن بالنسبة للممثلين

 .الدائمة للمجلسمدير املياه والغابات واملحافظة على التربة الذي يتولى الكتابة 

 

 .ويمكن أن يستدعي رئيس املجلس بصفة استشارية كل شخص من ذوي األهلية

 

  :5الفصل 

 .يجتمع املجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على األقل في السنة باستدعاء من الرئيس

 .مثليهمويجوز للمجلس أن يؤسس لجانا دائمة يحدد اختصاصاتها وتتألف من أعضاء املجلس أو م

 

  :6الفصل 

يتداول املجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على األقل ويتخذ مقرراته بأغلبية أعضائه. وعند 

 .تعادل األصوات يرجح الجانب املنتمي إليه الرئيس
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 الجزء الثالث

 املجالس اإلقليمية للغابات

  :7الفصل 

 .يم وعماالت اململكة املعنية باألمريحدث مجلس إقليمي للغابات في كل إقليم وعمالة من أقال

ويجب أن يطلع على تسيير امللك الغابوي في الحدود الترابية التابعة لنفوذه ويكلف بإبداء رأيه في أشغال 

ومشاريع استثمار امللك الغابوي أو استغالله كما يكلف عند االقتضاء بتسوية القضايا التي يكون قد 

  :للغابات. ويعهد إليه على الخصوص بما يليفوض إليه فيها من املجلس الوطني 

 

 إبداء رأيه في برامج تجهيز امللك الغابوي التابع لنفوذه واستثماره واستغالله وفي برامج السمسرة ؛

 ويجوز له أن يقترح بهذه املناسبة جميع التغييرات التي يرى فائدة في إدخالها على البرامج املذكورة ؛

 ات ومراقبتها ؛املساهمة في تنظيم السمسر 

دراسة جميع كيفيات مساهمة السكان املستعملين في استغالل الغابات والعمل بالخصوص على إحداث 

 مؤسسات للتنمية الغابوية )الشركات التعاونية على الخصوص( وتتبع تطورها وتأطيرها ؛

 .دراسة واقتراح الحلول املتعلقة بالنزاعات القائمة بين اإلدارة واملستعملين

 

  :8لفصل ا

  :يتألف املجلس اإلقليمي للغابات زيادة على العامل بصفة رئيس من األعضاء اآلتي ذكرهم

 

 رئيس املجلس اإلقليمي ؛

 رئيس الغرفة الفالحية ؛

القواد املمتازون ورؤساء دوائر اإلقليم وفيما يخص كل دائرة ممثل للمجالس الجماعية لجماعات الدائرة 

ف رؤساء املجالس املذكورة أو عند االقتضاء من طرف رئيس املجلس الجماعي يعين باتفاق مشترك من طر 

 للجماعة الفريدة بالدائرة ؛

 القائد املحلي للدرك امللكي ؛

 ممثل وزير املالية ؛

 املمثل اإلقليمي لوزير األشغال العمومية واملواصالت ؛

 حرية التجارية ؛املمثل اإلقليمي لوزير التجارة والصناعة العصرية واملناجم والب

املمثلون اإلقليميون للسلطات الحكومية املكلفة بالتعمير والسكنى والسياحة واملحافظة على البيئة 

 الطبيعية ؛

 املمثل اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛

 املمثل اإلقليمي للسلطة الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية ؛
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 ر الفالحة واإلصالح الزراعي ؛ممثل وزي

 .املهندس اإلقليمي للغابات الذي يتولى كتابة املجلس

 

 .ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي األهلية لحضور اجتماعات املجلس بصفة استشارية

 

  :9الفصل 

شهر مارس يجتمع املجلس اإلقليمي للغابات كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على األقل في السنة في 

 .وشهر شتنبر

 

ويتداول بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على األقل ويتخذ مقرراته بأغلبية األصوات وعند تعادل 

 .األصوات يرجح الجانب املنتمي إليه الرئيس

 الجزء الرابع

 سلطات املجالس الجماعية في امليدان الغابوي 

  :10الفصل 

ا اآلتية فيما يخص امللك الغابوي الداخل في حدود الجماعة يفصل املجلس الجماعي بمقرراته في القضاي

وفقا للكيفيات املحددة في التشريع املعمول به واملتعلقة باملحافظة على الغابات واستغاللها وللكيفيات 

  :املتعلقة بتسيير املجالس الجماعية

 

 إلى استغالل املقاطع ؛ الطلبات املتعلقة باالحتالل املؤقت للملك الغابوي والسيما الرامية منها

 الطلبات املتعلقة بإيجار حق الصيد البري واملائي ؛

الطلبات املقدمة من طرف املستعملين واملتعلقة بقطع وجمع الحطب أو خشب البناء أو الشوك أو 

العشب أو األغصان والطلبات املتعلقة باستخراج مواد البناء لحاجات املستعملين وقطف النباتات ذات 

 الصناعية أو الصيدلية ؛ الصبغة

 .تنظيم الرعي بين املستعملين في الغابة واستغالل املراعي الجبلية واملذخرات العلفية

  :11الفصل 

يحدد املجلس بمقرراته البرامج الخاصة بقطع األخشاب وتفويت املحصوالت الغابوية في نطاق الحدود 

 .الزراعيووفقا للمقتضيات التي يقررها وزير الفالحة واإلصالح 

  :12الفصل 

أعاله ال تكون قابلة للتنفيذ حسب  11و 10إن مقررات املجلس املتعلقة بامليادين املشار إليها في الفصلين 

الكيفيات املشتركة املقررة بخصوص تنفيذ مقررات املجالس الجماعية بالتشريع املتعلق بالتنظيم 

اعي الذي ترسل إليه هذه املقررات من طرف عامل الجماعي إال بعد تأشيرة وزير الفالحة واإلصالح الزر 
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اإلقليم املختص مشفوعة برأيه املدعم بأسباب في ظرف العشرة أيام املوالية لتاريخ تسلمها ويوجه العامل 

 .إعالما بهذا اإلرسال إلى رئيس املجلس الجماعي املعني باألمر

 

ة وزير الفالحة واإلصالح الزراعي عند انصرام ويعتبر مقرر املجلس الجماعي مؤشرا عليه إذا لم تمنح تأشير 

 .أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إرسال املقرر من طرف العامل

 .ويجب أن يكون رفض التأشيرة مدعما بأسباب

 

  :13الفصل 

يكون رئيس املجلس الجماعي املقصود عضوا بحكم القانون في مكتب السمسرة خالل جلسات السمسرة 

ويمكنه أن يفوض في هذه السلطة إلى أحد املستشارين  11لبرامج املشار إليها في الفصل املتعلقة بإنجاز ا

 .الجماعيين

 

 الجزء الخامس

 مقتضيات مالية

  :14الفصل 

للسنة  40-08املكررة من قانون املالية رقم  9، باملادة  2009)نسخ وعوض ، ابتداء من فاتح يناير 

( 2008ديسمبر  30) 1430محرم  2بتاريخ  147-08-1 الشريف رقمالصادر بتنفيذه الظهير  2009املالية 

  :((2008ديسمبر  31) 1430محرم  3مكرر بتاريخ  5695: ج. ر. عدد 

اخل في حدودها الترابية. وتدفع % من املوارد املتأصلة من امللك الغابوي الد80تدفع إلى ميزانية الجماعة 

% من هذه املوارد إلى الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطني الغابوي" املحدث 20

 .كما وقع تغييرها وتتميمها 1986من قانون املالية لسنة  34بموجب املادة 

  :15الفصل 

للسنة  40-08من قانون املالية رقم  املكررة 9، باملادة  2009)نسخ وعوض ، ابتداء من فاتح يناير 

ديسمبر  30) 1430محرم  2بتاريخ  147-08-1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2009املالية 

  :((2008ديسمبر  31) 1430محرم  3مكرر بتاريخ  5695(ج. ر. عدد 2008

% من املوارد املتأصلة من امللك الغابوي املدفوعة للصندوق الوطني الغابوي 20إعادة استثمار نسبة  تتم

أعاله ، في إنجاز مشاريع للمحافظة على الغابة وتنميتها فوق أراض ي الدولة  14، املشار إليه في الفصل 

املوارد. ويبقى إنجاز املشاريع وأراض ي الجموع داخل الحدود الترابية للجهات اإلدارية التي تأصلت منها 

 .السالفة الذكر فوق أراض ي الجموع رهينا بموافقة الجماعات الساللية املعنية

  :16الفصل 

 .ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا املعتبر بمثابة قانون 

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j2008-109',%207);
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في تحديد تأليف اللجنة املكلفة بإبداء  1959يونيو  6 بتاريخدر صا 2-58-1371مرسوم رقم 

 رأيها في حالة فصل أمالك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها 
 

 

بشأن املحافظة على الغابات  1917أكتوبر  10املوافق لـ  1335ذي الحجة  20بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

أبريل  17املوافق لـ  1378شوال  8الصادر في  382-58-1 ى األخص بالظهير الشريف رقمواستغاللها كما وقع تغييره عل

 ؛ 1959

 

ر لرئيس املخول بموجبه تفويض مستم 1915شتنبر  18املوافق لـ  1333ذي القعدة  8وبناء على القرار الوزيري الصادر في 

 مصلحة املياه والغابات لتدبير شؤون امللك الغابوي ؛

 

بشأن املسطرة الواجب إجراؤها في حالة  1927مارس  29املوافق لـ  1345رمضان  25وبناء على القرار الوزيري الصادر في 

 فصل أمالك عن النظام الغابوي.

 

  :الفصل األول 

أمالك عن النظام الغابوي طبق ما جاء في الفصل الثاني من الظهير  إن اللجنة التي يجب أن تبدي رأيها في حالة فصل

  :تتألف ممن يأتي بيانهم 1917أكتوبر  10املوافق لـ  1335ذي الحجة  20الشريف املشار إليه أعاله الصادر في 

 قائد الدائرة التي يوجد فيها العقار الجاري عليه النظام الغابوي بصفته رئيسا ؛

 غابات ؛مهندس املياه وال

 رئيس دائرة األمالك املخزنية أو ممثله ؛

 .ممثل الوزارة التي طلبت فصل األمالك عن النظام الغابوي 

 

  :الفصل الثاني

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بناء على طلب أحد أعضائها ، فتحرر محضر الجلسة الذي يتضمن رأيها ويضاف هذا 

 .فصل األمالك عن النظام الغابوي املحضر إلى أصل املرسوم الصادر بشأن 

 

  :الفصل الثالث

رمضان  25وفي  1915شتنبر  18املوافق لـ  1333ذي القعدة  8يلغى القراران الوزيريان املشار إليهما أعاله الصادران في 

 .1927مارس   29املوافق لـ  1345

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1959-56',%207);
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ت العامة باملصادقة على دفتر التحمال  2011أبريل  11صادر في  2-10-342مرسوم رقم 

 املتعلق ببيع قطع املنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي 

 

 الوزير األول ،

( في حفظ الغابات 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20بناء على الظهير الشريف الصادر في 

 واستغاللها ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

( املعتبر بمثابة قانون 1992ديسمبر  29) 1413رجب  4الصادر في  1-92-802وعلى الظهير الشريف رقم 

 منه ؛ 24السيما املادة  1993املالية لسنة 

( املتعلق بتنظيم 1976سبتمبر  20) 1396من رمضان  25الصادر في  1-76-350وعلى الظهير الشريف رقم 

 مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي ، كما تم تغييره ؛

( السيما املادة 1964أبريل  3) 1383من ذي القعدة  20بتاريخ  1-64رقم  1964وعلى قانون املالية لسنة 

 منه ؛ 28

-195املتعلق بجبايات الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  47-06وعلى القانون رقم 

 ( ؛2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19بتاريخ  07-1

( بإحداث أجرة عن 2011ديسمبر  31) 1422من شوال  15الصادر في  2-01-2681ملرسوم رقم وعلى ا

 الخدمة املقدمة من قبل الوزارة املكلفة باملياه والغابات )مصلحة تثمين املنتجات الغابوية( ؛

جب ( املتعلق بالوسائل الوا1918سبتمبر  4) 1336من ذي القعدة  27وعلى القرار الوزيري الصادر في 

 اتخاذها الجتناب الحريق بالغابات؛ 

( في ضبط شروط استغالل 1918سبتمبر  4) 1336من ذي القعدة  27وعلى القرار الوزيري الصادر في 

 الفرش ي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها ؛

 (،2011)فاتح أبريل  1432من ربيع اآلخر  27وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في 

 

  :رسم ما يلي

يصادق على دفتر التحمالت العامة املتعلق ببيع قطع املنتجات الغابوية في غابات الدولة أو  :املادة األولى

 .الغابات الخاضعة للنظام الغابوي كما هو مرفق بهذا املرسوم

تعلق ببيع قطع املنتجات الغابوية في ينشر هذا املرسوم وكذا دفتر التحمالت العامة امل :املادة الثانية

غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي بالجريدة الرسمية. ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 

 .اليوم املوالي لتاريخ نشره ، وينسخ املقتضيات السابقة املتعلقة بنفس املوضوع

خاضعة للمقتضيات السارية املفعول وقت اإلعالن وتبقى البيوعات التي تم اإلعالن عنها قبل هذا التاريخ 

 .عنها

 .(2011أبريل  11) 1432جمادى األولى  7وحرر بالرباط في 
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 .اإلمضاء : عباس الفاس ي

  :وقعه بالعطف

 وزير الداخلية ،

 .اإلمضاء : الطيب الشرقاوي 

 وزير االقتصاد واملالية ،

 .اإلمضاء : صالح الدين املزوار

* * * 

العامة املتعلق ببيع قطع املنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام  دفتر التحمالت

 الغابوي 

 

 الجزء األول 

 الشروط العامة

  :املادة األولى

كيفية التفويت يتم بيع قطع املنتجات الغابوية بطلب من السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة 

العمومية أو بطلب عروض أو بصفة استثنائية عن طريق صفقة  التصحر ، إما عن طريق السمسرة

أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20طبقا للباب الثاني من الظهير الشريف الصادر في تفاوضية ، 

 .في حفظ الغابات واستغاللها ، كما تم تغييره وتتميمه( 1917

 .كمية والسن وجودة املنتجاتويتم البيع املذكور إما جملة أو بوحدة املنتوج ، بدون ضمان ال

 .ويضمن وصف الحصص مع بيان حدودها في دفتر اإلعالن وفي محضر السمسرة أو في الصفقة

إذا تعلق األمر باستغالل غابات تتوفر على تصاميم تهيئة ، تتم برمجة عمليات االستغالل وفق محضر 

 .التهيئة

الشجار باملطرقة أو عن طريق الخدش أو  وإذا كانت العملية الجراحية املزمع إنجازها تقتض ي وسم

بالصباغة فإن نتائج هذه العملية تسجل في كل من دفتر اإلعالن ومحضر السمسرة أو في الصفقة ، مع 

 .بيان عدد األشجار املراد استغاللها أو املحتفظ بها ، وأبعادها عند االقتضاء

 

 الجزء الثاني

 السمسرات العمومية

 اإلشهار :2املادة 

املنصوص عليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف السمسرات العمومية مسبوقة باإلشهار تكون 

من خالل إلصاق إعالنات بمقر ( السالف الذكر،1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20الصادر في 

تصحر التي العماالت واألقاليم وبمقر املديرية الجهوية واملديريات اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة ال
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( يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد 15تتواجد القطع املعروضة للبيع ضمن ترابها، وذلك خمسة عشر )

 السمسرة. 

عالوة على ذلك ينشر البرنامج السنوي للسمسرات الجهوية باملوقع اإللكترونية للسلطة املكلفة باملياه 

 .والغابات ومحاربة التصحر

 

  :3املادة 

يرأس السمسرة عامل العمالة أو اإلقليم الذي تنظم السمسرة في دائرة نفوذه ، أو من مكتب السمسرة 

 .ينوب عنه

  :ويضم مكتب السمسرة ، زيادة عن الرئيس

ممثال عن السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر ، يساعده مهندس أو عدة مهندسين للمياه - 

 والغابات ؛

 فة باملالية ؛ممثال عن الوزارة املكل- 

 .رؤساء الجماعات التي تتواجد القطع املراد بيعها في دائرتها الترابية أو من ينوب عنهم- 

يمكن لرئيس مكتب السمسرة ، بناء على طلب من ممثل السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر 

من البيع. ويمكنه إذا  ، أن يجمع عدة حصص من دفتر اإلعالن في حصة واحدة أو أن يسحب بعضها

بقيت بعض القطع دون بيع ، إما أن يباشر خالل نفس الجلسة سمسرة جديدة أو أن يؤجلها إلى تاريخ 

 .الحق ، وذلك بناء على اقتراح من ممثل السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر

فقة تفاوضية وذلك بترخيص يمكن خالل نفس السنة تفويت الحصص التي لم يتم بيعها ، عن طريق ص

 .من السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر

  :4املادة 

 .كيفية البيع يتم البيع إما باملناقصة أو باملزايدة وفق املسطرة املبينة بعده

يتم البيع باملناقصة من خالل اإلعالن عن مبلغ انطالق املناقصة بواسطة دالل ، وتخفيضه تدريجيا 

ى تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة ، إلى أن ينطق أحد املترشحين املقبولين بمقتض 

 ."للتنافس بكلمة "أتحمل

أعاله ، مبلغ  3تحدد السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثلها املشار إليه في املادة 

اقصة بالنسبة لكل قطعة ، وتضمنها في ظرف سري انطالق املناقصة والحد األدنى الذي تتوقف عنده املن

 .يفتحه الرئيس أثناء الجلسة

 يبتدئ حق التحمل بعد أن يصدع الدالل بثمن انطالق السمسرة. 

وتقف السمسرة في مبلغ املناقصة الذي صدع به الدالل أو شرع في سرد أرقامه عند النطق بكلمة 

 .""أتحمل

ة املعروضة للسمسرة إذا نطق شخصان في آن واحد بكلمة يقرر الرئيس إجراء القرعة على القطع
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"أتحمل". أما إذا كان عدد الناطقين في آن واحد بكلمة "أتحمل" أكثر من اثنين ، فيعاد إدراج الحصة 

 .املعنية في السمسرة

ى يتم البيع باملزايدة من خالل اإلعالن عن مبلغ انطالق املزايدة بواسطة دالل ، ورفعه تدريجيا بمقتض 

تعريفة محددة مسبقا وملصقة بمدخل قاعة السمسرة كلما تم تسجيل زيادة جديدة من لدن أحد 

 .املترشحين املقبولين للتنافس

 .وال يبقى املزايد ملزما إذا ما وقعت زيادة أعلى من شخص آخر ، ولو إذا صرح ببطالن هذه الزيادة

 

  :5املادة 

 .بإنزالها وال تقبل في أي حال من األحوال مزايدة أخرى  املنازعات تكون السمسرة نهائية عندما يصرح

ويحسم رئيس مكتب السمسرة فورا، وبعد استطالع رأي أعضاء املكتب، في كل منازعة حول تزامن املناداة 

 .وحول صحة العروض واملزايدات

الواقعة أثناء ويختص ممثل السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر وحده بالبت في املنازعات 

 .السمسرة بشأن تأويل إحدى بنود دفتر التحمالت العامة أو دفتر الشروط الخاصة املتعلق بالسمسرة

وال يجوز للراس ي عليهم في أي حال إدعاء جهلهم للبنود وااللتزامات بعد انتهاء السمسرة ، إذ بإمكانهم طلب 

 .اإليضاحات الالزمة بهذا الشأن عند افتتاح جلسة البيع

 

  :6املادة 

القدرة التقنية كل شخص ذاتي أو معنوي يريد املشاركة في السمسرة  -مالءة الذمة  -القبول في السمسرة 

يرسل طلبا بالقبول ، محررا على ورق مدموغ ، إلى املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر املعني 

 .وط الخاصةبمحل تنظيم السمسرة ، في التاريخ املحدد في دفتر الشر 

  :ويرفق طلب املشاركة بالوثائق التالية

 صورة من بطاقة التعريف الوطنية ، أو البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛- 

 صورة من البطاقة املهنية للمستغل الغابوي سارية الصالحية ؛- 

، تثبت أن املترشح في شهادة مسلمة منذ أقل من سنة ، من قبل اإلدارة املختصة في محل فرض الضريبة - 

 وضعية جبائية قانونية ؛

 نسخة من القانون األساس ي بالنسبة لألشخاص املعنويين ؛- 

 بعده ؛ 10شهادات أو وصول وضع الضمانات املؤقتة املطلوبة في املادة - 

نسخة من دفتر الشروط الخاصة موقع من طرف املترشح ومكتوب عليه بخط اليد "أطلع عليه وقبل - 

 تحفظ".بدون 

فيما يتعلق بالتعاونيات ، يرفق الطلب بنسخة من قرار الترخيص أو أية وثيقة تقوم مقامه ونسخة من 

 .محضر آخر جمع عام
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 .يعفى املترشحون غير املقيمين باملغرب من تقديم الشهادة الجبائية

اييس املحددة يحصر مكتب السمسرة قائمة املترشحين املقبولين للمشاركة في السمسرة بناء على املق

مسبقا باقتراح من ممثل السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر واملتعلقة بقدراتهم التقنية 

 .وكيفية إنجازهم لعقود البيع املبرمة سابقا. وتبلغ سلفا هذه املقاييس إلى علم املترشحين

اه والغابات ومحاربة التصحر ، أن يمكن ملكتب السمسرة ، بناء على طلب من ممثل السلطة املكلفة باملي

يحصر عدد الحصص التي يمكن اقتناءها من لدن نفس املترشح ، اعتبارا لإلثباتات التي أدلى بها سواء عن 

 قدراته املالية أو قدراته التقنية ، واعتبارا لسوابقه في تنفيذ عقود بيع سابقة. 

ن باعتبار قدراتهم املالية وذلك بعد أخذ رأي كما أن ملكتب السمسرة أن يحكم على مالءة ذمة املترشحي

 .ممثلي الوزارة املكلفة باملالية والسلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر

يمكن أن ينحصر شراء بعض أصناف قطع املنتجات الغابوية في املترشحين الذين يثبتون توفرهم على 

نتجات هذه القطع. وفي هذه الحالة يضمن ذلك في وسائل تقنية أو معدات أو تجهيزات خاصة بتحويل م

 .دفتر الشروط الخاصة

  :7املادة 

اختيار محل املخابرة يبين في طلب املشاركة في السمسرة االسم الكامل للمترشح والعنوان الذي اختاره 

 .للمخابرة معه

 .ويتضمن محضر السمسرة محل املخابرة املذكور مع العنوان بالتدقيق

 .اإلجراءات الالحقة بصفة صحيحة للراس ي عليه بالعنوان املذكور وتبلغ جميع 

  :8املادة 

متعهدون غير مقيمين باملغرب يتعين على األشخاص الذاتيين أو املعنويين غير املقيمين باملغرب أو الذين 

بلغ إليهم ال يتوفرون به على مقر اجتماعي أن يعينوا محال للمخابرة معهم مع بيان العنوان الذي يمكن أن ت

 .فيه اإلجراءات الالحقة

 

  :9املادة 

ممثل املتعهد يجب على وكالء الشركات أو املترشحين أن يدلوا بالوثائق التي تثبت الصالحيات املخولة لهم 

 .من طرف موكليهم للقيام مقامهم في املشاركة في السمسرة والتوقيع على محضرها

 

  :10املادة 

رشح أن يكون قبل البيع ضمانا مؤقتا يحدد مبلغه في دفتر الشروط الضمان املؤقت يجب على كل مت

الخاصة. ويجب اإلدالء بوصل دفع الضمان صحبة طلب املشاركة في السمسرة حسب نفس الشروط 

 .أعاله 6املشار إليها في املادة 

ليهم فإما ويرجع الضمان املؤقت إلى املشاركين الذين لم ترس عليهم السمسرة. أما فيما يخص الراس ي ع
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 يحول هذا الضمان املؤقت إلى ضمان نهائي وإما يرجع إليهم عند تقديمهم لوصل دفع الضمان النهائي. 

وللمترشحين االختيار ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، في تعويض وصل دفع الضمان املؤقت بشهادة 

لوزير املكلف باملالية ، تلتزم الكفالة الشخصية والتضامنية املسلمة من طرف مؤسسة معتمدة من لدن ا

 .مع املتعهدين أن تدفع للدولة ، في حدود مبلغ الضمان املؤقت ، املبالغ التي قد تصير في ذمة املترشحين

 

  :11املادة 

محضر السمسرة يوقع أعضاء املكتب فورا محضر السمسرة مع الراس ي عليه أو وكيله إذا لم يكن 

 .يع أو امتناعه يتم اإلشارة إلى ذلك في املحضرحاضرا. وعند عدم قدرته على التوق

وال يترتب عن االمتناع عن توقيع املحضر بطالن السمسرة ، بحيث يصبح الراس ي عليه ملزما بمجرد 

 ."النطق بعبارة "أتحمل

وفي حالة تخليه عن الحصة يصادر ضمانه املؤقت بواسطة مقرر إسقاط الحق الذي يتم اتخاذه حسب 

 .أسفله 21في املادة الشروط املبينة 

 .ويترتب بالنسبة للراس ي عليهم وجوب أداء الثمن األساس ي للسمسرة مع توابعه والصوائر

 

  :12املادة 

انتقال ملكية املنتجات تنقل ملكية املنتجات إلى الراس ي عليه من يوم البيع فيما يرجع للقطع املباعة 

 .لوحدةبالجملة ومن يوم التعداد بالنسبة للقطع املباعة با

وابتداء من هذا اليوم تصبح املنتجات تحت مسؤولية الراس ي عليه مع االحتفاظ لإلدارة بحق وضع اليد 

عليها عند التصفية القضائية أو التأخير في األداء ، وبحق املطالبة عن طريق الحجز في حالة األخذ غير 

 .املشروع أو االختالس

 

  :13املادة 

ليه ال يجوز للراس ي عليه أن يفوت حقوقه للغير أو أن يساهم بها في تفويت القطع من طرف الراس ي ع

شركة إال بترخيص من السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر التي تحدد شروط هذا التفويت. 

ويشترط في املستفيد من هذا التفويت أن يتوفر على الشروط املطلوبة لولوج السمسرة، وال يمكنه أن 

 ال في حدود عدد القطع التي كان من املمكن أن يرخص له باقتنائها في نفس السمسرة. يستفيد إ

 .كل عقد تفويت حقوق الراس ي عليه للغير يتم بدون ترخيص يعتبر باطال

 

  :14املادة 

 الوضعية القانونية لقطع املنتجات الغابوية ال يمكن أن تعتبر األرضية التي توجد عليها القطع املباعة والتي

تشمل املستودعات املعينة داخل الغابة ورشا أو مخزنا للراس ي عليه. ويمكن أن تحجز املنتجات املستغلة 
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املوجودة بهذه القطع في حالة التصفية القضائية أو عدم األداء في اآلجال املحددة ، وتتم عملية الحجز 

 .هذه على نفقة وتحت مسؤولية الراس ي عليه

 

 الجزء الثالث

 طريق الصفقةالتفويت عن 

  :15املادة 

وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية ، 

السالف الذكر ، يمكن تفويت قطع (1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20الشريف الصادر في 

 .السابق املنتجات الغابوية خارج السمسرة العمومية املشار إليها في الجزء

ويرخص ، في هذه الحالة ، بتفويت القطع عن طريق عقد صفقة من طرف السلطة املكلفة باملياه 

 .والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه

ويمكن اللجوء إلى دعوة للمنافسة كلما كان هذا اإلجراء مالئما مع طبيعة وأهمية القطع ودرجة 

 .االستعجال في التفويت

 

  :16املادة 

ع عن طريق طلب العروض يعلن عن طلب العروض املشار إليه في الفصل الثالث من الظهير الشريف البي

( السالف الذكر في جريدتين على األقل ، توزعان 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20الصادر في 

لعربية ، على املستوى الوطني ، تختارهما السلطة التي تجري طلب العروض ، تكون إحداهما باللغة ا

  :خمسة عشر يوما على األقل قبل فتح العروض ، بواسطة إعالن يتضمن

 نوع وموقع املنتجات املعروضة للبيع ؛- 

 السلطة التي تباشر عملية طلب العروض ؛- 

 املكان الذي يمكن اإلطالع فيه على ملف طلب العروض ؛- 

 التاريخ واملكان املعين إليداع العروض ؛- 

 والساعة املحددة النعقاد الجلسة العمومية لفتح العروض ؛ املكان واليوم- 

 الوثائق املثبتة التي يتعين على املترشح اإلدالء بها ؛- 

 .املبلغ بالقيمة للضمان املؤقت- 

يتكون ملف طلب العروض املصادق عليه من طرف السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر من 

 .أعاله ، ويبين الشروط التي يجب أن تتوفر في املترشحين وعلى نموذج التعهد 6املادة  الوثائق املشار إليها في

ويجب أن تقدم التعهدات املحررة على ورق مدموغ ، عن كل قطعة على حدة ، في أظرفة مختومة ال تحتوي 

 .على أي وثيقة أخرى 

رئيس ، وممثل السلطة  وتفحص العروض من طرف لجنة تتضمن ممثل عامل اإلقليم أو العمالة بصفة
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املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر املكلف بمباشرة البيع ، يساعده مهندس للمياه والغابات ، 

 .وممثل الوزارة املكلفة باملالية ورئيس الجماعة املعنية بالبيع أو ممثله

ة على الفور إن وتكون عملية فتح العروض علنية ويمكن أن يطلب من املترشحين تقديم عروض جديد

 .اقتض ى الحال

 .وفي حالة تساوي العروض يتم إسناد الحصة عن طريق سحب القرعة

 

  :17املادة 

التفويت املباشر بناء على طلب إبرام صفقة تفاوضية كل شخص يرغب في أن تفوت إليه قطعة من 

السلطة املكلفة املنتجات الغابوية عن طريق صفقة تفاوضية ، خارج نطاق العروض املقدمة من طرف 

باملياه والغابات ومحاربة التصحر ، وفق الشروط املبينة في الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 

( السالف الذكر ، عليه أن يتقدم إلى املدير اإلقليمي للمياه 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20

لترابي بطلب محرر على ورق مدموغ ، يبين والغابات ومحاربة التصحر الذي توجد القطعة ضمن نفوذه ا

 فيه نوع وكمية املنتجات وموقع القطعة وكذا اقتراح ثمن. 

إذا لم تكن القطعة مجسدة مسبقا على األرض ، يمكن إلزام صاحب الطلب بتقديم ، على نفقته ، 

 .الوسائل الضرورية لتجسيد حدود القطعة

 

  :18املادة 

تفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إال بعد كيفية إبرام الصفقة ال يكون ال

إعداد صفقة تتم املصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة 

 .التصحر أو من تفوضه

حاربة ويصدر اإلذن بإبرام الصفقة حسب مبلغ الصفقة إما من طرف السلطة املكلفة باملياه والغابات وم

 .التصحر أو من طرف املسؤول املعين من لدنها للمصادقة على الصفقات

أعاله على التفويت  14و 13و 12تطبق املقتضيات املتعلقة بالبيع عن طريق السمسرة والواردة في املواد 

 .عن طريق الصفقة

 

 الجزء الرابع

 الشروط املالية

 الثمن األساس ي :19املادة 

 .هو ثمن البيع في حد ذاته ، دون احتساب الرسوم والتكاليف والحقوق املختلفةالثمن األساس ي للتفويت 

بالنسبة للقطع املباعة بالجملة ، يحدد الثمن األساس ي اإلجمالي إما بالسمسرة أو بالصفقة. أما فيما 

زمع يتعلق بالقطع املباعة بوحدة املنتجات ، يحدد فقط ثمن الوحدة ، وال يشار إلى كمية املنتجات امل
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 .استغاللها إال على سبيل التقدير عند إجراء البيع

ومن باب التبسيط ، يقصد بالثمن األساس ي للحصة ناتج ضرب الثمن األساس ي للوحدة ، أو أثمنة 

الوحدات عند تعدد املنتجات املفوتة في آن واحد ، في كمية املنتجات املبينة في دفتر اإلعالن وفي محضر 

 .جموع الحصة املعنيةالسمسرة أو في الصفقة مل

 

  :20املادة 

الضمان النهائي يلزم الراس ي عليهم واملستفيدون من الصفقات بتكوين ضمان نهائي وفق األشكال 

املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، لكل حصة مسندة ، ماعدا إذا تضمن دفتر الشروط 

( لكل حصة، 10/1في عشر الثمن األساس ي ) الخاصة ما يخالف ذلك. ويحدد مبلغ هذا الضمان النهائي

( درهم. ويمكن رفع هذا السقف في 100.000على أال يقل عن مبلغ الضمان املؤقت، أو يتجاوز مائة ألف )

 .دفتر الشروط الخاصة إذا اعتبرت السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر ذلك ضروريا

( يوما املوالية للسمسرة أو لتاريخ تبليغ املصادقة على 30ثين )يتم تكوين الضمان النهائي في أجل الثال

الصفقة ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة على خالف ذلك. كما يجب إيداع وصل الدفع ، 

 .خالل نفس األجل ، لدى املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر املعني

من طرف السلطة التي أبرمت البيع إال بعد التنفيذ التام للعقد  وال يقع رفع اليد على الضمان النهائي

واإلدالء بشهادة موقعة من طرف املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، أو من طرف رئيس 

مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية ، تحتوي على نتائج تفقد القطعة والتي تبين بأن املفوت إليه قد 

ميع املبالغ املستحقة عليه ، وعند االقتضاء ، الغرامات التي تعرض لها وكذا جميع الصوائر التي أدى ج

 .يتحملها والناتجة عن بنود التفويت

ويعفى املفوت إليه من إيداع الضمان النهائي إذا قدم في نفس األجل املبين أعاله ، شهادة كفالة شخصية 

ن بين املؤسسات املعتمدة من لدن الوزير املكلف باملالية ، وتضامنية مسلمة من طرف مؤسسة مختارة م

تلتزم معه بدفع املبالغ التي قد يكون مدينا بها بمقتض ى عقد البيع ، في حدود مبلغ الضمان النهائي. وإذا 

سحب الوزير املكلف باملالية االعتماد املخول للكفالة ، يتعين على املفوت إليه أن يؤدي الضمان النهائي في 

أجل العشرين يوما املوالية إلعالمه برسالة مضمونة أو أن يختار كفالة أخرى من بين املؤسسات املعتمدة 

 .، تحت طائلة فسخ العقد

 

  :21املادة 

إسقاط حق الراس ي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراس ي 

أعاله ، يتم التصريح بإسقاط حق الراس ي عليه ، دون سابق إنذار ،  20 عليه في اآلجل املحدد في املادة

بمقرر من السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه ، طبقا ملقتضيات الفصل 

( السالف الذكر. 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20التاسع من الظهير الشريف الصادر في 
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 مان املؤقت لفائدة الدولة. ويصادر حينئذ الض

% من مبلغ الثمن 1,60وفي حالة إسقاط حق الراس ي عليه ، يلزم هذا األخير بأداء صوائر السمسرة بنسبة 

 .األساس ي للحصة

 .أعاله 11تحجز املبالغ التي تم دفعها قبل وقوع إسقاط الحق كضمانة لاللتزامات الناتجة عن املادة 

 

  :22املادة 

( يوما املوالية للسمسرة أو 30أو الصفقة يؤدي املفوت إليه ، في أجل الثالثين )صوائر السمسرة 

للمصادقة على الصفقة لصندوق القابض املذكور في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة ، صوائر 

% من الثمن األساس ي لكل حصة ، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة أو 1,60السمسرة بنسبة قدرها 

 .الف ذلكالعقد على خ

  :23املادة 

واجبات التسجيل والتنبر يلزم كل مفوت إليه بأداء واجب التسجيل والتنبر وفق ما ينص عليه التشريع 

 .الجاري به العمل

 

  :24املادة 

الرسوم وأجر الخدمات املقدمة من قبل مصلحة تقييم املنتجات الغابوية يجب على املفوت إليه أن يؤدي 

أعاله ، لدى املحاسب العمومي املعين في دفتر الشروط  22املنصوص عليها في املادة ، عالوة على الصوائر 

 ( يوما املوالية للسمسرة أو املصادقة على الصفقة ما يأتي بيانه30الخاصة أو في الصفقة ، في أجل ثالثين )

: 

ا ملقتضيات % من الثمن األساس ي عن كل حصة ، تطبيق20رسم الصندوق الوطني الغابوي املحدد في - 

( املعتبر بمثابة 1992ديسمبر  29) 1413رجب  4الصادر في  1-92-280من الظهير الشريف رقم  24املادة 

 ؛ 1993قانون املالية لسنة 

رسم التعهد لتجديد الطرق املستعملة من طرف مستغلي الغابات وفق ما تم تحديده في دفتر الشروط - 

من قانون املالية لسنة  28وذلك طبقا ملقتضيات املادة  الخاصة ومحضر السمسرة أو عقد الصفقة ،

 ( ؛1964أبريل  3) 1383من ذي القعدة  20الصادر في  1-64رقم  1964

% من الثمن األساس ي لكل حصة ، املحدث بموجب القانون 10رسم على بيع املنتجات الغابوية املحدد في - 

 19بتاريخ  1-07-195ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق بجبايات الجماعات املحلية الصاد 47-06رقم 

 ( ؛2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة 

املبلغ املؤدى كأجرة عن الخدمات املقدمة من قبل مصلحة تثمين املنتجات الغابوية ، املحدثة بمقتض ى - 

أن يؤدى ( ، والذي يجب 2001ديسمبر  31) 1422من شوال  15الصادر في  2-01-2681املرسوم رقم 

 .دفعة واحدة عند تسديد الشطر األول من الثمن األساس ي أو مبلغ أول محضر للتعداد
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% إذا 20% ورسم 10غير أنه في حالة البيع بوحدة املنتوج ، تتم مراجعة املبلغ املستخلص في إطار رسم 

تقدير القيمة العينية % بالنسبة ل20أظهرت نتائج التعداد ، عند انتهاء االستغالل ، زيادة أو نقصان تفوق 

 .املعبر عنها في دفتر اإلعالن وفي محضر السمسرة أو في الصفقة

 

  :25املادة 

أداء الثمن األساس ي يؤدى الثمن األساس ي لصندوق القابض املعين في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو 

 .في الصفقة

حدة أو بأقساط طبق الشروط وفي فيما يتعلق بالحصص املباعة بالجملة ، فاألداء يكون إما دفعة وا

 .اآلجال املحددة في دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو في الصفقة

بالنسبة للحصص املباعة بوحدة املنتجات ، فاألداء يكون بعد تعداد املنتجات املستغلة وذلك في ظرف 

 .دهبع 26( يوما املوالية لتحرير محاضر التعداد املشار إليها في املادة 20العشرين )

وال يجوز تفحيم الحطب إال بعد التعداد ، وال يجوز أخذ املنتجات إال بعد أداء الثمن األساس ي املطابق 

( 1917)أكتوبر  1335من ذي الحجة  20من الظهير الشريف بتاريخ  12تحت طائلة تطبيق الفصل 

 .السالف الذكر

 

  :26املادة 

  :حالة منالتعداد يتكون سند التحصيل حسب ال –سند التحصيل 

محضر السمسرة وملحقاته : دفتر التحمالت العامة ودفتر الشروط الخاصة ودفتر اإلعالن وتصميم - 

 الحصة ؛

 .الصفقة متممة ، عند االقتضاء ، بدفتر التحمالت الذي تستند إليها ودفتر اإلعالن وتصميم الحصة- 

ه بمحضر أو محاضر التعداد. وتباشر عمليات وإذا وقع البيع بوحدة املنتجات ، تتمم الوثائق املذكورة أعال 

التعداد من طرف لجنة مكونة من مهندسين اثنين على األقل وأعوان من مصلحة املياه والغابات الذين 

يحررون املحاضر ويوقعونها، خالل نفس الجلسة، مع املفوت إليه أو نائبه. وإذا كان هذا األخير ال يستطيع 

 .هذه الحالة في املحضر التوقيع أو يمتنع عنه ، تضمن

يجرى التعداد بطلب من املفوت إليه وبحضوره. ويحدد رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية اليوم 

 .والساعة التي ستجرى فيها عملية التعداد

إال أنه يمكن أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة للسمسرة أو الصفقة إجراء التعداد على أقساط باعتبار 

العقد أو إجراءه على أساس كميات دنيا معينة أو أن يشمل جميع أصناف املنتجات املستغلة في آن تنفيذ 

واحد أو أن يجرى هذا التعداد في تاريخ أو فترة معينة. وفي هذه الحالة، بعد أن يكون املفوت إليه قد تم 

جرى عمليات التعداد تلقائيا في إخباره إما ببنود العقد نفسها وإال بالتبليغ املباشر أو برسالة مضمونة، ت

 التاريخ املحدد، بحضور املعني باألمر أو في غيابه، ويسجل غيابه في املحضر. 
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إذا لم يطلب املفوت إليه أي تعداد في الجل املحدد مسبقا من طرف مصلحة املياه والغابات ، تقوم 

 .تعداد في التاريخ املحدداملصلحة املذكورة باستدعائه برسالة مضمونة ، وتباشر إذاك عملية ال

 

  :27املادة 

الفوائد عن التأخير في األداء في حالة تأخر املفوت إليه عن أداء أي مبلغ في ذمته ، تسري الفوائد عن 

التأخير بقوة القانون ابتداء من تاريخ استحقاقها ، حسب النسبة القانونية للفوائد املحددة طبقا 

 .للتشريع الجاري به العمل

على ذلك ، يمكن للسلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه أن تقرر فسخ  وعالوة

العقد مع مصادرة الضمان النهائي ، وعند االقتضاء ، مصادرة املنتجات املوجودة على أرضية القطعة بعد 

( 15عن خمسة عشر )إنذار مسبق يوجه إلى املفوت إليه بواسطة رسالة مضمونة ، تخول له أجال ال يقل 

 .يوما لدفع ما بذمته من املبالغ التي حل أجلها

 الجزء الخامس

 شروط االستغالل

  :28املادة 

ممثل املفوت إليه إذا لم يكن املفوت إليه أو صاحب الصفقة مقيما في مكان االستغالل ، يجب أن يعين 

لدن مصلحة املياه والغابات ومن ممثال عنه في عين املكان ، يوكله بصفة قانونية ويكون معتمدا من 

السلطات اإلدارية املحلية عند االقتضاء. وتخول لهذا املمثل كل الصالحيات لتوقيع محاضر التعداد 

ولتسلم جميع املراسالت والتبليغات املتعلقة بتنفيذ العقد. ويعين املمثل املذكور كتابة على ورق مدموغ ، 

 .لهمع بيان عنوان املفوت إليه وعنوان ممث

 

  :29املادة 

حراس خصوصيون يمكن للمفوت إليه أن يحصل على إذن من املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة 

 .التصحر الستخدام حراس خصوصيين لحراسة منتجاته وفقا للتشريع الجاري به العمل

 

  :30املادة 

ي للمياه والغابات ومحاربة التصحر املطارق الخصوصية يلزم املفوت إليه بأن يودع بمكتب املدير اإلقليم

، وبكتابة الضبط باملحكمة االبتدائية ملوقع القطعة بصمة املطرقة أو املخلب أو الطابع أو أي أداة أخرى 

 .معدة لوسم منتجاته

 ويجب أن تكون بصمات املطارق أو العالمات مستطيلة الشكل. 

لنفس عقد البيع ، أو أن يستعملها لوسم وال يجوز للمفوت إليه أن يستعمل أكثر من عالمة واحدة 

 .منتجات مماثلة خارج العقد املذكور 
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 .ويمكن للمفوت إليه أن يرخص لزبائنه بوضع عالمة خاصة بهم جوار عالمته على منتجات مستغلته

 

  :31املادة 

كل قطعة عقد التأمين واملسؤولية طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يلزم املفوت إليه بأن يكتتب بالنسبة ل

  :تأمين ضد املخاطر املرتبطة بتنفيذ عقد البيع واملتعلقة بما يلي

 حوادث الشغل التي قد تصيب مستخدميه املعينين في استغالل القطعة ؛- 

 .مسؤوليته املدنية ضد جميع مخاطر األضرار التي قد تلحق بالغير بمناسبة تنفيذ العقد- 

معتمدة من قبل الوزير املكلف باملالية. ويتعين على املفوت إليه ويكتتب هذا التأمين لدى شركة تأمين 

تقديم شهادة تأمين تبين مدة التغطية ومراجع عقد البيع وتاريخ السمسرة ورقم الفصل في دفتر اإلعالن أو 

 تاريخ ورقم الصفقة، مع نوع املنتجات املفوتة. 

 .ائلة إيقاف االستغالل واإلخالءيجب أن يغطي عقد التأمين مدة االستغالل بكاملها ، تحت ط

 

  :32املادة 

التحقق من القطع يتعين على الراس ي عليه الذي يطالب بإجراء تحقق ملعاينة نقصان في مساحة القطعة 

أو عدد األشجار املحتفظ بها أو زيادة في عدد األشجار املزمع استغاللها املبينة في محضر السمسرة أو في 

ذلك لدى املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، مرفقا بوصل الصفقة ، أن يودع طلبا ب

 .( يوما املوالية للسمسرة ، تحت طائلة عدم قبول الطلب40الضمان النهائي ، وذلك في أجل األربعين )

% يمكن للراس ي عليه أن يعفى من التزاماته إذا تقدم بطلب في 10إذا تبين وجود فارق في املساحة يتجاوز 

 .ذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائيه

% بالنسبة لباقي األصناف ، إذا 10% بالنسبة لألرز و3فيما يخص عدد األشجار ، فإن الفارق املقبول هو 

كانت األشجار املزمع قطعها موسومة. إذا تعدى الفارق الحدود املبينة أعاله يمكن للراس ي عليه أن يعفى 

 .ب في هذا الشأن ويرد إليه حينئذ ضمانه النهائيمن التزاماته إذا تقدم بطل

يلتزم الراس ي عليه بمجرد طلبه بأن يؤدي لصندوق القابض املشار إليه في دفتر الشروط الخاصة تعويضا 

 .إذا تبين أن الفارق املعلن ال يتجاوز الحدود املبينة أعاله

كلفون بعملية التحقق ، وعلى ويحسب هذا التعويض حسب الوقت الذي قضاه املوظفون واألعوان امل

 .أساس نسب التعويض عن مصارف التنقل الجاري بها العمل أثناء التحقق

 

  :33املادة 

من الظهير الشريف الصادر  12رخصة االستغالل ال تسلم رخصة االستغالل املنصوص عليها في الفصل 

مركز املحافظة وتنمية  ( السالف الذكر من طرف رئيس1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20في 

  :املوارد الغابوية أو املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إال بعد تقديم املستندات اآلتي بيانها
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وصوالت أو تصاريح بالدفع تثبت أن املفوت إليه قد قام باألداءات واإليداعات املطلوبة واملنصوص عليها - 

 ؛ أعاله 24و 23و 22و 20في املواد 

تصريح محرر على ورق مدموغ يعين بموجبه ممثل املفوت إليه ، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل - 

 أعاله ، عند االقتضاء ؛ 28

 أعاله ؛ 31شهادة التأمين املنصوص عليها في املادة - 

 .أعاله ، عند االقتضاء 30وصل إيداع بصمة مطرقة املفوت إليه املشار إليها في املادة - 

كل استغالل تمت مباشرته قبل تسليم رخصة االستغالل وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  يعاقب

 .( السالف الذكر1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20من الظهير الشريف بتاريخ  12

إذا بيعت لنفس الراس ي عليه عدة حصص في آن واحد ، يمكن أن يرفض تسليم رخصة االستغالل لحصة 

 طاملا لم يودع الضمانات النهائية لجميع الحصص التي اشتراها خالل نفس السمسرة.  من الحصص

وباإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن ال تسلم إليه رخصة االستغالل إال بالنسبة لعدد محدد من القطع في كل 

و لضرورة إنهاء مرة ، اعتبارا لنشاطه السابق ، أو بالنظر إلى توفره على قطع لم ينته بعد من استغاللها ، أ

 .األشغال بحصة معينة على الخصوص

وال يبيح تسلم رخصة االستغالل للراس ي عليه أخذ املنتجات قبل األداء وال تفحيمها قبل تعدادها في حالة 

من ذي الحجة  20من الظهير الشريف بتاريخ  12البيع بوحدة املنتوج ، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 

 .سالف الذكر( ال1917أكتوبر  10) 1335

 

  :34املادة 

من ذي  20من الظهير الشريف بتاريخ  12رخصة األخذ ال تسلم رخصة األخذ املنصوص عليها في الفصل 

( السالف الذكر ، من طرف رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية 1917أكتوبر  10) 1335الحجة 

، إال بعد تقديم املستندات التي تثبت دفع قيمة  أو املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

املنتجات املراد أخذها ، وكذا مبلغ أجرة الخدمات املقدمة من قبل مصلحة تقييم املنتجات الغابوية ، 

 .عند االقتضاء

 

  :35املادة 

الشروط  سير االستغالل يجب أن يشرع في االستغالل على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة املحدد في دفتر

الخاصة أو الصفقة. ويشعر املفوت إليه الحاصل على رخصة االستغالل رئيس املنطقة الغابوية املعني 

 باليوم الذي يعتزم فيه الشروع في عملية االستغالل ويسلمه رخصة االستغالل. 

عة. يجب أن تتم إقامة الورش وانطالق أشغال االستغالل بحضور رئيس املنطقة الغابوية ملكان القط

ويتعين تحرير محضر بانطالق األشغال يوقع من طرف املوظف املشار إليه ومن طرف املفوت إليه أو 

 .ممثله املوكل بصفة قانونية
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يجب أن تسير عمليات االستغالل بكيفية عادية ومستمرة وفق الشروط املحددة في املواد بعده وطبقا 

 .للبنود الخاصة الواردة في عقد البيع

ملفوت إليه أن يحتفظ بعدد كاف من العمال بورشه طوال املدة التي يكون فيها االستغالل يتعين على ا

 .ممكنا من الناحية التقنية

من الظهير  14وإذا لم يتقيد بالشروط السابقة ، ودون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها في الفصل 

الذكر ، يمكن فسخ العقد من لدن ( السالف 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20الشريف بتاريخ 

السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه ، مع مصادرة الضمان النهائي وعند 

 االقتضاء املنتجات املتواجدة على القطعة. 

وية ويقرر فسخ العقد بعد توجيه إشعار إلى املفوت إليه من لدن رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغاب

أو املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بواسطة رسالة مضمونة ، يأمره فيه بالشروع في 

 .( يوما15االستغالل أو متابعته أو استئنافه داخل أجل خمسة عشر )

 

  :36املادة 

في التواريخ العقود امللحقة يجب أن تنتهي عمليات استغالل القطع وإخالئها  -تمديد اآلجال  -اآلجال 

املحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة ، تحت طائلة فسخ العقد من طرف السلطة املكلفة 

 .باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه ، دون سابق إشعار

ويمكن أن يقرن الفسخ بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة الجهة املستفيدة من الثمن 

ساس ي للقطعة. وتصبح املنتجات سواء منها األشجار املقطوعة أو غير املقطوعة ، املوجودة على أرضية األ 

 .القطعة في ملكية الدولة أو مالك العقار ، من غير أن يكون للمفوت إليه الحق في املطالبة بأي تعويض

أو من تفوضه ، وفق الفصل وتتم املصادرات من قبل السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر 

 ( السالف الذكر.1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20مكرر من الظهير الشريف بتاريخ  15

وبصفة استثنائية، يمكن للمفوت إليه، الذي لم يتمكن من إتمام عقده في اآلجال املحددة ، وألسباب 

ي. ولهذه الغاية ، يوجه املعني باألمر مقبولة من طرف مصلحة املياه والغابات ، أن يحصل على أجل إضاف

إلى رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية أو املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر طلبا 

 .يبرر فيه دواعي التأخير ، قبل انتهاء اآلجال املحددة في العقد

بمجرد انتهاء األجل إزاء أي مستغل لم ينه وتوقف عمليات االستغالل واإلخالء تلقائيا ويقرر فسخ العقد 

استغالل قطعته ولم يقدم طلبا لتمديد األجل. وتوقف ، بوجه خاص ، عمليات التعداد وتسليم رخصة 

 .النقل بمجرد انتهاء اآلجال املضروبة لالستغالل واإلخالء

ليه على أن ال تتجاوز يحدد دفتر الشروط الخاصة املدة اإلجمالية اإلضافية التي يمكن منحها للمفوت إ

شهرين اثنين في جميع الحاالت. ويسري األجل اإلضافي من اليوم املوالي ليوم انتهاء األجل املحدد أصال. 

 .ويكون تمديد األجل غير قابل للتجديد
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ويكون كل تمديد لألجل مسبوقا بأداء تعويض يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويحسب هذا 

 .لثمن األساس ي للحصة ومدة األجل اإلضافي املمنوحالتعويض على أساس ا

يمكن في بعض الحاالت ربط تمديد األجل بفرض شروط جديدة فيما يرجع للثمن أو لباقي بنود التفويت ، 

 وفي هذه الحالة يتم إعداد عقد ملحق للعقد األصلي. 

 .طالب بإرجاع التعويض املدفوعال يحق للمفوت إليه الذي لم يستغل تمديد األجل اإلضافي املمنوح له أن ي

 

  :37املادة 

 .أوقات العمل يجب أال تتم عمليات االستغالل واألخذ إال ما بين طلوع الشمس وغروبها

 

  :38املادة 

ترتيب األشغال يتم استغالل القطع باملواالة ، ماعدا إذا وجدت مقتضيات خاصة في عقد البيع تنص على 

 .خالف ذلك

منحدر بارز ، يجب أن يبتدئ االستغالل من الجزء األعلى نحو األسفل ، ماعدا إذا وفي القطع الكائنة ب

 .وجدت مقتضيات في عقد البيع تنص على خالف ذلك

بعده  47ويجب أن تجرى عمليات التنقية املفروضة تدريجيا مع االستغالل في آن واحد ، طبقا للمادة 

 .غاباتوللتعليمات التقنية الصادرة عن مصلحة املياه وال

 .يمكن إيقاف قطع األشجار وعمليات التعداد إذا كانت العمليات املذكورة تجرى بكيفية غير مرضية

 

  :39املادة 

األشجار املحتفظ بها تعين األشجار املزمع استغاللها ، قبل نشر ملف  -األشجار املعدة لالستغالل 

الخاصة وفي محضر السمسرة أو في السمسرة أو طلب العروض ، في دفتر اإلعالن وفي دفتر الشروط 

 .الصفقة

  :تختار السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه الطريقة األكثر مالءمة للتعيين

وسم األشجار املزمع قطعها باملطرقة أو املخلب أو الصباغة ، ويسمى هذا النوع من الوسم "وسم - 

 التخلي" أو "وسم التسليم".

 ه الحالة تستغل فقط األشجار املوسومة ؛وفي هذ

 وسم األشجار التي يجب تركها دون قطع ، ويسمى "وسم االحتفاظ" ؛- 

 تعيين أصناف األشجار املزمع استغاللها واألصناف األخرى التي يجب االحتفاظ بها ؛- 

 .بيان أحجام األشجار املزمع استغاللها عند االقتضاء- 

األشجار موسومة باملطرقة ، بالتخلي أو باالحتفاظ ، يعين عددها وعند  وفي الحالة التي تكون فيها

 .االقتضاء ، أحجامها في دفتر اإلعالن الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من عقد البيع
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ينبغي على املفوت إليه أن يقوم بالتحقق من عدد األشجار املحتفظ بها قبل الشروع في القطع. وإذا أعتبر 

صانا يجب عليه أن يطلب معاينة ذلك بصفة قانونية، كما هو منصوص عليه في أن هناك زيادة أو نق

أعاله، وإال يعتبر مقرا بصحة املحتفظ به من أصناف األشجار وعددها وأبعادها ، كما هي مبينة  32املادة 

ن في دفتر اإلعالن ومحضر السمسرة أو في الصفقة. وال يمكن أن تقبل منه أي شكاية فيما يتخذ إزاءه م

بعده. كما ال يقبل منه أن يطالب بأي تعويض عن الضرر معلال  40العقوبات وفق الشروط املبينة في املادة 

 .ذلك بالنقصان في عدد األشجار املتخلى عنها

وتسمى "محتفظا بها" جميع األشجار التي الزالت قائمة ولم يتم تعيينها لالستغالل ، ويجب إعادة تقديمها 

ل ، ولو في الحالة التي يظهر فيها أنها غير ذات قيمة تجارية في الوقت الراهن. ويقصد عند نهاية االستغال

بالشجرة كل شجرة معينة ومتفردة أو خلف حول األرومة من شأنه إعطاء منتجات قابلة لالستعمال ، بما 

 .فيها األخشاب الصغيرة

وسمة االحتفاظ داخل قطعة ومن جهة أخرى يعد "محتفظا به" كل عنصر من خلف حول األرومة يحمل 

 معدة للتخفيف أو للتفريج. 

باستثناء األشجار الواقفة يمكن أن تنص بنود التفويت على تصنيع وتعداد الحطب امللقى على األرض 

 .املمكن استعماله كخشب للعمل أو حطب للنار

 

  :40املادة 

فظ بها كيفما كان عددها وتصنيفها قطع األشجار املحتفظ بها يجب على املستغل أن يحترم األشجار املحت

، ولو كانت ميتة قائمة أو متضررة ، وأن يعيد تقديمها أثناء تفقد القطعة. وإذا أصيبت األشجار املحتفظ 

بها بضرر أو كسر أو اقتلعت بفعل الريح أو أي حادث آخر ناجم عن قوة قاهرة خارجة عن االستغالل ، 

قديمها وتقديم األغصان املتفرعة عليها ، وإال تطبق عليه يتعين على املفوت إليه أن يعيد كذلك ت

 10) 1335من ذي الحجة  20من الظهير الشريف الصادر في  13العقوبات املنصوص عليها في الفصل 

 .( السالف الذكر1917أكتوبر 

ت زائدة ال يجوز للمفوت إليه ، في أي حال من األحوال ، استغالل األشجار املحتفظ بها في قطعته ولو كان

على القدر املحدد في محضر السمسرة أو الصفقة ، كما ال يمكنه املطالبة بأي تعويض عن الزيادة في عدد 

 األشجار املحتفظ بها أو النقصان في عدد األشجار املوسومة بالتخلي. 

اتجميع في حالة الوسم بالتخلي، يتعين على املفوت إليه أن يقدم بصمة مطرقة الدولة املوضوعة على أروم

األشجار املقطوعة املوجودة في القطعة بعد انتهاء العقد، وإال تطبق العقوبات الواردة بخصوص قطع 

األشجار املحتفظ بها. ويطبق نفس الش يء في حالة عدم تقديم جميع األشجار املحتفظ بها ، في القطعة 

 .املوسومة باالحتفاظ ، املبينة في العقد

 

  :41املادة 
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املحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يعد قطع األشجار املحتفظ بها جنحة في تكسير األشجار 

جميع األحوال. وإذا وقع اقتالع األشجار املحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر بها، بأي صورة، من جراء 

يه أن يخطر االستغالل، بالرغم من احترام االلتزامات املتعلقة باالستغالل واإلخالء، يتعين على املفوت إل

رئيس املنطقة الغابوية في الحال. ويقوم هذا األخير، بحضور املشتري أو ممثله، بمعاينة األضرار ويحرر 

محضرا للمعاينة يبين فيه وصف األضرار ويحدد نوع وأبعاد وحجم األشجار املحتفظ بها املعنية. ويوقع 

مالحظات رئيس املنطقة الغابوية، إلى رئيس  املفوت إليه أو ممثله محضر املعاينة املذكور الذي يرسل، مع

 مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية أو املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. 

ويلزم املفوت إليه في جميع األحوال التي يقع فيها إلحاق ضرر باألشجار املحتفظ بها من جراء االستغالل 

 .بعاد وصنف األشجار في البنود الخاصة بالسمسرة أو في الصفقةبأداء تعويض محدد حسب فئة األ

ويقدر رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية املبالغ الواجب على املفوت إليه أداؤها على إثر محضر 

املخالفة ، ثم يرسل مقترحاته ، مرفقة بمالحظاته عند االقتضاء ، إلى املدير اإلقليمي للمياه والغابات 

 .محاربة التصحر ملراجعته قصد املصادقةو 

 .ويتم التحصيل بعد املصادقة املذكورة مع اإلشارة إلى هذه املادة

 

  :42املادة 

تغيير محتوى الحصص ال يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق 

األشجار موضوع العقد ، تحت طائلة الصفقة سواء في املساحة أو صنف املنتجات أو كميتها أو عدد 

من  20من الظهير الشريف بتاريخ  38و 37و 36و 32و 11تطبيق العقوبات املنصوص عليها في الفصول 

 .( السالف الذكر ، حسب الحاالت1917أكتوبر  10) 1335ذي الحجة 

فة غير املدمجة في يمنع على الخصوص جني البلوط واألزهار والثمار والبذور الغابوية واملنتجات املختل

 .موضوع البيع ، باستثناء ما يمكن استخراجه من األشجار التي تم تفويتها

إذا تبين ملصلحة املياه والغابات أثناء تنفيذ العقد ، أنه من املناسب أن يسند إلى املفوت إليه استغالل ما 

الناتجة عن عمل املستغل أو أسقطه الريح من األشجار أو الحطب امليت القائم أو األشجار الذابلة غير 

عماله ، داخل القطعة وغير واردة في العقد ، فإن تفويت املنتجات املطابقة يكون محل عقد غير مرتبط 

 .بالعقد األصلي

ويتم ، في هذه الحالة ، إعداد عقد ملحق من طرف املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

ة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه ، قبل انتهاء األجل وعرضه على مصادقة السلطة املكلف

 .األصلي لعقد البيع

 

  :43املادة 

 الفترة- شروط قطع األشجار
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يمكن قطع األشجار على مدار السنة ماعدا في غابات بلوط الفلين والسنط املنتج للدباغ ما لم تنص 

 .الشروط الخاصة للعقد على خالف ذلك

لوط الفلين والسنط املنتج للدباغ فال يمكن قطعها إال خالل فترة سريان النسغ حتى يتسنى فيما يخص ب

فصل الفلين والدباغ عن الخشب في ظروف جيدة ، ماعدا في الحاالت االستثنائية التي تحددها البنود 

إلذن ببدء الخاصة للعقد. ويتوفر رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية على صالحية إعطاء ا

 .القطع أو إيقافه

 كيفية القطع- 

 .يرخص القطع باملنشار بالنسبة لجميع األصناف ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خالف ذلك

بالنسبة لألصناف التي تنبعث من أرومتها والتي ال يلزم اقتالعها ، يجب أن يتم كسح األرومات بالفأس على 

 .املاء مع املحافظة على الجذور ، تحت طائلة إيقاف األشغالمستوى األرض حتى ال يتجمع فوقها 

غير أنه يجب احترام البصمة السفلى املوضوعة على األشجار املستغلة في القطع املوسومة بالتخلي 

 لتقديمها عند التفقد. 

وفيما يخص قطع األرز والصنوبر، يمكن فرض ارتفاع قطع األشجار بالنسبة لسطح األرض في الشروط 

خاصة للعقد. ويمكن أن تنص هذه الشروط كذلك ، في حالة الوسم بالتخلي ، على قلع األرومات التي ال

 .يجب أن تفصل عن الجذوع فوق بصمة مطرقة الدولة السفلى

 .وال يمكن نقل األرومات إال بعد نقل جميع املنتجات األخرى املفوتة

 التقشير قبل القطع- 

قطعها ماعدا في حالة وجود استثناء صريح وفق بعض الشروط يمنع تقشير األشجار القائمة قبل 

 .املنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد

 االحتياطات الواجب اتخاذها أثناء القطع- 

 .يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة أثناء قطع األشجار حتى ال تتضرر األشجار املحتفظ بها والخلف واملزروع

ات القوية ، يجب توجيه سقوط األشجار في اتجاه أعلى املنحدر ماعدا في في القطع املوجودة في املنحدر 

 .حالة االستحالة ، تتم معاينتها من طرف مصلحة املياه والغابات

أما األشجار التي ال يمكن سقوطها بفروعها دون أن تسبب ضررا ، فيجب قطع فروعها ورؤوسها قبل 

 إسقاطها ، مع البدء بالفروع السفلى. 

 

  :44 املادة

 خشب العمل وخشب الخدمة- تصنيع املنتجات

يتم بالنسبة لجذوع األشجار التي يمكن أن يستخرج منها خشب العمل أو خشب البناء والخدمة أو 

األعمدة أو الركائز إزالة األغصان والرؤوس ، وتفصل عند االقتضاء وتخرج من األحراج ، وتوضع في أماكن 

رف مصلحة املياه والغابات ، تدريجيا حسب تقدم تصنيعها. وباستثناء إيداعها أو شحنها املعتمدة من ط
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األعمدة ، ال يجوز تقشير هذه األخشاب قبل تعدادها ، ماعدا وجود مقتضيات مخالفة في البنود الخاصة 

 .للعقد

يقصد بأحجام خشب العمل املشار إليها في دفتر اإلعالن ومحاضر السمسرة ، تقدير الحجم الحقيقي 

م عن قياس األشجار بقشرتها. وتطبق إتاوة الوحدة املطابقة على هذه الطريقة في القياس ، ماعدا الناج

 .وجود مقتضيات مخالفة في البنود الخاصة للعقد

ال يجوز جر أو قذف الجذوع وأجزائها إذا كان ذلك قد يلحق ضررا باألشجار املحتفظ بها والخلف واملزروع 

 .. ويرجع تقدير ذلك إلى رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية، أو يساهم في انجراف التربة

يباشر تصنيع الفنن واألغصان تدريجيا مع تقدم االستغالل. ونفس الش يء يطبق على األخشاب امللقاة على 

األرض املمكن استعمالها للتدفئة أو لصنع الفحم. ويجب أن ينتهي هذا التصنيع أثناء الشهرين املواليين 

 .للقطع

وال يسمح بتكويم املنتجات املصنعة أو تكديسها مستندة إلى األشجار املحتفظ بها وال على أرومات 

األشجار املقطوعة. كما يجب أال تبقى هذه املنتجات والفنن والقشور والشظايا مطروحة على املزروع أو 

 .أكوام بعد انتهاء أشغال الورشالخلف املوجود سابقا. ويجب نثر النشارة على األرض بدل تركها في شكل 

 حطب الطاقة- 

يجب تصنيع حطب التدفئة والحطب املعد لصنع الفحم وأن يكدس داخل القطعة في شكل أكوام أو 

مفحمات تدريجيا مع تقدم االستغالل. يجب أن تكون أماكن املستودعات وبالخصوص مواقع املفحمات 

يجب على املستغل أن يصنع على هذه الحالة الحطب موافق عليها من طرف مصلحة املياه والغابات. و 

 متر فوق القشرة كيفما كان صنف الشجر.  0,15الذي تبلغ دائرته 

يرمي هذا االلتزام إلى االستعمال الكامل للحطب الذي قد يحاول املستغلون التخلي عنه مع البقايا. وال 

طلب اإلذن بتحويل أخشاب تستعمل عادة يحول هذا االلتزام دون اإلمكانية املتاحة للمفوت إليه كي ي

كحطب النار إلى منتجات مختلفة مثل خشب املناجم واألعمدة واألوتاد واملسامك وغيرها. ويمكن منح 

 .اإلذن املذكور من طرف املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر

إلذن لهذا التصنيع داخل القطعة وإذا كانت الحالة تستوجب مستوى أعلى في التصنيع ، فال يمكن إعطاء ا

إال بالنسبة لألخشاب املخصصة لالستعمال املحلي. وال يجوز نقل هذه األخشاب إال بعد وضع بصمة 

 .مطرقة مأمور املياه والغابات عليها

 الفلين والدباغ- 

حزمات أو في قطع بلوط الفلين ، يجب استخراج الفلين والدباغ عند االقتضاء ، ووضعها في شكل أكوام أو 

في أكياس ، وتوضع املنتجات حسب نوعها في مواضع متفرقة. ويجب أن تتخذ أكوام الفلين أشكاال 

 .هندسية منتظمة لتسهيل قياسها ، ومن األفضل في شكل متوازي املستطيالت

 املواصفات القياسية -لزوم تصنيع األخشاب من أجل إنتاج معين - 

ب إلنتاج حطب النار إذا كان يفوق القياس املبين أعاله ، عالوة على وجوب التصنيع الكامل للحط
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واستخراج الفلين بكيفية عادية ، يمكن أن يلزم ، في البنود الخاصة للعقد ، املستغل بجني الدباغ 

 واستعمال األخشاب املستوفية لبعض الشروط في صناعة بعض أنواع املنتجات. 

  :ما يلي ويمكن على الخصوص ، التنصيص على التحويل إلى

خشب املناجم من أعمدة البلوط األخضر وبلوط الزان وأنواع أخرى من األشجار الصمغية - 

واألوكاليبتوس والسنط. ويجب أن تكون األخشاب مستقيمة قدر الكفاية لالستجابة ملواصفات 

 املستعملين ؛

ر والعصف أعمدة الخطوط الهاتفية وأعمدة الخطوط الكهربائية من أخشاب األرز والصنوب- 

واألوكاليبتوسوالعرعار. ويجب أن تكون األخشاب مستقيمة قدر الكفاية لالستجابة ملواصفات 

 .املستعملين

 .تقشر هذه األعمدة مباشرة بعد قطعها وتوضع لتجف داخل القطعة حتى ال يقع فيها أي اعوجاج

 املواصفات القياسية للتصنيع والجودة- 

رام املواصفات القياسية للجودة ولألبعاد في إنتاج خشب العمل يجب على املستغلين والنشارين احت

بالنسبة للمنتجات املستخرجة من قطعهم ، كما هو محدد في النصوص الجاري بها العمل. ويمكن التذكير 

 .عند الحاجة ببعض املواصفات القياسية في دفتر الشروط الخاصة

 الروافد الخشبية املربعة بالفأس أو باملنشار- 

يرخص بصنع الروافد الخشبية املربعة بالفأس أو باملنشار في قطع األرز إال في الحصص املفوتة ال 

خصيصا لهذه الغاية. بالنسبة للحصص األخرى، يمكن لرئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية أن 

جها بسبب موقعها يرخص بهذه العملية إذا تعلق األمر بأخشاب ضخمة ال يمكن من الناحية التقنية إخرا

أو لكبر قطرها أو تلك التي تتضمن نسبة كبيرة من العفن. ويجب أن تصنع روافد األرز على األبعاد 

 .سنتمتر في التربيع على األقل 12سنتمتر في  22النموذجية أي 

 

  :45املادة 

من مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار املستخرج  -صنع الحم 

قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة ، في املواقع املعينة من لدن مصلحة املياه 

 .والغابات بناء على طلب منه

 .في القطع املباعة بوحدة املنتوج ، ال يجوز إيقاد أي مفحمة قبل تعداد الحطب املستعمل في بنائها

والحزاز واألوراق امليتة والتربة الضرورية لتغطية املفحمات إال ال يجوز استخراج بقايا الفحم والحشيش 

 .من األماكن املرخص بها من طرف مصلحة املياه والغابات

يجب أن تتخذ في كل األوقات أشد االحتياطات لتجنب مخاطر نشوب الحريق. ويجب على الخصوص 

وكذلك الشأن فيما يخص الفحم مراقبة املفحمات واألفرنة بصفة مستمرة مادامت لم تنطفئ نهائيا. 

 املستخرج إلى أن يبرد تماما. 
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 .أكتوبر من كل سنة 31يونيو إلى  15ال يجوز إشعال املفحمات أو تركها مشتعلة خالل الفترة املمتدة من 

غير أنه يمكن تمديد الفترة املذكورة أو نقصها أو حذفها في بعض الغابات بمقرر من السلطة املكلفة باملياه 

 .ابات ومحاربة التصحر ، يبلغ إلى الجهات املعنيةوالغ

أكتوبر ، يلزم املستغل ، تحت طائلة تطبيق العقوبات  31يونيو و 15إذا تم الترخيص بالتفحيم ما بين 

( 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20من الظهير الشريف بتاريخ  55املنصوص عليها في الفصل 

  :ير اآلتيةالسالف الذكر ، باحترام التداب

  :في القطع التي ال تحتوي على أصناف صمغية1 - 

  :أ( قبل إنشاء املفحمات واألفرنة

مترا على األقل حول كل مفحمة ، على أال  25القيام بإزالة األعشاب وتعرية األرض على مسافة عرضها - 

 توجد أية شجرة قائمة داخل هذه املنطقة ؛

  :ب( قبل إشعال املفحمات واألفرنة

إزالة كل مادة قابلة لالحتراق ، على نفس املساحة ، كاألعشاب اليابسة واألدغال وفروع األشجار والفحم - 

 والفحم غير الناضج ؛

  :ج( أثناء التفحيم

الحراسة ليال ونهارا من طرف عامل مسؤول مكلف لكل مفحمة أو فرن أو عدد صغير منها مجمعة على - 

 مساحة محدودة ؛

  :حمات واألفرنةد( عند فتح املف

 ساعة على األقل بعد إغالق جميع منافذ التهوية ؛ 24انتظار اإلطفاء الكامل للنار وانقضاء مدة - 

 االمتناع عن إفراغ املفحمة أو الفرن وقت هبوب الرياح ؛- 

وضع الفحم حصرا في أماكن معدة لذلك كما الشأن بالنسبة إلشعال املفحمات واألفرنة ، وتحت مراقبة - 

 ائمة إلى أن يتم التبريد كليا ؛د

  :ه( بالنسبة لتعبئة الفحم في األكياس ووضعه بمستودع في الغابة

 التعبئة في األكياس بعد أن يصير الفحم باردا كليا ؛- 

إنشاء مستودعات للفحم ، معبأ في أكياس أو مكدسا في فضاء خال من النباتات وواسع قدر اإلمكان ، - 

ملياه والغابات ، وتنقية جوانبه من أية مادة قابلة لالحتراق على مساحة تساوي مقبول من لدن مصلحة ا

 .على األقل تلك املحددة بالنسبة ألماكن املفحمات واألفرنة

و( اإلبقاء ، في كل قطعة معزولة أو مجموعة من القطع متجاورة ، يمارس فيها التفحيم ، على عدد محدد 

ريق وقت بدايته. ويجب أن يكون عدد العمال خمسة بالنسبة لكل من العمال يكون بوسعهم إيقاف أي ح

قطعة أو عشرة بالنسبة ملجموعة صغيرة من القطع املتجاورة. ويلزم املستغل باالحتفاظ في كل قطعة على 

 .الدوام باملعدات واألدوات الكافية ووضعها تحت تصرف العمال الستعمالها في حالة نشوب حريق

 ية على أصناف صمغية : في القطع املحتو 2 - 
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  :يجب تطبيق نفس اإلجراءات املشار إليها أعاله ، مع التحفظات اآلتية

يمتد عرض املنطقة التي يجب إخالؤها من كل مادة قابلة لالحتراق الكائنة حول املفحمات واألفرنة - 

 مترا على األقل ؛ 30وأكوام الفحم إلى 

في القطع باستمرار عشرة ، مجهزين بعدد مماثل من املجارف ويبلغ عدد العمال الواجب االحتفاظ بهم - 

 .واملعاول 

ويترتب عن عدم االمتثال إلى هذه الشروط ، عالوة على العقوبات املنصوص عليها في الظهير الشريف 

( السالف الذكر ، سحب اإلذن بالتفحيم ملا تبقى من 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20بتاريخ 

ية أو فسخ العقد ، دون اإلخالل بمسؤولية املفوت إليه إذا نجمت خسارة في غابة الدولة أو الفترة الصيف

 .للغير من جراء حريق شب في قطعته

 

  :46املادة 

( متر 200استعمال النارخارج عمليات التفحيم ، ال يرخص باستعمال النار في الغابة وفي منطقة املائتي )

اش العمل ، وحصرا وفق الشروط املنصوص عليها في التشريع والتنظيم املحيطة بحدود الغابة إال في أور 

 4) 1336من ذي القعدة  27املتعلق باستعمال النار في الغابة ، وخصوصا القرار الوزيري الصادر في 

 .( املتعلق بالوسائل الواجب اتخاذها الجتناب الحريق بالغابات1918سبتمبر 

  :47املادة 

يا تباشر التنقية ، التي تشمل األشغال التابعة املنصوص عليها في البنود الخاصة إحراق البقا -التنقية 

للعقد وتسوية األرومات القديمة وقطع األصناف الثانوية والنباتات املضرة وجمع البقايا غير القابلة 

يق ، لالستعمال التي تمأل القطعة وتشكل بها عائقا لتجدد الغابة وتعرقل السير أو تشكل خطرا للحر 

 بالتتابع أثناء االستغالل وطبقا لتعليمات مصلحة املياه والغابات. 

وتجمع، حسب سير االستغالل ، البقايا بكل أنواعها مثل الفروع والخشب املعفن والشظايا والفروع 

الدقيقة وفضالت النباتات املختلفة ، في شكل أكوام صغيرة ومتفرقة وبعيدة عن األشجار املحتفظ بها 

مات واألخالف املنبعثة من األرومات أو من الجذور واملزروع ، وذلك حتى يتسنى إحراقها عند واألرو 

االقتضاء دون إلحاق ضرر بها. ويجب أال يتعدى علو األكوام مترا وأال تقل املسافة بينها وبين األشجار 

 .وفروعها وجذورها عن أربعة أمتار

 في حالة طقس هادئ ورطب وخارج فترة املنع العام ال يمكن الشروع في إحراق األكوام املذكورة إال

أكتوبر والتي يمكن تمديدها بموجب البنود الخاصة للعقد.  31يونيو و 15الستعمال النار الذي يمتد بين 

وفي كل الحاالت، يمنع اإلحراق خالل فترة حظر التفحيم. ويجب مراقبة عملية اإلحراق باستمرار ، 

 .مترا 50نسبة لكل مجموعة من األكوام املشتعلة داخل دائرة شعاعها بتخصيص عامل على األقل بال

ويمكن أن يعفى املستغل من إحراق البقايا أو أن يدعى ، إما إلى جمعها في شكل أكوام كبيرة تحتل أقل حيز 

ممكن ، وإما إلى وضعها في األخاديد أو على شكل أشرطة أفقية حسب تعليمات مصلحة املياه والغابات من 
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جل محاربة انجراف التربة. في حالة عدم وجود بنود خاصة في العقد ، يقوم رئيس مركز املحافظة وتنمية أ

 .املوارد الغابوية بتسوية املشاكل من هذا النوع

  :48املادة 

 املسالك والفترات املرخص أثناءها بإخالء املنتجات- إخالء املنتجات

 .و تلك املنصوص عليها في البنود الخاصة للعقديجري نقل املنتجات عبر املسالك املوجودة أ

 .وفي الفترات املمطرة ، يتوقف اإلخالء عبر املسالك وأجزاء الخنادق ذات التربة الصلصالية

إذا رغب املستغل في فتح مسالك جديدة لإلخالء ، فال يجوز له ذلك إال بترخيص من املدير الجهوي للمياه 

مسار يفرضه املدير املذكور أو يوافق عليه. ويتحمل املستغل جميع والغابات ومحاربة التصحر ، ووفق 

 .الصوائر املطابقة ، دون أن يجوز له املطالبة بأي تعويض

 أخذ املنتجات- 

ال يمكن أخذ أي منتوج دون أن يكون مصحوبا برخصة نقل مسلمة من مصلحة املياه والغابات املحلية 

رخصة األخذ وبيان طبيعة املنتجات وكميتها ومصدرها ووجهتها وتتضمن اإلحالة إلى عقد تفويت القطعة و 

، وعند االقتضاء ، املسار الذي ستتبعه. ويجب أن تتضمن رخصة النقل اسم وعنوان الناقل ورقم املركبة 

 .ومدة صالحية الرخصة

أعاله  34املادة ال تسلم رخصة النقل إال بعد اإلدالء لرئيس املنطقة الغابوية برخصة األخذ املشار إليها في 

واملسلمة من طرف رئيس مركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية أو من طرف املدير اإلقليمي للمياه 

 .والغابات ومحاربة التصحر ، بعد أداء ثمن املنتجات املراد أخذها

واألعمدة عالوة على ذلك ، وكيفما كانت طريقة التفويت ، ال يجوز أخذ الجذوع والروافد املصنعة يدويا 

والجذوع املنتجة للعوارض وخشب العمل ، املستخرجة من قطع حطب النار ، إال بعد وضع بصمة مطرقة 

مأمور املياه والغابات على طرفيها. وإذا تم الترخيص بتصنيع الخشب املعد لالستعمال املحلي املنصوص 

 .أعاله ، فيجب وضع بصمة املطرقة عليها كذلك 44عليه في املادة 

 10) 1335من ذي الحجة  20من الظهير الشريف بتاريخ  12العقوبات املنصوص عليها في الفصل  تطبق

( السالف الذكر ، على أخذ املنتجات قبل تعدادها أو أداء ثمنها ، دون اإلخالل بالعقوبات 1917أكتوبر 

( في 1918سبتمبر  4) 6133من ذي القعدة  27املتعلقة بالنقل واملشار إليها في القرار الوزيري الصادر في 

 .ضبط شروط استغالل الفرش ي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها

 

  :49املادة 

األشغال املختلفة املوضوعة على عاتق املفوت إليه عالوة على دفع أداءات التعهد لتجديد الطرق 

ن أن يلزم املفوت إليه بموجب بنود العقد املستعملة من طرف مستغلي الغابات لصندوق القابض ، يمك

بالقيام بأعمال عينية تابعة ، مثل التشذيب وتبييض األشجار املحتفظ بها وتصنيع ونقل املنتجات 

 .املوجهة لإلدارة أو املخصصة من طرفها. وينص في العقد أو في ملحقاته على تقدير مبالغ هذه األشغال
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 .ال ، تقوم مصلحة املياه والغابات بها على نفقتهوإذا لم ينجز املفوت إليه هذه األشغ

 

  :50املادة 

  :التزامات مختلفة مفروضة على املستغلين يلتزم املستغلون بما يلي

 اإلبقاء على املسالك خالية داخل القطع بحيث يكون سير املركبات بها ممكنا في كل وقت ؛- 

ا لحق من أضرار باملسالك والقناطر والقنيطرات إصالح ، طبقا لتعليمات مصلحة املياه والغابات ، م- 

 واألنصاب والحواجز واألعمدة والسياجات والخطوط الهاتفية الغابوية ، على نفقتهم ؛

 تسوية األرض وتنقية أماكن األوراش وإعادة األماكن إلى حالتها األولى ؛- 

 .صيانة السياجات واملسارب الفاصلة بين القطع- 

هذه اإلصالحات وإرجاع األماكن إلى حالتها األولى ، تقوم مصلحة املياه والغابات وفي حالة عدم إنجاز 

 بإنجازها على نفقة املستغل. 

ويجب على املستغل كذلك أن يحترم الحقوق املعترف بها ، عند االقتضاء ، للغير على امللك الغابوي 

 .واملنفصلة عن موضوع عقده

 

  :51املادة 

( أشهر املوالية ليوم انقضاء األجل املحدد لإلخالء ، أو 6عة داخل أجل ستة )التفقد يباشر تفقد كل قط

إذا أنهى املفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل اإلخالء وطلب التفقد برسالة مضمونة ، فيستجاب 

عد إجراء ( أشهر املوالية لتسلم الطلب. وال يقع رفع اليد عن ضمانه النهائي إال ب6لطلبه داخل أجل ستة )

 .التفقد أو إذا لم تباشره اإلدارة في األجل املحدد بعد مض ي ستة أشهر

من  20من الظهير الشريف بتاريخ  19ويتعين على املفوت إليه ، بعد إخباره بتاريخ التفقد ، طبقا للفصل 

ة يغرس ( السالف الذكر ، أن يقوم بتحضير هذه العملية. ولهذه الغاي1917أكتوبر  10) 1335ذي الحجة 

 .قضيبا قرب كل أرومة معدة للتفقد بالنسبة للقطع املوسومة بالتخلي

إذا لم يقم املفوت إليه بهذه األعمال التحضيرية ثالثة أيام قبل األجل املحدد للتفقد ، فإن مصلحة املياه 

 والغابات تباشرها تلقائيا على نفقته. 

أعاله ، إعادة  40يق العقوبات املشار إليها في املادة ويتعين على املفوت إليه وقت التفقد ، تحت طائلة تطب

تقديم جميع األشجار املحتفظ بها وبإظهار بصمات مطرقة الدولة على أرومات األشجار املوسومة 

 .بالتخلي

 

  :52املادة 

املنشآت واألشغال املنجزة من طرف املفوت إليه يجب عند انتهاء العقد أن تزال من امللك الغابوي كل 

آت املستغل الثابتة أو املتنقلة والتي لم تكن موضوع ترخيص باالحتالل املؤقت ساري املفعول ، وإال منش
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تصير هذه املنشآت ملكا للدولة. وتبقى ملكا للدولة وبدون تعويض املسالك واملجاري واملنشآت الفنية 

 .املنجزة من طرف املفوت إليه

 

 الجزء السادس

 عقوبات -مقتضيات مختلفة 

  :53دة املا

رعي البهائم يمنع على املستغل أن يدخل في القطع بهائم غير تلك املعدة للجر أو الرحل. ويجب أن تكمم 

 .هذه البهائم وتمنع من الرعي في الغابة

فإذا وجدت  في الغابة ، خارج القطع واملسالك املؤدية إليها ، تطبق على املفوت إليه إذاك مقتضيات 

 .( السالف الذكر1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20ريف بتاريخ من الظهير الش 41الفصل 

 

  :54املادة 

التجارة يمنع أن يدخل في القطعة منتجات غابوية غير تلك  –إيداع املنتجات الخارجة عن القطعة 

 .املستخرجة بصفة قانونية من استغالل كل قطعة

التجارة في أشياء خارجة عن نطاق استغالل ويمنع كذلك ، داخل القطعة ، إيداع منتجات أو ممارسة 

 .القطعة

 

  :55املادة 

املسؤولية إزاء التشريع الغابوي عالوة على الشروط املنصوص عليها في دفتر التحمالت هذا والشروط 

من ذي  20الخاصة بالسمسرة والصفقات ، يلزم املفوت إليه باحترام مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 

 ( السالف الذكر ومراسيم تطبيقه. 1917أكتوبر  10) 1335الحجة 

من الظهير الشريف املذكور ، يكون املفوت إليه مسؤوال جنائيا عن الجنح الغابوية  17وتطبيقا للفصل 

املقترفة في قطعته ومسؤوال مدنيا عن الجنح التي ترتكب في الغابة من طرف جميع األشخاص العاملين بأي 

 .قطعتهصفة من الصفات في استغالل 

 

  :56املادة 

اإلقصاء يعاقب عن كل مخالفة للتشريع الغابوي طبقا للظهير الشريف بتاريخ  –فسخ العقد  -عقوبات 

( السالف الذكر. ويعاقب عن مخالفة مقتضيات دفتر 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20

فق ما تتضمنه هذه التحمالت العامة هذا وعن مخالفة الشروط الخاصة بالسمسرات والصفقات و 

( 1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20الوثائق ، وإن لم توجد ، طبقا للظهير الشريف الصادر في 

 .السالف الذكر



 مجموعة التشريع الغابوي 80

 

يمكن فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ إحدى االلتزامات املفروضة على الراس ي عليه أو صاحب الصفقة 

 .املكرر من نفس الظهير املشار إليه أعاله 15بمقتض ى بنود عقد التفويت، وذلك تطبيقا للفصل 

ويتخذ قرار الفسخ تلقائيا ، من لدن السلطة املكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه ، في 

حالة ارتكاب جنح تجاوز حدود القطعة أو قطع األشجار املحتفظ بها أو إضافة منتجات غير مشمولة 

ثمنها. ويمكن أن يقرن الفسخ الناجم عن إحدى هذه املخالفات بإقصاء بالبيع أو أخذ منتجات قبل أداء 

املستغل من املشاركة في السمسرات العمومية وطلبات العروض املتعلقة بتفويت املنتجات الغابوية ، إما 

مؤقتا وإما نهائيا ، حسب أهمية الخسائر الناجمة عن املخالفة ، وذلك بمقتض ى مقرر معلل ، تتخذه 

ملكلفة باملياه والغابات ومحاربة التصحر ، على أساس مقرر فسخ العقد. ويدعى املستغل مسبقا السلطة ا

، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى تقديم مالحظاته تجاه املؤاخذات املوجهة إليه ، وذلك 

 ( أيام. 10خالل أجل ال يقل عن عشرة )

صادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة املستفيد يمكن حسب الحالة أن يكون الفسخ مقرونا بم

 .من الثمن األساس ي للقطعة

 .وتصير املنتجات املتبقية في القطعة ، سواء كانت مستغلة أم ال ، ملكا للدولة

كما تبقى املبالغ املستحقة واملستخلصة بكيفية قانونية كسبا للدولة أو للمستفيد من الثمن األساس ي 

 .للقطعة

جب أن تكون موضوع تحصيل املبالغ املطابقة لقيمة األخشاب التي تم قطعها والتي لم يتم بعد أداء وي

 .ثمنها ، مع تضمين ذلك في مقرر فسخ العقد

% من مبلغ الثمن األساس ي للقطعة إذا لم 1,60ويبقى الراس ي عليه ملزما بأداء صوائر السمسرة بنسبة 

 .يكن قد أداها قبل فسخ العقد

لة التعرض على مقرر الفسخ ، يلزم الراس ي عليه أو صاحب الصفقة بإخبار املدير اإلقليمي للمياه وفي حا

( أيام املوالية النصرام األجل املحدد وفق املقتضيات الجاري 8والغابات ومحاربة التصحر في أجل ثمانية )

 .قة بموجب مقرر الفسخبها العمل للقيام بهذا التعرض ، وإال فتباشر مسطرة تصفية املبالغ املستح

 

  :57املادة 

اليد العاملة يلزم املفوت إليه باحترام القوانين واألنظمة الجاري بها العمل املتعلقة بأصناف العمال الذين 

 .يستخدمهم ، بالخصوص مدونة الشغل

 

  :58املادة 

لتي قد تطلبها منه مصلحة تقديم املعلومات ملصلحة املياه والغابات يلتزم املفوت إليه بتقديم املعلومات ا

املياه والغابات لغاية تنظيم اقتصادي أو غرض إحصائي ، بشأن استعمال املنتجات املستخرجة من 

 .قطعته أو مردوديتها
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كما يلتزم املفوت إليه بفتح ورشاته ومنشراته في وجه أعوان مصلحة املياه والغابات للتحقق من جودة 

إثر عمليات تفصيل الخشب وفي املتاجرة أو تحويل الفلين وغيره من  املنتجات واملردودية املحصل عليها

 املنتجات األخرى موضوع عقد البيع. 

  :59املادة 

توقيف االنتفاع ال يمكن للمفوت إليه ، ألسباب مرتبطة بانعدام األمن أو حريق أو املضر بالصحة أو 

بتخفيض في املبالغ الواجب أداؤها أو  سرقة أو ألي سبب آخر أو حادث ناجم عن قوة قاهرة ، أن يطالب

 .بتعويض عن عدم التصرف أو الضرر إذا صار االستغالل غير ممكن مؤقتا أو نهائيا

 

  :60املادة 

املنازعات يعود النظر في املنازعات املترتبة عن إنجاز عقود بيع املنتجات الغابوية إلى اختصاص محاكم 

 .اململكة املغربية
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قراراتال  
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في ضبط مباشرة حقوق رعي املواش ي بغابات الدولة  1921يناير  28 قرار وزيري بتاريخ

 الشريفة.
 

املوافق  1335بناء على الفصلين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الظهير الشريف املؤرخ بعشري ذي الحجة عام 

 لها؛الصادر في املحافظة على الغابات واستغال 1917لعاشر أكتوبر سنة 

 

وحيث كان من املناسب ضبط استعمال حقوق رعي املواش ي املعترف بها لألهليين بغابات الدولة الشريفة طبق الفصلين 

 املذكورين بدون مباشرة حقوق سواها؛

 

 وبناء على طلب املحافظ على الغابات وعلى موافقة مدير إدارة الفالحة ومدير إدارة األمور األهلية ومدير إدارة األمور 

 .املدنية

 

  :الفصل األول 

ال يجوز التصرف بحقوق رعي املواش ي بغابات الدولة الشريفة إال األهليين املغاربة املعترف لهم بها والذين هم من قبيلة أو 

 .من فخذة مجاورة للغابة أو أنهم قد اعتادوا من زمن قديم اإلتيان بقطعانهم النتجاع املرعى فيها

  :الفصل الثاني

املوافق  1335ق املعترف به لهم كما ذكر ال يمكن بمقتض ى الظهير الشريف املؤرخ بعشري ذي الحجة عام إن ذلك الح

املشار إليه أعاله تفويته وال تعميمه أعني أنه ال يمكن التخلي عنه ألشخاص من غير القبائل  1917لعاشر أكتوبر سنة 

قارية بتراب القبائل املشار إليها. وال يجوز التصرف بحق الرعي إال املذكورة وال إطالقه عليهم ولو ابتاعوا أمالكا أو حقوقا ع

في األماكن املصرح بها من إدارة الغابات أنها محمية أي ال يحصل ضرر من الرعي فيها ويقدر ما تحويه من الكأل للرعي 

 .أقلوتعتبر دائما غير محمية قطع الغابات املحروقة أو التي جرى استغاللها منذ ستة أعوام أو 

  :الفصل الثالث

يؤخذ عن املواش ي املرخص برعيها في الغابات ضريبة تقدر على عدد رؤوسها وتصير لصيانة الغابات وإبقائها بحالة مرضية 

إنما يعفى من الضريبة املذكورة ما يلزم لبيت صاحب الحق ولعائلته من املواش ي الكبيرة والغنم وبنوع استثنائي وبظروف 

ز أيضا وتعين الضريبة املذكورة كل سنة بقرار يصدره املحافظ على املياه والغابات بعد موافقة خصوصية رؤوس املاع

مدير إدارة الفالحة ومدير إدارة األمور املدنية ومدير إدارة األمور األهلية ويعين بحسب نفس الشروط املذكورة عدد 

 .ئلتهرؤوس املواش ي املعفاة من الضريبة املختصة ببيت صاحب الحق أو عا

 

  :الفصل الرابع

تجتمع حاال في كل دائرة إدارية لها عالقة بهذا الشأن لجنة بدعوى من املحافظ على املياه والغابات لتعين مقدار ما في 

 .الغابات من الكأل وغيره املعد للمرعى وكذلك املناطق التي تباشر فيها القبائل من زمن قديم ما لها من حقوق الرعي
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تتركب اللجنة من : (( 1921مايو  21) 1339رمضان  13ثانية بالفصل الفريد من القرار الوزيري بتاريخ )غيرت الفقرة ال

رئيس هو رئيس حكومة املراقبة املحلية ومن عون كبير من إدارة الغابات ومن عون كبير من إدارة تربية املواش ي ومن 

التي لها مصلحة في ذلك. وإن إدارة الغابات تعيد البحث  مندوب من غرفة الفالحة ومن القواد ومن مشايخ القبائل والفرق 

 .والنظر كل سنة فيما وقفت عليه اللجنة املذكورة وتحققته من الكأل وغيره املعد للمرعى

  :الفصل الخامس

إنه : (( 1924غشت  5) 1343محرم  3)ألغيت وعوضت الفقرتين األوليتين بالفصل الفريد من القرار الوزيري بتاريخ 

يال ملراقبة التصرف بحقوق الرعي بالغابات توجه حكومة املراقبة املحلية كل سنة قبل خامس عشر أكتوبر إلى رئيس تسه

منطقة الغابات بالدائرة قائمة وقتية مبينة فيها أسماء أصحاب حقوق الرعي وعدد الحيوانات التي يرغبون في إدخالها 

لة ما ذكر رئيس منطقة الغابات إلى حكومة املراقبة املحلية فيما يتعلق للغابة وبناء على البيانات التي يقدمها في مقاب

باألماكن املحمية ومقدار ما فيها من الكأل وعدد جنس الحيوانات التي يمكن إدخالها إليها فتحرر نهائيا الحكومة املذكورة 

دد اإلجمالي في الحيوانات املرخص قبل فاتح دجنبر قائمة بأصحاب حقوق الرعي املخولين التصرف فيها موزعة بينهم الع

 .بإدخالها للمنطقة

يتوقف تعاطي : (( 1949أبريل  9) 1368جمادى الثانية 10)غيرت الفقرة الثالثة بالفصل الفريد من القرار الوزيري بتاريخ 

لمها مصلحة حق الرعي على تقييد الشخص في قائمة األسماء تكون محررة طبق الوجه املذكور وعلى تقديم ورقة الرعي تس

 الغابات طبق ما هو مبين في تلك القائمة 

 .وتعين إدارة الغابات الطرق التي تسلكها املواش ي في ذهابها إلى املرعى وإيابها منه

  :الفصل السادس

يقع إثبات املخالفات لهذا القرار طبقا ملقتضيات الفصل الثالث والثمانين من الظهير الشريف املؤرخ بعاشر أكتوبر سنة 

الصادر في املحافظة على الغابات واستغاللها وتجري متابعة املخالفين طبق الفصل السابع والخمسين من الظهير  9171

 .الشريف املشار إليه
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف باملياه 

بوضع حدود وشروط وإجراءات طلب  2002مارس  21صادر في  1855-01والغابات رقم 

 .ومنح املقاصة من أجل حماية املجال الغابوي املراد استغالله أو إحياؤه

 

 الوزير املنتدب لدى وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف باملياه والغابات ،

-353بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر  33-85رقم  1986من قانون املالية لسنة  34بناء على املادة 

من قانون املالية رقم  34( كما وقع تغييرها باملادة 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  85-1

 ؛ 2000-1999للسنة املالية  99-26

( بتحديد شروط 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18الصادر في  2-85-892وعلى املرسوم رقم 

املسمى "الصندوق  3-1.20.02صرف النفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم  وإجراءات

 30) 1420من ربيع األول  16الصادر في  2-99-626الوطني الغابوي" كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 

 ( ؛1999يونيو 

سبتمبر  20) 1396من رمضان  25بتاريخ  1-76-350وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( املتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي ؛1976

( بسن نظام خاص لتحديد أمالك 1916يناير  3) 1334من صفر  26وعلى الظهير الشريف الصادر في 

 الدولة ؛

على  ( املتعلق باملحافظة1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20وعلى الظهير الشريف الصادر في 

 الغابات واستغاللها ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

( بتنظيم كيفية ممارسة حق الرعي في 1921يناير  15) 1339جمادى األولى  5وعلى القرار الصادر في 

 الغابات املخزنية ؛

( املتعلق بإعداد وتهيئة املراعي 1946أبريل  15) 1365من جمادى األولى  13وعلى القرار الصادر في 

 بوية ،الغا

  :قرر ما يلي

 

 عامة تمقتضيا :األول الباب 

 

املنصوص عليها في البند  إحياؤها،املقاصة من أجل حماية غابات الدولة املراد استغاللها أو  تمنح :1املادة 

كما وقع  (،1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18بتاريخ  2-85-892من املرسوم رقم  3من املادة  6

( ، ملستعملي 1999يونيو  30) 1420من ربيع األول  16بتاريخ  2-99-626باملرسوم رقم تغييره وتتميمه 

املجال الغابوي ، املنتظمين في شكل تعاونيات أو جمعيات طبقا للتشريع الجاري به العمل. املستعملون 

لحجة من ذي ا 20من الظهير الشريف الصادر في  22و 21املعنيون هم الذين تم تحديدهم في الفصلين 



 مجموعة التشريع الغابوي 86

 

 .( املتعلق باملحافظة على الغابات واستغاللها1917أكتوبر  10) 1335

 

تتألف تعاونية أو جمعية مستعملي املجال الغابوي من مجموع املستعملين القاطنين بالدواوير  :2املادة 

في  املجاورة للمناطق الغابوية املراد إصالحها أو إحياؤها. وتحصر الئحة أسماء املستعملين املنتظمين

جمادى  5من القرار الصادر في  5التعاونية أو الجمعية السالفتي الذكر وتتم املوافقة عليها وفقا للفصل 

 .( املشار إليه أعاله1921يناير  15) 1339األولى 

 

تمنح املقاصة من أجل حماية غابات الدولة املراد استغاللها أو إحياؤها طيلة الفترة املحددة لها  :3املادة 

 .الوزارة املكلفة باملياه والغابات بناء على امللف التقني املشار إليه في الباب الثاني من هذا القرار من قبل

 

تتوقف االستفادة من املقاصة على التزام تعاونية أو جمعية املستعملين باحترام الحماية الالزمة  :4املادة 

 .إلنجاح برنامج اإلحياء وإعادة تكوين املجاالت الغابوية

 

تحدد مساحة حماية غابة الدولة والتي تؤسس حولها تعاونية أو جمعية املستعملين املستفيدين :5ملادة ا

 .هكتار على األقل 300من املقاصة في 

 

يحول التعويض املتعلق باملقاصة من أجل حماية املجال الغابوي سنويا ونقدا إلى الحسابات  :6املادة 

ملين املستفيدين منها. وتقدر قيمة هذه املقاصة السنوية بمائتين البنكية لتعاونيات أو جمعيات املستع

 .درهما( للهكتار املحمي 250وخمسين درهما )

 

 تكوين امللف من أجل منح املقاصة:الباب الثاني

يتوقف منح املقاصة املتعلقة بحماية املجاالت الغابوية على تقديم ملف يشتمل على جزء تقني  :7املادة 

 .وجزء آخر إداري 

 

  :يشتمل الجزء التقني على:8املادة 

رعوي للمجال الغابوي املعني ، معدة من قبل املصلحة الغابوية ، تحدد بموجبها  -أ( خطة إعداد غابوي 

من  13حدود ومساحة املجال الغابوي املراد حمايته طبقا ملقتضيات القرار املشار إليه أعاله بتاريخ 

 ( املتعلق بإعداد وتهيئة املراعي الغابوية ؛1946أبريل  15) 1365جمادى األولى 

ب( الئحة الدواوير املستعملة للجزء املراد حمايته من املجال الغابوي كما وردت في محضر وضع حدود 

 .الغابة املعنية
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  :يضم الجزء اإلداري  :9املادة 

مستعملين املعنيين بالغابة أ( الئحة بأسماء األشخاص الذين يتألف منهم التعاونية أو الجمعية الغابوية لل

املراد استغاللها أو إحياؤها ، مصادق على صحتها من قبل السلطة املحلية الواقعة الغابة املذكورة في دائرة 

 نفوذها ؛

ب( نسخة مشهود على مطابقتها لألصل من رخصة تأسيس تعاونية أو جمعية املستعملين ، مسلمة من 

 ء ، شهادة إيداع ملف التأسيس ؛قبل السلطات املختصة أو عند االقتضا

 ؛ح وإعداد املجال الغابوي املعنيج( التزام التعاونية أو الجمعية باملشاركة في إنجاح برنامج إحياء وإصال 

د( محضر الجمعية العامة لتعاونية أو جمعية املستعملين املستفيدين من املقاصة يقض ي باملوافقة على 

 االلتزام املتخذ ؛

 .ساب بنكي باسم تعاونية أو جمعية املستعملين املعنيةهـ( شهادة فتح ح

 

 إجراءات منح املقاصة:الباب الثالث

شهرا من تاريخ وضع الحماية التي تبلغ من قبل رئيس  12يشرع في منح املقاصة األولى بعد مرور  :10املادة 

 .املصلحة اإلقليمية للمياه والغابات إلى رئيس التعاونية أو الجمعية املعنية

 

تودع طلبات منح املقاصة سنويا من قبل طالبي الحصول عليها في نظيرين لدى املصلحة :11املادة 

 .اإلقليمية للمياه والغابات املعنية

  :تتألف ملفات الطلبات من

أ( طلب املقاصة حسب النموذج الذي تعده الوزارة املكلفة باملياه والغابات والذي يتم سحبه لدى 

 قليمية ؛املصلحة الغابوية اإل

ب( شهادة تثبت احترام املستفيدين لاللتزام الذي اتخذوه ، مسلمة من قبل املصلحة اإلقليمية للمياه 

 والغابات الواقع في دائرة نفوذها املجال الغابوي املحمي ؛

ج( برنامج توظيف مبالغ املقاصة يحدد ما إذا كانت هذه املبالغ ستوزع نقدا أو ستستثمر في مشاريع تخدم 

ينبغي تقسيمها بالتساوي بين  نقدا،ملصلحة الجماعية للمنخرطين. في حالة توزيع مبالغ املقاصة ا

 .املستعملين

 

اقبة والعقوبات:الباب الرابع  املر

ال يجوز أن يفتح املجال الغابوي املحمي أمام املستغلين قبل انصرام فترة الحماية املحددة من  :12املادة 

ياه والغابات. وفي حالة عدم احترام تعاونية أو جمعية املستعملين إلحدى مقتضيات قبل الوزارة املكلفة بامل

توقف املقاصة أو تلغى حسب درجة خطورة املخالفة. ويتم متابعة  ،9االلتزام املشار إليه في املادة 
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تعلق ( امل1917أكتوبر  10) 1335من ذي الحجة  20املخالفين طبقا ملقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

 .باملحافظة على الغابات واستغاللها

يجب على تعاونية أو جمعية املستعملين املستفيدة من املقاصة اإلبالغ عن أية مخالفة يرتكبها :13املادة 

 .أحد املنخرطين فيها أو أي شخص آخر داخل املحمية موضوع التزامها

 

 .ه بالجريدة الرسميةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر :14املادة 

 .(2002مارس  21) 1423محرم  6وحرر بالرباط في 

 اإلمضاء : حسن معوني
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 المحور الثالث:

التنوع البيولوجي وحماية  
 البيئة
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والقوانينر  الظهائ  
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تغييره تم  البرية كمااملياه وتربية األحياء املائية في بشأن الصيد  1922أبريل  11ظهير 

 04وظهير  2011 غشت 17و 1961 يونيو  16و 1957يناير  23ر ائظهالبواسطة  تميمهوت

 2015غشت 

 
 القسم األول في املقتضيات العامة

 

يمارس الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية طبقا ملقتضيات هذا الظهير الشريف، -الفصل األول 

املتعلق باملاء، وكذا باملسطحات املائية  10.95انون رقم املائي كما تم تحديده في الق مامللك العابمياه 

 وبأراض في ملكية الخواص، عند االقتضاء.

 

في وادي أبي ركراك بموجب  به لألحباسللدولة الحق في الصيد مع مراعاة الحق املعترف  -الفصل الثاني

 .1961مارس  20املوافق  1334جمادى األولى  15الظهير الشريف الصادر في 

 ناط تدبير شؤون الصيد ومراقبته في املياه البرية لإلدارة املكلفة باملياه والغابات.وي

تقتض ي ممارسة الصيد في املياه البرية الحصول على "رخصة صيد في املياه البرية" مسلمة لهذا الغرض من 

لشريف، باستثناء أو تحت مراقبتها، طبقا ملقتضيات هذا الظهير ا املكلفة باملياه والغاباتطرف اإلدارة 

 أدناه. 12-2و 10-2الصيد العلمي والصيد التنظيمي املشار إليهما في الفصلين 

وتحدد فئات رخص الصيد في املياه البرية وكيفيات منحها بنص تنظيمي، صالحة ملوسم صيد واحد مقابل 

 «.الصيد في املياه البرية» يسمى رسمأداء رسم 

حياء املائية في املياه البرية دون رخصة استغالل وحدة تربية األحياء وال يجوز إقامة أي نشاط لتربية األ 

حسب الشروط املحددة في القسم  اإلدارة املكلفة باملياه والغاباتاملائية في املياه البرية مسلمة من طرف 

 الثاني املكرر أدناه.

 

تدبير الصيد وتربية األحياء تعد اإلدارة املكلفة باملياه والغاباتمخططات جهوية لتنمية و  -1-2الفصل 

املائية في املياه البرية في إطار السياسة الحكومية في مجال تنمية الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية 

 وتدبيرهما املستدام وتهيئتهما.

يئية وترتكز هذه املخططات على املعطيات الجغرافية، والعلمية، والسوسيواقتصادية، واإليكولوجية والب

 املتوفرة وكذلك على املوارد املائية املتواجدة.

وتهدف هذه املخططات إلى التنصيص على اإلجراءات التي تمكن من إنعاش التنمية والتدبير املسؤول 

للصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية وكذا االستعمال املعقلن واملتوازن لألوساط والثروات التي 

املائية في املياه البرية أخذا بعين االعتبار مختلف أنشطة الصيد وتربية األحياء املائية في تمثلها األحياء 

 املياه البرية املزاولة أو املزمع مزاولتها.
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ولهذا الغرض، تحدد هذه املخططات املنطقة أو املناطق املعنية بتطبيقها وتحدد، بالنسبة لكل منطقة 

د وتربية األحياء املائية وحصص الصيد املرخص بها والشروط على حدة، خاصة املياه املخصصة للصي

التقنية ملزاولة تربية األحياء املائية واألوساط املخصصة لكل نشاط صيد وكذا الشروط الخاصة الواجب 

 احترامها من قبل الصيادين املستعملين لنفس الوسط وكذا املناطق املخصصة الستئجار حق الصيد.

 

مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية كل  : يعرض2-2الفصل 

أدناه،  4-2على رأي املجلس الوطني للصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية، املشار إليه في الفصل 

 من تاريخ عرض املشروع عليه.  ( يحتسب ابتداء2داخل آجل شهرين )إلبداء مالحظته 

 كيفيات إعداد املخططات الجهوية واعتمادها وتنفيذها بنص تنظيمي. تحدد

 

رخص استغالل وحدات تربية األحياء املائية في املياه البرية واستئجار حق الصيد  حتمن :3-2الفصل 

طبقا لتوجهات "املخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد  اإلدارة املكلفة باملياه والغاباتوتجدد من قبل 

أعاله الذي تم إعداده وتنفيذه  1-2حياء املائية في املياه البرية" املنصوص عليه في الفصل وتربية األ 

بالنسبة للمنطقة التي يمارس فيها نشاط الصيد أو تربية األحياء املائية املعني. وفي حالة غياب املخطط 

رخص الصيد  املياه والغاباتاإلدارةاملكلفة بالجهوي أو عندما ال تشمل مقتضياته املنطقة املذكورة، تسلم 

وتربية  أنشطة الصيدوالتراخيص وتمنح استئجار حق الصيد املشار إليها سابقا، أخذا بعين االعتبار 

األحياء املائية التي تمارس مسبقا في املنطقة أو في املناطق املجاورة مع احترام التنوع البيولوجي والحرص 

 على ضمان التوازن بين مختلف األنشطة. 

 

والغابات مجلس وطني للصيد وتربية األحياء املائية في املياه  باملياه املكلفة لدى اإلدارة ثيحد :4-2الفصل 

 البرية.

 يتولى هذا املجلس القيام باملهام التالية:

 البرية؛املساهمة في تحديد السياسة الحكومية في مجال الصيد وتربية األحياء املائية في املياه  -

ول كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالصيد وتربية األحياء إبداء الرأي ح -

املائية في املياه البرية، بما في ذلك في مجاالت استعمال مياه امللك العام املائي وحماية األصناف املائية 

 واملحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي؛ 

زن ومستدام للصيد وتربية األحياء املائية في املياه اقتراح كل إجراء من شأنه تحقيق تطور متوا -

 البرية بمختلف مكوناته وإصدار كل توصية من أجل تثمين أفضل للثروات املائية؛

اقتراح كل عمل من شأنه تطوير وإنعاش قطاع الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية وكذا  -

 تسويق وتثمين منتوجاته؛
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عريف بقطاع الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية وتطوير يقظة املساهمة في الت -

 . إستراتيجية

ويجب استشارة املجلس عند إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية األحياء املائية 

 أعاله؛  1-2في املياه البرية املنصوص عليه في الفصل 

ية األحياء املائية في املياه البريةمن أعضاء يمثلون اإلدارات، ويتكون املجلس الوطني للصيد وترب

واملؤسسات العمومية، والهيئات العلمية املعنية، ومن ممثلي الجهات املعنية، وأعضاء يمثلون جامعات 

للصيد  أدناه وممثلي املنظمات املهنية 2-7الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية املشار إليها في املادة 

 وتربية األحياء املائية في املياه البرية بمختلف مكوناتها.

يجوز للمجلس الوطني للصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية أن يستعين بكل هيئة أو شخص ُيشهد 

د لها/ له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في املجال العلمي أو االقتصادي أو البيئي ذي العالقة بالصي

 وبتربية األحياء املائية في املياه البرية.

يمكن للمجلس الوطني للصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية أن يحدث بداخله، لجن متخصصة 

ملعالجة كل الجوانب العلمية، التقنية، االقتصادية، االجتماعية أو القانونية التي تدخل في مجال 

 اختصاصه.

ن جهوية لإلنكباب على دراسة الجوانب الخاصة بكل جهة معنية بالقضايا كما يمكن له إحداث لج

 املعالجة من طرف هذه اللجنة.

تحدد كيفيات عمل املجلس الوطني للصيد وتربية األحياء املائية في املياه البريةوتمثيليته، وعدد أعضائه 

 بنص تنظيمي.

 
 ةالقسم الثاني في القواعد العامة للصيد في املياه البري

 

استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد ألهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط  نيمك :5-2الفصل 

 مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص. 

داخل في هذه الحالة، يمكن فقط لألشخاص املرخص لهم من قبل مستأجر حق الصيد، ممارسة الصيد 

 املستأجر به حق الصيد.الوسط 

 صاحب الطلب: ستئجارحق الصيد، يجب علىا لالستفادة منو 

 اعتباريا يكون مقره في املغرب؛ ذاتيا مقيما في املغرب أو شخصاأن يكون شخصا  -

 املستأجر به حق الصيد.الوسط وأن يلتزم ببرنامج مرتقب لتهيئة الصيد يتم إنجازه داخل  -

ندما يتعلق األمر بتعاونيات أو بالتراض ي، استثنائيا، عاستئجارحق الصيد في إطار طلب تنافس ي ويمنح 

 الصيادين وجمعيات الصيد.
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أخذا بعين يتم اختيار مستأجر حق الصيد وفق الكيفيات القانونية تنظيم طلب تنافس ي، وفي حالة 

 االعتبار:  

 مبلغ اإلتاوة املقترح من طرف صاحب الطلب؛ -

 طبيعة املشروع والبرنامج املرتقب لتهيئة الصيد املقترح؛ -

 وتأطيرها؛الساكنة املحلية إدماج  -

 عند االقتضاء؛وحدات حفظ وتثمين األصناف املصطادة،  -

 استئجار حق الصيد الترفيهي، املساهمة في تكوين صغار الصيادين.في حالة  -

يشكل استئجار حق الصيدموضوع عقد استئجار وفق دفتر تحمالت يعد وفق نموذج يحدد بنص 

 .ارة املكلفة باملياه والغاباتتنظيمي. ويصادق عليه من طرفاإلد

 :وينص عقد االستئجار على

 تحديد هوية املستأجر املستفيد؛  -

 تحديد موقع وحدود الوسط املائي موضوع استئجار حق الصيد؛  -

 صنف أو أصناف األحياء املائية املعنية؛ -

 ها؛مدة االستئجار التي ال يجب أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد وشروطتجديد -

 االلتزامات األساسية امللقاة على عاتق املستفيد؛  -

 مبلغ اإلتاوةوكيفيات أدائها؛ -

 وعند االقتضاء، املقتضيات األساسية كما هي منصوص عليها في دفتر التحمالت. -

 يمكن فسخ عقد االستئجار في الحاالت التالية:

 بطلب من املستفيد؛ -

 ملنصوص عليها في عقد االستئجار؛عدم احترام املستفيد إلحدى االلتزامات ا -

عدم احترام بند أو أكثر من البنود الواردة في دفتر التحمالت العامة أو في حالة خرق مقتضيات  -

 هذا الظهير أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

 

عقد االستئجار عقد شخص ي؛ ال يمكن تفويته أو نقل ملكيته ألي سبب من األسباب. ويعتبر كل اتفاق 

 فما كان شكله، باطال بقوةالقانون.مخالف، كي

بمثابة مدونة تحصيل  15.97 في حالة عدم أداء مبلغ اإلتاوة، وجبتحصيلها طبقا ملقتضيات القانون رقم

 الديون العمومية. 

 .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي

 

جر أو لعدة مسـتأجرين، على يمكن أن يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط املائي ملستأ :6-2الفصل 

الشياع، إذا كانت ثروات الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية األحياء 
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املائية في املياه البرية. وفي حالة عدم وجود هذا املخطط، تؤخذ بعين االعتبار أنشطة الصيد وتربية األحياء 

 ي نفس الوسط أو في األوساط املائية املجاورة.املائية في املياه البرية املمارسة ف

 

تعتبرجمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية األحياء املائية في املياه البرية، املحدثة واملصرح : 7-2الفصل 

بهابشكل قانوني طبقا للتشريع الجاري به العمل، املمثلة الوحيدة للصيادين ومربي األحياء املائية في املياه 

 على الخصوص إلى: فالبرية. وتهد

 تجميع وتنظيم الصيادين أو مربي األحياء املائية في املياه البرية ؛ -

 تأطير الصيادين أو مربي األحياء املائية في املياه البرية ؛ -

 املساهمة في تنمية الثروات املائية ومحاربة الصيد غير القانوني؛ -

مسؤولة ألحياء املائية في املياه البرية بطريقة و تربية اممارسةصيد أتكوين وتربية أعضائها على  -

 واحترام البيئة والتنوع البيولوجي، وكذا احترام مقتضيات هذا الظهير والنصوص املتخذة لتطبيقه.

 جامعات. إطار  يجب أن تتكتل هذه الجمعيات والتي يحدد نموذج قانونها األساس ي بنصتنظيمي في

خصوص إلى املساهمة في تنسيق أنشطة ائية في املياه البرية على الصيد وتربية األحياء املتهدف جامعاتال

 .للثروات املائية ستدامةوكذا في التنمية املصيد وتربية األحياء املائية جمعيات ال

، املساهمة في بعض مهاماملرفق اإلدارة املكلفة باملياه والغاباتويجوز لها كذلك فيإطار اتفاقية مبرمة مع 

حافظة على الثروات املائية وتنميتها على صعيد تراب اململكة وذلك من خالل العمليات العام من أجل امل

 التالية:

 تنفيذ أعمال تقنيةذات منفعة في تنمية الصيد والثروات املائية؛ -

 ؛وتطويرها تربية األحياء املائية في املياه البريةإنعاش  -

 تنظيم مباريات ومنافسات خاصة بالصيد؛ -

 ة الصيد غير القانوني؛املشاركة فيمحارب -

 أدناه. 34املياه البرية، املشار إليهم في الفصل  في تكوين وتقوية قدرات الحراس املتطوعينللصيد -

ممارسة الصيد في املياه البرية ألهداف تجارية، أو علمية، أو تربوية، أو تنظيمية أو  يمكن :8-2الفصل 

صيد بعض األصناف لى غروبها، باستثناء استئجار حق ترفيهية. وال يسمح بممارسته إال من طلوع الشمس إ

 التي يمكن صيدها بالليل والواردة في عقد اإليجار.

بالصيِد التجاري في املياه البرية الصيُد املمارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي  يراد :9-2الفصل 

 . يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق

طبقا ملقتضيات  اإلدارة املكلفة باملياه والغاباترخصة صيد تمنحها مباشرة  عالوة على ضرورة التوفر على

أعاله وكذا الشروط  5-2أعاله أو عن طريق مستأجر حق الصيد طبقا ملقتضيات الفصل  2الفصل 

 الخاصة بنوع الصيد في املياه البرية املعني، تطبق املقتضيات التالية:
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التي تمسك  اإلدارةاملكلفة باملياه والغاباتلدى ملياه البرية ايجب أن يتم تسجيل كل قارب صيد في  -

وال يمكن تسجيل إال القوارب التي  .ظيميلهذا الغرض سجال للتسجيل وفق الكيفيات املحددة بنص تن

 تستجيب للشروط التقنية التنظيمية املتعلقة بحفظ الصحة والسالمة ووقاية الوسط املائي من التلوث؛

باألصناف املصطادة خاصة بيان  بنصتنظيمي،حسب الكيفيات املحددة صريح، يجب أن يتم الت -

 . كل صنف ومكان ويوم صيدها إضافة إلى وجهة تسويقهامن الكميات املصطادة

 

يهدف الصيد العلمي في املياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب  :10-2الفصل 

حياء املائية. وال يمكن ممارسته إال من قبل املؤسسات أو املعاهد أو تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج األ 

دارةاملكلفة باملياه الهيئات ذات الطابع العلمي التي يجب أن تحصل مسبقا على رخصة تسلمها اإل 

 .بنصتنظيمي، وفق الكيفيات املحددة والغابات

دراسة العلمية أو التجارب املطلوبة تشير الرخصة، عالوة على تحديد هوية املستفيد منها، إلى موضوع ال

واملياه املعنية والوسائل املادية املستعملة والكفاءات البشرية املرخصة وكذا الشروط العامة والخاصة 

 إلنجاز أشغال الدراسة والبحث. 

 .تمنح الرخصة ملدة محددة ال يمكن أن تتجاوز سنتين قابلة للتجديد

و التجارب، يجب على املستفيد من هذه الرخصة أن يوجه، داخل عند االنتهاء من الدراسة أو البحث أ

. املكلفة باملياه والغابات إلى اإلدارةتقريرا يسرد األشغال املذكورة ونتائجها األجل املحدد في الرخصة، 

 يكتس ي هذا التقرير طابع السرية ويخضع لحقوق املؤلف.

 

إلى تلقين تكوين في الصيد من طرف مدارس الصيد يهدف الصيد التربوي في املياه البرية  :11-2الفصل 

، وفق دفتر تحمالت يعد حسب النموذج دارة املكلفة باملياه والغاباتاملعتمدة لهذا الغرض من قبل اإل 

املحدد بنص تنظيمي. ويتضمن دفتر التحمالت املذكور، على الخصوص، الشروط التي يجب أن يتم وفقها 

م فيها، وذلك حسب نوعية الصيد املدرس، وكذا املنشئات والوسائل تعليم الصيد، واألوساط التي يت

 املادية والكفاءات البشرية الضرورية.

إلى عين املكان،  دارة املكلفة باملياه والغاباتيسلم االعتماد لطالبه عندما يستجيب، بعد زيارة تقوم بها اإل 

 تر التحمالت.للمتطلبات املتعلقة بالوسائل والكفاءات املنصوص عليها في دف

 شخصياوال يمكن، بأي حال من األحوال، تفويته ألي كان. ويكون هذا االعتماد

يسحب االعتماد إذا ثبت، بعد زيارة املطابقة، أن املستفيد من االعتماد املذكور قد أخل ببنود دفتر 

 .التحمالت

سبة طبقا ملقتضيات ملمارسة الصيد، يجب أن يتوفر املستفيدون من تكوين في الصيد، على رخصة منا

أو عن طريق مستأجر حق الصيد طبقا ملقتضيات  دارة املكلفة باملياه والغاباتأعاله، تسلمها اإل  2الفصل 

 أعاله. 5-2الفصل 
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يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار صنف غاز أو إعادة التوازن اإليكولوجي   :12-2الفصل 

 حياء املائية.لوسط مائي بسبب تكاثر  صنف معين من األ 

أن ترخص بتنفيذ عمليات الصيد التنظيمي أو أن تقوم بها إذا ارتأت  دارة املكلفة باملياه والغاباتيمكن لإل 

 ضرورة هذا النوع من الصيد.

 تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي. 

 

ملمارس من أجل االستجمامأو الرياضة أو يراد بالصيد الترفيهي في املياه البرية الصيد ا :13-2الفصل 

في مجاري األنهار أو البرك أو املسطحات املائية الطبيعية أو االصطناعية، باستعمال القارب أو السياحة 

 على الضفاف. 

يراد بالصيد االستجماميفي املياه البرية الصيد املمارس، بصفة فردية أو عن طريق جمعيات الصيد، من 

سطة قصبة أو أدوات أو معدات صيد. ويعتبر الصيد "سياحيا" عندما ُيمارس عن طرف شخص ذاتي بوا

بعده. كما يعتبر الصيد  14-2منظمي الصيد السياحي معتمد لهذا الغرض طبقا ملقتضيات الفصل طريق 

 أدناه. 15-2إطار منافسة أو مباراة صيد مرخصة طبقا للفصل "رياضيا" عندما ُيمارس في 

عاطى ممارسة الصيد الترفيهي في املياه البرية، التوفر على رخصة صيد ممنوحة يجب على كل شخص يت

للمستفيد أو بوساطة مستأجر حق  دارة املكلفة باملياه والغاباتاإل إما مباشرة من طرف  لهذا الغرض

 منظم الصيد السياحي معتمد. الصيد الترفيهي أو

ملغرب، ممارسة إال الصيد املنظم من لدن منظم ال يمكن للصيادين األجانب غير املقيمين باغير أنه، 

 ستئجار لحق الصيد الترفيهي.الصيد السياحي معتمد أو في إطار ا

الترفيهي في املياه البريةأنشطة الصيد األخرى أو تربية األحياء املائية أو هما  ممارسة الصيديجب أال تعرقل 

 معا واملمارسة بنفس الوسط املائي.

ظهير الشريف من رخصة الصيد الترفيهي في املياه البرية احترام مقتضيات هذا اليجب على كل مستفيد 

والنصوص املتخذة لتطبيقه، ال سيما في ما يتعلق بفترات الصيد، والحجم األدنى لألصناف، ومعدات 

 الصيد، واملناطق املمنوع فيها الصيد وكذا القيود ذات الطبيعة الصحية.

 ي إطار الصيد الترفيهي.يمنع بيع األصناف املصطادة ف

 .بنص تنظيميتحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل 

 

يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إال بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا  ال :14-2الفصل 

 دارة املكلفة باملياه والغابات.الغرض من طرف اإل 
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 ،احي كل شخص ذاتي أو اعتباري ينظم، بغرض الربحيراد، في مدلول هذاالقانون، بمنظم الصيد السي

الترفيهي في املياه  حصص صيد لفائدة صيادين مقيمين أو غير مقيمين باملغرب يرغبون في ممارسة الصيد

 .البرية

منظم الصيد السياحي، ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يمنح اعتماد 

 ط التالية:يطلب ذلك ويستوفي الشرو 

 باملغرب ؛ بالنسبة لألشخاص الذاتيين: أن يكونوا مقيمين 1

مسؤوال، شخصا ذاتيا، يكون  باملغرب وأن يعينوا ممثال يكون مقرهم أناالعتباريين:  بالنسبة لألشخاص 2

 باملغرب؛ مقيما

 بالنسبة لجميع األشخاص، أصحاب الطلبات: 3

البشرية الكافية الستقبال الصيادين والتكفل بهم والكفاءات واملادية التوفر علىالوسائل املالية  -

 وكذا لتنظيم الصيد السياحي؛

أن يبرموا تأمينا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن من تغطية كل األخطار الناتجة عن  -

 النشاط؛ 

 املياه البرية؛إنعاش نشاط الصيد في يلتزموا بأن  -

قصد تحقيقه واإلجراءات لوسائل التي ستخصص ملف يبرز محتوى املشروع، وايرفقوا طلبهم بأن  -

 املتخذة من أجل املحافظة على البيئة من األضرار الناجمة عن املشروع.  

( يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لدى 2ويتم البت في طلب االعتماد داخل أجل أقصاه شهرين )

 .دارة املكلفة باملياه والغاباتاإل 

القانون  باطال بقوة رويعتب .األشكالكن تفويته أو نقل ملكيته بأي شكل من االعتماد شخصيا، واليميكون

 .كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك

يمكن سحب االعتماد خالل مدة صالحيته إذا تبث، تبعا لزيارة مراقبة املطابقة، أن املستفيد من االعتماد 

، خاصة في ما يتعلق بعدم القدرة على لم يعد يستوفي شرطا واحدا أو مجموعة من الشروط األساسية

 .استقبال الصيادين والتكفل بهم بسبب خلل في البنيات أو نقص في كفاءات املستخدمين

ويجدد االعتماد وفق نفس الشروط وفي حالة مشاركة منظم الصيد السياحي في إنعاش نشاط الصيد في 

 املياه البرية.

 وكذا كيفيات منح االعتماد وتجديده وسحبه بنص تنظيمي. تحدد نماذج طلب االعتماد وامللف املرفق له

 

ال يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم يتم الحصول على ترخيص لهذا الغرض : 15-2الفصل 

 .دارة املكلفة باملياه والغاباتمن قبل اإل 
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حق الصيد الصيد السياحي ومستأجري ويرخص لجامعاتالصيد والجمعيات التابعة لها، ومنظمي 

الترفيهي، وحدهم فقط دون غيرهم، بتنظيم نشاط من هذا النوع. ويجب عليهم، لهذا الغرض، تقديم 

 . دارة املكلفة باملياه والغاباتطلب لدى اإل 

ُيبين في هذا الطلب األوساط املائية املخصصة للمنافسة، وتاريخ إجرائها والبرنامج املتعلق بتنظيمها، 

 إلنعاش الصيد املسؤول ولتحسيس الصيادين على احترام البيئة. خاصة األعمال املبرمجة

 يحدد نموذج طلب الترخيص وامللف املرفق له وكذا كيفيات منحه بنص تنظيمي.

 

 يضم الصيد الكبير أو صيد األسماك املهاجرة ما يأتي : -الفصل الثالث

 صيد الشابل واألنقليس باملياه الجارية ؛ -

 ة األخرى بالبحيرات الصغيرة املتصلة بالبحر ؛صيد جميع األسماك املهاجر  -

 صيد األنقليس بالبحيرات املغلقة. -

 تحدد اإلدارة املكلفة باملياه والغابات الئحة أماكن املياه التي يجوز الصيد الكبير فيها.

 أعاله. 5-2يجوز استئجار حق الصيد الكبير وفق الشروط املحددة في الفصل 

ع األسماك الغير املشار إليها في الفقرة األولى من هذا الفصل وكذا الشابل أما الصيد الصغير فيعم أنوا

 القار بالبحر

 ويحتوي ذلك الصيد على ما يلي :

 الصيد باملياه املصنفة ؛ -

 الصيد باملياه الغير املصنفة. -

اج أصناف على املياه التي تحتوي على السلمونيات أو املياه التي تم فيها إدم« املياه املصنفة»يطلق اسم 

 مائية بشكل اصطناعي. 

 ويحدد تصنيف املياه وكذا الشروط التقنية وكيفيات الصيد املطبقة بنص تنظيمي.

 أعاله. 5-2يجوز استئجار حق الصيد الصغير حسب الشروط املحددة في الفصل 

 

 سيصدر مرسوم التطبيق يعين فيه ما يأتي:   -الفصل الرابع

 يها الصيداألساليب والكيفيات التي يمنع ف -1

 الشبك واآلالت وأدوات الصيد املأذون استعمالها دون غيرها ؛ -2        

 ؛د مختلف أنواع األسماك والقشرياتحجم الشبك واآلالت واألدوات املأذون في استعمالها لصي -3        

 شروط  تجهيز محالت صيد األسماك ؛-4        

 ت الخاصة لتربية األسماك باملياه البرية.    شروط  تجهيز وتسيير شؤون الوحدا -5        

 

 تحدد بنص تنظيمي: -الفصل الخامس
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 الفترات التي يمنع فيها الصيد باملياه الجارية أو باملستنقعات املبينة في الفصل األول أعاله ؛ -1

 قائمة أنواع األسماك أو القشريات املمنوع مؤقتا صيدها ونقلها واالتجار فيها ؛ -2

حجم األسماك أو القشريات ومنع صيد بعض األصناف منها في حالة ما إذا كانت أقل من بيان  -3

هذا الحجم وكذا بيان تلك األصناف وإذا كان طول السمك أو القشرية أقل من الطول املعين 

 يجب أن تلقى حاال في املاء بعد اصطيادها ؛

لتي يمنع جذبها بالصنانير الحاملة بيان أنواع األسماك أو القشريات املمنوع استيرادها أو ا -4

 الطعم وبالقراطل والشبك وغيرها من اآلالت ؛

 قائمة أماكن املياه الجارية أو املستنقعات املمنوع فيها صيد السمك وذلك قصد تكاثرها؛ -5

 حصص الصيد املحددة أخذا بعين االعتبار، على الخصوص، الصنف واملياه املعنية. -6

 تأجر فيها حق الصيد.قائمة املياه املس -7

 

يمنع أن يلقى في املياه بأي وسيلة كانت مواد أو أطعمة من شأنها أن تدوخ السمك أو -الفصل السادس

تعدمه على أن أنواع املواد املذكورة وحدها كاف إلثبات املخالفة بغض النظر عن كمية املواد ومقدار 

 األجزاء القاتلة التي فيها.

 

منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه امللك العام املائي املبينة بالفصل ال يجوز  -الفصل السابع 

األول من ظهيرنا الشريف هذا إال بشرط أن ال تصب قطعا املياه الوسخة لتلك املعامل في مياه امللك العام 

 املائي.

املياه املذكورة أن غير أن القرار الذي يصدر في منح الرخصة بذلك، يعين الشروط التي يمكن بموجبها ترك 

 تصب في مياه امللك العام املائي على وجه االستثناء بعد جعلها غير مضرة أو صالحة لحياة حيوان.

ويكون رئيس املعمل الصناعي مسئوال جنائيا ومدنيا )ماليا( عن كل مخالفة للمقتضيات السابقة زيادة 

 على إقفال محله الصناعي إن اقتض ى الحال ذلك.

 

والجداول والقنوات يمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري املياه وشعاب األنهر  -ن الفصل الثام

منها سدا مهما كان أو آالت أو أن ييهئ محالت للصيد ايا كانت من شأنها أن تمنع السمك من  املتشعبة

ا أو إجباره على املرور منعا تاما أو لجمعه في مياه مسدودة املنافذ أو مياه راكدة يتعذر عليه الخروج منه

املرور من مخرج فيه شباك. غير أن كل مالك أو مستغل لوحدة تربية األحياء املائية باملياه البرية قد أذن 

 له قانونيا في تجهيزه بمياه امللك العمومي املائي يمكن أن يعفى من هذا املنع. 

 

ملشار إليها في الفصل األول أعاله يمنع إدخال كل صنف دخيل من األحياء املائية في املياه ا -1-8الفصل 

 .دارة املكلفة باملياه والغابات، بعد استطالع رأي هيئات البحث العلمي املعنيةبدون رخصة مسبقة من اإل 
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دخال هذه إوتمنح هذه الرخصة حسب األشكال والكيفيات املحددة بنص تنظيمي، شريطة أال يشكل 

 ملوجودة في هذه املياه وعلى مواطنها وتوالدها.األصناف أي خطر على أصناف األحياء املائية ا

وتبين الرخصة املسلمة هوية املستفيد منها، وكذا الصنف املعني وكميته واملياه التي ستتم فيها عملية 

 اإلدخال املذكورة، وكذا كيفيات مراقبة هذه العملية.

 تمنح إال رخصة واحدة فقط لكل عملية إدخال مطلوبة.ال 

 . واملياه املبينة فيها إال للشخص الذي سلمت له وكذا للصنفال تصلح الرخصة 

 ( أشهر.3تمتد صالحيتها ملدة ال تتجاوز ثالثة )

 املكلفة باملياه والغابات. دارة صناف املائية بحضور ممثل عن اإل يجب أن تتم عمليات إدخال األ 

 

طلوب كما يمنع بيعها يمنع صيد األسماك أو القشريات التي ليس لها الحجم امل -الفصل التاسع

 وإصدارها وعرضها للبيع وشرائها وإرسالها وتناولها في املآوي، املطاعم والفنادق. 

ويطبق املنع املذكور على األسماك والقشريات أيا كان حجمها أو املكان الذي تصطاد فيه خالل املدة 

 املمنوع فيها الصيد.

ة املتأتية من وحدة لتربية األحياء املائية في املياه البرية غير أنه، ال يسري هذا املنع على األصناف املائي

 أدناه. 5-10املرخص لها قانونا وفق الشروط املحددة في الفصل 

 

يجوز لجميع األعوان املبينين في الفصل الرابع والثالثين املذكور بعده أن يقوموا بإثبات  -الفصل العاشر

ف هذا في األماكن املفتوحة للعموم مثل األسواق والفنادق ما يرتكب من مخالفات ألحكام  ظهيرنا الشري

وغيرها وفي السيارات العمومية ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع األماكن التي تودع فيها األسماك 

قصد تصبيرها أو االتجار فيها أو عرضها على املستهلكين. وال يجوز إثبات املخالفات املذكورة داخل 

 اكن أصحاب املطاعم والنزل وبائعي املواد الصالحة لالستهالك. املساكن ما عدا مس

وإن األسماك التي تصادر لكون حجمها مخالفا للحجم القانوني أو لكونها قد اصطيدت في األوقات املمنوع 

فيها الصيد أو لكونها يتجر بها بكيفية مخالفة للقوانين املعمول بها تصادر معها أيضا األسماك املوجودة 

 .معها

 

 القسم الثاني املكرر: تربية األحياء املائية في املياه البرية

 

يراد في مدلول هذا الظهير بتربية األحياء املائية في املياه البرية نشاط تربية الكائنات املائية  -1-10الفصل 

التي تعيش في املياه البرية مثل األسماك، والبرمائيات، والديدان املقسمة والرخويات، والطحالب 

كورة، أو املحافظة عليها حية والقشريات في املياه البرية. ويشمل كذلك وحدات تفريخ الكائنات املائية املذ

 أو تسمينها.
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 األنشطة قوانين خاصة بتصنيف وفق مصنفا اقتصاديا وتعتبر تربية األحياء املائية في املياه البرية نشاطا

 تربية نشاط أي مثل تستفيد، أن يمكن النحو، هذا وعلى األولي لقطاع ا أنشطة ، ضمناالقتصادية

 التقني والتأطير املالية ساعداتمل ا ذلك في بما أشكاله، جميع في لدولة، منا وبتشجيع بدعم الحيوانات،

 .املغربية للمملكة الدولية االلتزامات حتراما وفق والعلمي،

تربية األحياء املائية في املياه البرية، يمكن استعمال بنيات ثابتة أو متحركة مغمورة أنشطة  قصد مزاولة

"، تتواجد داخل امللك العام وحدة تربية األحياء املائية في املياه البريةباملاء أو بنيات دائمة، تسمى بعده "

املائي أو على أراض في ملكية الخواص وتستعمل املياه الباطنية أو املياه السطحية عن طريق ضخها أو 

 بواسطة قنوات أو كل منشأة أخرى تمكن من جلب املياه الالزمة ألنشطة الوحدات املذكورة.

من أجل  بيئية أوارية، أو علمية، أو تربوية أو تمارس تربية األحياء املائية في املياه البرية ألهداف تج

 االستزراع.

 

يتطلب استغالل وحدة تربية األحياء املائية في املياه البرية الحصول على رخصة تسمى  -2-10الفصل 

. وينتج دارة املكلفة باملياه والغابات" تسلمها اإل رخصة استغالل وحدة تربية األحياء املائية في املياه البرية"

سم يمثل مصاريف دراسة الطلب والتأطير والتتبع العلمي والتقني قصد ر ن منح هذه الرخصة أداء ع

 ممارسة تربية األحياء املائية في املياه البرية.

 ( سنوات قابلة للتجديد. 10وتمنح رخص استغالل وحدات تربية األحياء املائية ملدة ال تتجاوز عشر )

إذا ثبت أن استغالل وحدة تربية األحياء املائية يشكل خطر تلوث  وال يمكن منح أي رخصة أو تجديدها

املياه، خاصة بسبب طبيعة مقذوفات الوحدة أو حجمها أو أن نشاط الوحدة املذكورة قد يشكل خطرا 

على حياة األصناف األخرى التي تعيش في نفس املياه أو محيطها، أو قد يحدث اختالال في موطنها أو يضر 

 بتوالدها. 

حدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات منح رخص استغالل وحدة تربية األحياء املائية في املياه البرية ت

 وتجديدها.

 ويشكل كل تعديل في الرخصة موضوع ملحق بهذه الرخصة.

 

دون اإلخالل باملقتضيات الخاصة املنصوص عليها فيرخصة استغالل وحدة تربية األحياء  -3-10الفصل 

تعليق الرخصة ثم اإلعالن، حسب األشكال  باملياه والغابات املكلفة دارةإل لالبرية، يمكن  املائية في املياه

والكيفيات املحددة بنص تنظيمي، عن إلغائها في حالة عدم احترام املقتضيات املذكورة أو عندما تشكل 

 .أنشطة الوحدة خطرا على األصناف املائية، أو تحدث اضطرابا في وسطها أو تضر بتوالدها

غير أنه، عندما تشكل أنشطة الوحدة خطرا على حياة األصناف املوجودة، أو تحدث اضطرابا في وسطها 

املكلفة دارة أو تضر بتوالدها، يتوفر مالك الوحدة املذكورة أو مستغلها على أجل تحدده اإل 
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عالجة األضرار التي ( أشهر من تاريخ التوصل باإلبالغ، قصد م6ال يمكن أن يتجاوز ستة  ) والغاباتباملياه

 تمت معاينتها.

 دارة املكلفة باملياه والغاباتوإذا لم يقم، عند انصرام هذا األجل، بمعالجة األضرار املذكورة، تقوم اإل 

بسحب الرخصة. ويتم سحب األصناف املائية املوجودة في هذه الوحدة من قبل مالك الوحدة املذكورة أو 

 مستغلها ويجب:

دارة املكلفة باملياه والغابات، إلى وحدة أخرى مرخص لها قانونا، ما لم يشكل ة اإل نقلها، تحت مراقب -

 هذا النقل أي خطر على أنشطة وحدة التربية املستقبلة وبيئتها؛ أو،

 بيعها إذا كانت تستوفي شروط السالمة الصحية القانونية املطلوبة، أو إتالفها في خالف ذلك. -

املكلفة باملياه دارة ط الطبيعي، بعد الحصول على رخصة تسلمها اإل ويمكن كذلك إدخالها إلى الوس

خال أي خطر على أصناف الحيوانات والنباتات املائية والغابات وتحت مراقبتها، ما لم يشكل هذا اإلد

 األخرى أو على توالدها أو وسطها.

 

أن تكون مدد رخصة  عند تواجد وحدة تربية األحياء املائية داخل امللك العام، يجب-4-10الفصل 

االحتالل املؤقت للملك العام املسلمة من طرف السلطة املختصة ورخصة استغالل وحدة تربية األحياء 

 املائية في املياه البرية متطابقة.

تسحب رخصة استغالل وحدة تربية األحياء املائية في املياه البرية بمجرد سحب رخصة االحتالل املؤقت 

 لسلطات املختصة.للملك العام من طرف ا

 تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.

 

تستفيد كل وحدة لتربية األحياء املائية في املياه البرية تم استغاللها داخل مسطح مائي من  -5-10الفصل 

متر حول حدود إنشائها. ويجب إخبار املستعملين  100منطقة حماية منشآتها يصل عرضها األقص ى إلى 

رين لهذا املسطح املائي بمنطقة الحماية هاته عن طريق وضع عوامات أو إشارات ضوئية أو أي اآلخ

معدات أخرى مشابهة تكون مرئية بشكل كاف انطالقا من ضفة املسطح املائي أو من على القوارب التي 

 تبحر في هذا املسطح.

األحياء املائية في املياه البرية،  يتم إعداد طلب الرخصة، الذي يشير إلى اسم وحدة تربية -6-10الفصل 

 املحددة بنص تنظيمي. النماذج والكيفياتومشروع دفتر التحمالت املرفق به وفق 

ويتضمن دفتر التحمالت، الذي يشير إلى طبيعة نشاط تربية األحياء املائية في املياه البرية، على الخصوص 

الرخصة، واألصناف التي يعتزم تربيتها، والتقنيات كل املعلومات التي تمكن من تحديد هوية املستفيد من 

املستعملة، ومكونات منشآت تربية األحياء املائية ومميزاتها وحدود إقامتها وكل املقتضيات األخرى 

 الضرورية للنشاط أو التي تمليها ضرورة تطبيق تشريعات أخرى مرتبطة بالنشاط.
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يد وواجباته، ومكان إقامة وحدة تربية األحياء كما يتضمن دفتر التحمالت كذلك جميع حقوق املستف

مدة مبلغ اإلتاوة الواجب أداؤه، عند االقتضاء، قصد االحتالل املؤقت للملك العام و املائية املعنية وكذا 

 الرخصة التي ال يمكن أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد.

 

نيا داخل وحدة تربية األحياء املائية أو ال يمكن إدخال أي كائن مائي خارجي أو معدال جي  -7-10الفصل 

 .دارة املكلفة باملياه والغاباتتربيته أو حفظه داخلها دون رخصة مسبقة من اإل 

كما ال يمكن نقل أي كائن مائي تمت تربيته أو تم حفظه داخل وحدة تربية األحياء املائية إلى وحدة أخرى 

 .دارة املكلفة باملياه والغاباتمسبقة من اإل أو إدخاله في مياه امللك العام املائي دون رخصة 

وتمنح الرخص املنصوص عليها أعاله عندما ال يشكل إدخال هذه الكائنات أو حفظها أو نقلها أي خطر 

 على األصناف املائية املوجودة أو على موطنها أو توالدها.

دارة اف من قبل اإل تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرخص والشروط التقنية ملراقبة إدخال األصن

 .املكلفة باملياه والغابات

 

ُيشكل نقل ملكية وحدة تربية األحياء املائية إلى مستفيد آخر يرغب في مواصلة استغالل  -8-10الفصل 

 .دارة املكلفة باملياه والغاباتالوحدة املذكورة موضوع تصريح لدى اإل 

شكل التعديالت الناتجة عن نقل امللكية موضوع ملحق ل
ُ
 لرخصة املسلمة سلفا.وت

 

باستثناء وحدات تربية األحياء املائية املقامة على أراض في ملكية الخواص ودون اإلخالل  -9-10الفصل 

باملقتضيات الخاصة املنصوص عليها في رخصة استغالل وحدة تربية األحياء املائية في املياه البرية، تلغى 

استغالل الوحدة داخل السنتين املواليتين لتاريخ تسليم الرخصة السالفة الذكر إذا لم يتم العمل على 

 الرخصة املذكورة.

غير أنه، في حالة تقديم املستفيد من الرخصة ملبرر مقبول، يمكن أن تمنح، وفق االشكال املحددة بنص 

حياء للمستفيد املذكور إمكانية تعليق استغالل وحدة تربية األ  دارة املكلفة باملياه والغاباتتنظيمي، اإل 

 املائية ملدة ال يمكن أن تتجاوز سنتين غير قابلة للتجديد.

 وعند انصرام هذه املدة، وإذا لم يتم الشروع في استغالل الوحدة، يتم، بقوة القانون، سحب الرخصة.

 

اقبة الصيد واملحافظة عليه  القسم الثالث في مر

 

درهما بصرف النظر عن تعويض  6000و 1500مبلغها بين  يتراوح يعاقب بغرامة -الفصل الحادي عشر

الضرر كل من اصطاد في مياه امللك العمومي املائي بدون أن يؤذن له فيها بصفة قانونية من طرف الدولة 

 أو من طرف الشخص املتخلى له عن حق الصيد.
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وزيادة عما ذكر فيجب عليه ترجيع ثمن السمك الذي يكون قد اصطاده خالفا للقانون ويمكن صدور 

 يازة الشباك وأدوات الصيد.   الحكم بح

عالوة على ذلك، يتحمل األشخاص ومستأجرو حق الصيد، ومنظمو الصيد السياحي ومربو األحياء املائية 

في املياه البرية، تضامنيا، مسؤولية أداء الغرامات ومصاريف اإلرجاع واإلصالحات املنصوص عليها في هذا 

من قبل مأموريهم ووكالئهم واألشخاص املمارسين للصيد  الظهير الشريف من أجل املخالفات املرتكبة

 تحت مراقبتهم.

 

 درهم كل من: 9600و 1500من  يعاقب بغرامة -الفصل الثاني عشر

 أعاله، أو يصطاد خالل الفترات التي يمنع فيها الصيد ؛ 8-2يصطاد، ليال، خرقا ملقتضيات الفصل  -1

 الصيد أو اشتراه أو عرضه للبيع أو باعه بالتفصيل؛  ينقل سمكا اصطيد في الفترات املمنوع فيها -2

 يصطاد في األماكن أو في املساحات املمنوع فيها الصيد بحسب الضوابط ؛ -3

 يستعمل في أي مكان أحد أساليب الصيد أو وسائله أو آالته التي تمنعها التنظيمات ؛ -4

 من الحجم القانوني ؛ يصطاد وينقل ويشتري ويسوق ويبيع بالتفصيل سمكا حجمه أقل -5

يصطاد أو ينقل السمك أو القشريات أو يتعاطى اإلتجار فيها مخالفة للقواعد املعينة بموجب قرار  -6

 صادر من اإلدارة املكلفة باملياه والغابات ؛

 أعاله؛ 1-8يدخل في املياه أصنافا مائية دخيلة خرقا ملقتضيات الفصل  -7

 أعاله؛ 9-2قتضيات الفصل يستعمل قاربا غير مسجل خرقا مل -8

 11-2يلقن تكوينا في الصيد دون الحصول على االعتماد املنصوص عليه لهذا الغرض في الفصل -9

 أعاله أو يواصل تلقين التكوين املذكور رغم سحب االعتماد منه؛ 

 يسوق أصنافا مائية برية دون أن يثبت مصدرها؛-10

 14-2اد املشار إليه في الفصلينظم صيدا سياحيا دون الحصول على االعتم-11

 أعاله أو يكون االعتماد قد سحب منه؛

ينظم مباراة أو منافسة صيد دون الحصول على الرخصة املنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل -12

 أعاله؛ 2-15

-2يمارس تربية األحياء املائية في املياه البرية دون الحصول على الرخصة املنصوص عليها في الفصل -13

أعاله أو تكون الرخصة قد سحبت منه. عالوة على ذلك، يتم إتالف وحدة تربية األحياء املائية  10

 املستغلة دون رخصة على نفقة وتحت مسؤولية املخالف؛

يدخل كائنا مائيا خارجيا أو معدال جينيا أو يربيه أو يحافظ عليه في وحدة تربية األحياء املائية في  -14

ل كائنا مائيا من وحدة تربية األحياء املائية إلى أخرى أو إلى مياه امللك العام املائي دون املياه البرية أو ينق

 أعاله؛  7-2الفصل الحصول على الرخصة املنصوص عليها لهذا الغرض في 
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أعاله، إذا ما  12و 11و 10و 5و 4و 3يضاعف مبلغ الغرامة، بالنسبة للحاالت املنصوص عليها في البنود 

 خالفة خالل فترات منع الصيد.ارتكبت امل

 

 20.000إلى  6.000( سنتين وبغرامة من 2( أشهر إلى )3يعاقب بالحبس من ثالثة ) -الفصل الثالث عشر

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل  من ألقى أو جلب بأية وسيلة كانت إلى املياه البرية مواد أو 

 قا  ملقتضيات الفصل السادس أعاله.أطعمة من شأنها أن تخدر السمك أو تعدمه خر 

 

إلى  15.000( ثالث سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى )6يعاقب بالحبس من ستة ) -الفصل الرابع عشر

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل الديناميت أو مادة أخرى متفجرة للصيد  40.000

 باملياه البرية.

 

 2.500( وبغرامة مالية من 1( أشهر إلى سنة واحدة )3حبس من ثالثة )يعاقب بال -الفصل الخامس عشر

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وضع في مجاري املياه وشعاب األنهار والقنوات  20.000إلى 

أو الجداول املتشعبة منها،  سدا أو آالت  أو ييهئ محالت للصيد أية كانت من شأنها أن تمنع السمك من  

رور أو إجباره على املرور من مخرج فيه شباك ؛ وتحجز زيادة على ذلك األجهزة أو األدوات وتتلف امل

 مؤسسات وسدود الصيد. 

 وتضاعف الغرامة إذا ارتكبت املخالفة في زمان السرء.

 

يعاقب عن املخالفات ملقتضيات الفصل السابع من ظهيرنا الشريف هذا  -لفصل السادس عشرا

 درهم. 500.000إلى  10.000الترخيص املقرر في هذا الفصل بغرامة من وملقتضيات قرار 

 

ضبط  حامال أو مصحوبا، خارج درهم كل من  4000إلى  1500يعاقب بغرامة من  -الفصل السابع عشر

الشبكات أو األدوات املمنوعة وإتالفها على  أدوات الصيد ممنوعة. يجب مصادرة مساكنه، بشبكات أو

 فة. حساب فاعل املخال

 

في ذلك املسيرين  درهم كل من، بما 4000إلى  1500ن يعاقب بغرامة م -الفصل الثامن عشر

واملستخدمين واضعي العالمات البحرية وبحارة املصالح العمومية أو الشركات الخاصة الذين  يتم العثور 

عة باستثناء قصبة داخل بواخرهم أو بين أفراد طاقمهم على أية شبكة أو أداة للصيد ولو لم تكن ممنو 

الصيد املتحركة املحددة في الفقرة السابعة من الفصل الثالث أعاله. كما يجب مصادرة الشبكات أو 

 األدوات التي تم العثور عليها.
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ويتعين في هذا الصدد أن يتحملوا في كل آن في سفنهم األعوان املكلفين بمراقبة الصيد على سفنهم إلجراء 

 البحث والتفتيش عليها. 

 وكل من منع األعوان املذكورين من التفتيش يدفع ذعيرة يساوي مقدارها الذعيرة املشار إليها أعاله.   

 

يتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي األحياء املائية في املياه البرية وحاملي  -الفصل التاسع عشر

وسقيفاتهم وعرباتهم ذات رخص الصيد وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم ويفتحوا أماكنهم  

املحرك وحوانيتهم وكل أوعية أو قفف وشبكات أو جيوب أللبسة معدة إليداع أو حفظ أو نقل السمك 

كلما طلب منهم ذلك األعوان املكلفون بمراقبة الصيد ليتمكن هؤالء األعوان من إثبات ما يمكن أن يرتكبه 

 ا.   األشخاص املذكورون من املخالفات لظهيرنا الشريف هذ

 درهم كل من خالف مقتضيات املقطع األول من هذا الفصل. 2800ويعاقب بغرامة قدرها 

وإذا وجد في أي مركب كان بدون رخصة مواد متفجرة فتجري على املخالفات العقوبات املبينة بالفصل 

 الرابع عشر أعاله.

 ائية في املياه البرية.وتطبق املقتضيات املذكورة أعاله على مستغلي كل وحدة تربية األحياء امل

 القسم الرابع  في متابعة املخالفين والتعويضات في

 مقابلة الخسائر الناتجة عن املخالفات

 

 ـ إذا تكررت املخالفة تضاعف العقوبة في كل األحوال. الفصل العشرون

االثني عشر وتعتبر املخالفة مكررة إذا صدر على املخالف حكم أول ملخالفة متعلقة بالصيد و ذلك خالل 

 شهرا السابقة.

 وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت املخالفة ليال.

 

ـإذا اقتض ى الحال الحكم بتعويض الخسارة والضرر فال يمكن أن يقال أبدا الفصل الواحد والعشرون 

 عن مقدار الذعيرة املضمنة في الحكم. 

جري حق الصيد إذا لحق بهم وإن ما يرد من املال وما يدفع عن الخسارة والضرر يكون خصيصا بمستأ 

ضرر بسبب املخالفة؛ أما إذا ارتكبوا هم املخالفة ونتج عنها ضرر للمصلحة العمومية فيدفع مقدار 

 الخسارة والضرر للدولة.

 

يرخص لألعوان املكلفين بمراقبة الصيد أن يحجزوا الشباك وسائر أدوات الفصل الثاني والعشرون ـ 

 ا وكذلك السمك املصيد خالفا للقانون.الصيد الغير املرخص باستعماله

ويلغون أيضا الحجز على الشباك واألدوات املرخص باستعمالها وذلك في جميع األحوال املأذون فيها 

 بالحجز واملبينة بظهيرنا الشريف هذا.
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ويمكنهم في كل آن أن يأخذوا ثالثة أنموذجات من املياه التي تصب من املعامل في القنوات. وإذا ثبت 

تحليلها الكيماوي وجود مواد مضرة بالسمك في القنوات املذكورة فيتابع صاحب املعمل لدى املحاكم ب

 من هذا الظهير الشريف وتجري عليه العقوبات املضمنة فيه. والثالث عشرطبقا للفصلين السادس 

 

بسبب منع  ـال يمكن في أي حال كان ضمان الشباك وأدوات الصيد املحجوزةالفصل الثالث والعشرون 

 استعمالها ولكنها تودع في مكتب املحكمة وتبقى فيه ليقع إتالفها بعد صدور الحكم.

أما إذا صدر الحكم بحيازة الشباك املرخص باستعمالها فإنها تباع ويدفع ثمنها لصندوق القنص والصيد 

 باملياه البرية.

األمر املوجه لهم من طرف العون درهم كل املخالفين الذين رفضوا، رغم  2800قدرها  بغرامةويعاقب 

 األول والثاني من هذا الفصل. في املقطعيناملنصوص عليها  حضر، تسليم، على الفور، الشبكاتمحرر امل

 

ترجع األصناف املائية املحجوزة إلى املاء، إذا كانت حية، أو تعود عائدات بيعها  -الفصل الرابع والعشرون

إلى صندوق القنص والصيد البري، إذا كانت مستوفية لشروط  الغاباتاملكلفة باملياه و من قبل اإلدارة 

الصحة والسالمة القانونية الجاري بها العمل. وفي حالة العكس، يتم إتالفها، على نفقة وتحت مسؤولية 

 . املكلفة باملياه والغاباتاملخالف وذلك تحت إشراف اإلدارة 

 

ات هذا الظهير الشريف والنصوص املتخذة ـ يشكل أي خرق ملقتضيالفصل الخامس والعشرون 

 أدناه. 34لتطبيقه، موضوع محضر مخالفة يحرره األشخاص املشار إليهم في الفصل 

أو اإلشارة إلى رفضه  هاويتضمن محضر املخالفة هوية مرتكبها والظروف التي تمت فيها، وتصريحات مرتكب

باملخالفة. وفي حالة الحجز، تجب اإلشارة في اإلدالء بأي تصريح وكذلك كل العناصر املادية املرتبطة 

 محضر املخالفة إلى مرجع محضر الحجز املحرر.

ويكون املحضر مؤرخا وموقعا من طرف العون أو األعوان الذين قاموا بتحريره ومن طرف مرتكب 

 املخالفة. وفي حالة الرفض أو تعذر ذلك، تتم اإلشارة إليه في املحضر.

 

يرسل أصل محضر املخالفة والذي يرفق عند االقتضاء، بمحضر الحجز، ـ  الفصل السادس والعشرون

 ( أيام من أيام العمل املوالية لتاريخ تحريره.10داخل أجل العشرة ) ،إلى اإلدارة املكلفة باملياه والغابات

باملحكمة أدناه، يوجه محضر املخالفة إلى النيابة العامة  33وإذا تعذرت املصالحة املشار إليها في الفصل 

( يوما من أيام العمل املوالية لتاريخ التوصل به من طرف اإلدارة 30املختصة بعد انصرام أجل الثالثين )

 املكلفة باملياه والغابات.
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 وآالت ومعدات أثناء تحرير محضر املخالفة، وفي حالة ما إذا تم حجز شباك -الفصل السابع والعشرون 

أعاله، يحرر محضر للحجز، وذلك مقابل وصل  22الفصل  مصطادة، طبقا ملقتضيات أصناف الصيد أو

 وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز.  اسميبين ما تم حجزه ويحمل 

 املوالية أيام الثالثة ظرف في الظهير، هذا في عليها واملنصوص املحجوزة الشباك ومعدات الصيد ودعتو 

 .والغابات باملياه املكلفة لإلدارة ملحلي املمثل بمقر الحجز، لتاريخ

 باملياه املكلفة لإلدارة املحلي ملمثلا بمقر الشباك ومعدات الصيد بهذه يحتفظ مصالحة، عرض لةحا وفي

 33 الفصل في املحدد املعين ألجلا في اإلدالء، بعد إال صاحبها إلى ترجع وال إيداعها به، تم لذي ا والغابات

 .املذكور  املبلغ دفع تثبت أخرى  حجة أية أو بوصل املصالحة، مبلغ ألداء أدناه،

 

 املكلفة باملياه والغاباتارير التي يحررها ويوقع عليها عونان من اإلدارة ـ إن التقالفصل الثامن والعشرون 

تعتبر حجة قانونية إلى أن يدعي بتزوير الحوادث املتعلقة باملخالفات التي أثبتها ذانك العونان مهما كانت 

 األحكام الصادرة بشأن املخالفات.

ما لم يكن سبب كاف للتجريم بأحد  وعليه فال تقبل حجة أية كانت داحضة ملضمون تلك التقارير

 املوقعين.

 

بالتزوير  اإلدعاءوال مثبتة إثباتا كافيا حتى  تعتبر صحيحةـ إن التقارير التي الفصل التاسع والعشرون 

 وذلك طبقا للمقتضيات السابقة تعد قانونية إلى أن يقوم دليل ينافيها.

 

أجري حق الصيد يقع إثباتها من طرف الحراس ـإن املخالفات التي تلحق ضررا بمستالفصل الثالثون 

 الخصوصيين الذين يتحتم على األعوان املحررين للتقارير االعتيادية أن يساعدوهم بقدر اإلمكان.

ـ تعتبر التقارير التي يحررها الحراس الخصوصيون املذكورون صحيحة إلى أن الفصل الواحد والثالثون 

 تقوم حجة تناقضها.

 

ـإن ألرباب وحدات تربية األحياء باملياه البرية أو مستغلي أعمالها بموجب ثالثون املكرر الفصل الواحد وال

رخصة قانونية حق التمتع بمقتضيات الفصول العشرين والثالثين والواحد والثالثين أعاله املتعلقة 

 بمستأجري حق الصيد.

 

بتحرير التقارير أن يستدعوا رأسا  ـ يحق ألعوان اإلدارات العمومية املكلفينالفصل الثاني والثالثون 

أعوان القوة العمومية لزجر املخالفين في أمور الصيد ولحجز الشباك املمنوع استعمالها والسمك الذي 

 صيد خالفا للقانون.
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ـيمكن لإلدارة املكلفة باملياه والغابات، بطلب من مرتكب املخالفة، عدم رفع الفصل الثالث والثالثون 

بة العامة للمحكمة املختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء املخالف لغرامة جزافية األمر إلى النيا

 يوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.للصلح. و 

 (30الثالثين )داخل أجل لغابات ة املكلفة باملياه والإلدار طلب الصلحويجب على مرتكب املخالفة أنيودع 

 .املخالفةمعاينة ة لتاريخ يوما من أيام العمل املوالي

عمل التي تلي توصل املخالف (  يوما من أيام ال15الخمسة عشر )يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خالل 

 بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه. 

 لغابات األمر إلى املحكمة املختصة قصد املتابعة.ة املكلفة باملياه وا، ترفعاإلدار انصرام هذا األجلبعد 

البحث عن مخالفات مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص املتخذة يتم  -رابع والثالثون الفصل ال

لتطبيقه وإثباتها من قبل ضباط الشرطة القضائية، واملهندسين واألعوان املحلفين التابعين إلدارة املياه 

 ي به العمل.والغابات وكذا أعوان إدارة الجمارك املؤهلين إلثبات املخالفات طبقا للتشريع الجار 

ويمكن أيضا أن يقوم بالبحث عن املخالفات املذكورة وإثباتها بعض أعضاء جمعيات الصيد املعينين لهذا 

الغرض من قبل اإلدارة املكلفة باملياه والغابات، باقتراح من الجمعيات املعنية. ويؤدي هؤالء األشخاص 

ين األعوان محررياملحاضر. ويجب على هؤالء اليمين طبقا للنصوص التنظيمية املعمول بها واملتعلقة بيم

األشخاص، املتطوعين، حمل بطاقة "حارس متطوع"، تسلمها اإلدارة املكلفة باملياه والغابات، تحدد 

 هويتهم وصفتهم وحدود مجال تدخلهم. 

 تحدد كيفيات منح بطاقة "حارس متطوع" واستعمالها وسحبها بنص تنظيمي.
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صيد، كما في إنشاء مجلس أعلى للصيد ورأسمال لل1950يونيو  2اريخ بتصادر ظهير شريف 

 هيمييره وتتمغتم ت
 

 الحمد هلل وحده

صفر  29يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أنه بمقتض ى الظهير الشريف الصادر في 

افق ل  1336عام  صدرت في تغييره  بشأن جباية التنبر والظهائر الشريفة التي 1917دجنبر  15املو

افق ل  1366ربيع الثاني عام  10والسيما ظهيرنا الشريف الصادر بتاريخ  في تغيير  1947مارس  3املو

 الجباية املتعلقة بالتنبر

افق ل  1341ذي الحجة عام  6وبمقتض ى الظهير الشريف الصادر في  بشأن ضبط  1923يوليوز  21املو

 ييره أو تتميمه.الصيد والظهائر الشريفة التي صدرت في تغ

 أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 الفصل األول 1

يحدث على وجه استشاري لدى وزارة الفالحة مجلس أعلى للصيد يتركب من ثمانية وعشرين 

 عضوا وهم:

 وزير الفالحة أو نائبه بصفته رئيسا.-

 وزير العدل أو ممثله.-

 وزير الداخلية أو ممثله.-

 لوطني في املالية أو ممثله.ا االقتصادوكيل وزارة -

 الكاتب العام للحكومة أو ممثله.-

 مدير اإلنتاج الفالحي أو ممثله.-

 مدير املعهد العلمي املغري أو ممثله.-

 رئيس إدارة املياه والغابات وصيانة األراض ي أو ممثله.-

 مهندسان للمياه والغابات يعينهما وزير الفالحة.-

 دين يعينهم اتحاد الجمعيات املذكورة ويقبلهم وزير الفالحة.أحد عشر ممثال لجمعيات الصيا-

 أربع شخصيات ينتمون إلى األوساط املعتنية بالصيد يعينهما وزير الفالحة.-

                                                           
من الظهير الشريف رقم وتمم بفصل فريد  (، وغير1958يناير  82) 1377رجب  7بتاريخ  1-57-284غير بفصل فريد من الظهير الشريف رقم  -1

 (.1958يونيو 5) 1377ذي القعدة  17بتاريخ  148.58.1
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 ممثالن للغرف الفالحية يمثلهما اتحاد الغرف املذكورة.-

 محافظ أو مهندس في املياه والغابات يعينه وزير الفالحة بصفة كاتب عام للجنة.-

 ية أو الفنية.يمكن أيضا أن ينضم إلى املجلس كل شخص فيه األهلية وملا له من املعلومات العلمو 

 
 الفصل 2 2

يدعى املجلس األعلى للصيد إلبداء رأيه في النصوص املتعلقة بضبط الصيد وملشاريع تحسين 

لى وجه التعميم الصيد وبرنامج العمل وميزانية صندوق الصيد املنشأ بمقتض ى ظهيرنا الشريف هذا وع

 بجميع املسائل الخاصة بالصيد املعروضة عليه إما من لدن اإلدارة وإما من لدن جماعة اتحاد الصيادين.
 الفصل 3 3

 نسخ.
 الفصل 3 املكرر 4

 نسخ.

 الفصل 4 5

يعهد بتسيير صندوق الصيد إلى رئيس إدارة املياه والغابات أو مفوضه بصفته آمرا بدفع النفقات 

 هذا الصندوق. املقتطعة من

أما استعمال املوارد في كل سنة يكون موضوع ميزانية تضعها مصالح إدارة املياه والغابات وتعرض 

 الوطني في املالية. االقتصادعلى هذا املجلس إلبداء رأيه فيها تم يصادق عليها وزير الفالحة ووكيل 

 

 

 
 الفصل 4 املكرر 6

                                                           
 (.1958يناير  28) 1377رجب  7بتاريخ  1-57-284غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم  -2

شتنبر  16) 1373محرم  6(؛ وغير بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ 9521شتنبر  13ذي الحجة ) 22غير بفصل فريد من الظهير الشريف بتاريخ  -3

أبريل  27) 1404رجب  25بتاريخ  1984بمثابة قانون املالية لسنة  1-84-54من الظهير الشريف  25من الفصل  III(؛ ونسخت أحكامه بالبند 1953

 .1984أبريل  27مكرر بتاريخ  3730(، جريدة رسمية رقم 1984

من  25من الفصل  III، ونسخت أحكامه بالبند 1953شتنبر  16املوافق  1373محرم الحرام  6أضيف بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ  - -4

بريل أ 27مكرر بتاريخ  3730(، جريدة رسمية عدد 1984أبريل  27) 1404رجب  25بتاريخ  1984بمثابة قانون املالية لسنة  1-84-54الظهير الشريف رقم 

1984. 
 
(؛ وغير وتمم املقطع األول بالفصل األول من 1958يناير  28) 1377رجب  7بتاريخ  1-57-284غيرت الفقرة الثانية بفصل فريد من الظهير الشريف رقم  -5

 (.1970يوليوز  27) 1390جمادى األولى  23بتاريخ  1-69-333الظهير الشريف رقم 
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 نسخ.

 
 الفصل 5 7

 نسخ.
 الفصل 6 8

الوطني في  االقتصاديذ ظهيرنا الشريف هذا إلى كل من وزير الفالحة ووكيل وزارة يسند تنف

 املالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 

 1950يونيه سنة  2املوافق  1369شعبان عام  15وحرر بالرباط في 

 يونيه سنته 7شعبان عامه املوافق  20سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 

 

 اء: محمد املقري اإلمض

 اطلع عليه وأذن بنشره

 1950سنة  يونيو 26الرباط في 

 الكومسير املقيم العام: ا.  جوان

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
؛ وغيرت الفقرة األخيرة بفصل فريد من الظهير 1953شتنبر  16املوافق  1373محرم الحرام  6لشريف بتاريخ أضيف بالفصل الثاني من الظهير ا -6

 1-84-54من الظهير الشريف رقم  25من الفصل  III؛ ونسخت أحكامه بالبند 1958يناير  28موافق  1377رجب عام  7بتاريخ  1.57.284الشريف رقم 

 .1984أبريل  237مكرر بتاريخ  3730(، جريدة رسمية عدد 1984أبريل  27) 1404رجب  25تاريخ ب 1984بمثابة قانون املالية لسنة 
 
 1-69-333، وغير وتمم بالفصل األول من الظهير الشريف رقم 1955غشت  9 املوافق 1374حجة  20غير بفصل فريد من الظهير الشريف بتاريخ  -7

الصادر بتنفيذه الظهير  89-21رقم  1990ون املالية لسـنة نمن قا 39من املادة  III(؛ ونسخ بالبند 1970ز يوليو  27) 1390جمـــــــادى األولى  23بتاريـخ 

 . 1990يناير  3بتاريخ  4027(، جريدة رسمية عدد 1989ديسمبر  30) 1410صادر في فاتح جمادى اآلخرة  1.89.235الشريف رقم 
 
 (.1958يناير  28) 1377رجب  7بتاريخ  1-57-284غير بفصل فريد من الظهير الشريف رقم - 8
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القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف  2006يونيو  15الصادر بتاريخ  54-03القانون رقم 

اقبة القنص 1923يوليو  21 الصادر بتاريخ  املتعلق بمر

 

  :الفصل األول 

( وغير وتمم بالفصل 1939 فبراير  27) 1358محرم  7الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ غير ب)

يكون حق الصيد ((:2196يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 الثاني من الظهير الشريف رقم

ها أن تسند مباشرته للغير تحت قيد بعض الشروط وخصوصا بعد تسليمها رخصة به للدولة التي يمكن

وتباشر مراقبة وإدارة الصيد من طرف إدارة املياه والغابات في جميع العقارات كيفما كان نوعها ومالكها 

 مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أسفله

 

  :الفصل الثاني

 1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03رقم  نسخ وعوض باملادة األولى من القانون )

 3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ 

  : ((2006يوليو 

 

يمكن ملالك األرض أو حائزها أن يقنص برخصة قنص ، ودون إذن بالقنص ، في أراضيه املتاخمة ملحل 

 .املحاطة بسياج متصل ودائم يمنع بشكل تام مرور األشخاص والقنيص ذي الوبرسكنى و 

 

ويمكنه أن يمنع ممارسة القنص داخل عقاره شريطة أن يكون محفظا أو في طور التحفيظ أو أن يدلي 

بوثيقة تثبت استمرار الحيازة دون منازع وأن يودع كل سنة تصريحا بمنع القنص لدى اإلدارة املختصة 

 .لكيفيات املحددة بنص تنظيميوفق ا

 

ويمكنه كذلك أن يأذن ألغيار يختارهم بالقنص داخل عقاره باستثناء جميع األشخاص اآلخرين ، شريطة 

 .املكرر أدناه 3حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط املنصوص عليها في الفصل 

 

و حائزها في القنص وكذا عند االقتضاء تخول رخصة القنص أو كراء حق القنص الحق ملالك األرض أ

 .أدناه 10لألغيار الذين يختارانهم ، خالل الفترات املحددة في النصوص املتخذة تطبيقا للفصل 

 

  :الفصل الثالث

( وبالفصل األول من 1928غشت  15) 1347صفر  28غير بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ )

( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1950يونيو  20) 6913رمضان  4الظهير الشريف بتاريخ 
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بتاريخ  234-61-1 ( وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم1955 فبراير  21) 1374جمادى الثانية  27

الصادر بتنفيذه  54-03باملادة األولى من القانون رقم  ( ونسخ وعوض1962يونيه  30) 1382محرم  27

 5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127الظهير الشريف رقم 

  : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ 

 

  :تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراض ي الغير مع مراعاة ما يلي

 

الحصول ، فيما يخص القناص املغربي والقناص األجنبي املقيم ، على إذن لقنص القنيص املستوطن -1

أو إذن لقنص قنيص املاء والحيوانات املهاجرة البرية أو على اإلذنين معا وبطاقة الجامعة املشار إليها في 

ير املقيم على إذن للقنص املكرر مرتين من هذا القانون ، أو بالنسبة إلى القناص األجنبي غ 4الفصل 

 املكرر أدناه ؛ 14السياحي مع مراعاة األحكام الواردة في الفصل 

 .يترتب على األذون املشار إليها أعاله أداء إتاوة يحدد مبلغها بنص تنظيمي

 يمنع القنص في األراض ي التي أعلن مالكها أو حائزها منع القنص فيها على الغير ؛-2

ق أو األراض ي املحاطة بسياج وكذا في األراض ي التي توجد بها محاصيل أو أغراس يمنع القنص في الحدائ-3

 صغيرة ؛

 أدناه ؛ 4يمنع القنص داخل األماكن االحتياطية للقنص املنصوص عليها في الفصل -4

 ؛لقانون والنصوص املتخذة لتطبيقهامن هذا ا 14و 13و 12و 11و 10و 9احترام أحكام الفصول -5

 3ي األراض ي التي أكرت الدولة حق القنص فيها ، وفق الشروط املنصوص عليها في الفصل يمنع القنص ف-6

 .املكرر أدناه ، دون الحصول على إذن من املكتري 

 

يمنع كذلك القنص داخل املحيط الحضري للجماعات كما هو محدد بالنصوص التنظيمية الجاري بها 

 .العمل

 

 :الفصل الثالث املكرر 

بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03ثانية من القانون رقم أضيف باملادة ال)

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)): 

 

  :يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية

 الكا ألرض أو حائز لها ، أو شخصا معنويا يكون مقره باملغرب ؛أن يكون طالب الكراء شخصا ذاتيا م- 

إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا : أن تكون األرض إما محفظة أو أن يدلي بوثيقة تثبت استمرار الحيازة - 
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 هكتارا بصفة متصلة ؛ 50بدون منازع وأال تقل مساحتها عن 

 نع القنص فيه ؛أن ال يكون العقار موضوع طلب الكراء قد م- 

أن يكون جميع األشخاص الذاتيين الذين سيقنصون في القطعة األرضية موضوع طلب الكراء حاصلين - 

 على رخصة القنص جارية صالحيتها ؛

 .أن يقدم الطالب برنامجا توقعيا للتهيئة من أجل القنص يتم إنجازه داخل القطعة ويلتزم به- 

 

يلحق به دفتر للتحمالت العامة يعد نموذجه ويوافق عليه وفق  يمنح كراء حق القنص بموجب عقد كراء

 .الكيفيات املنصوص عليها بنص تنظيمي

 

  :وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل

 مدة الكراء وشروط تجديده ؛- 

 مبلغ اإلتاوة ؛- 

 مبلغ الكفالة ؛- 

لرخص والعدد األقص ى للقناصين املدعوين وعند االقتضاء ، العدد األدنى للقناصين الدائمين ذوي ا- 

 الذين يأذن لهم املكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء ؛

 .االلتزامات املختلفة املوضوعة على عاتق املكتري والسيما وضع إشارات حول القطعة- 

 

  :وينص دفتر التحمالت العامة بالخصوص على ما يلي

 نص ؛مختلف املساطر املتعلقة بكراء حق الق- 

 حقوق وواجبات املكتري والدولة ؛- 

 شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق املكتري ؛- 

 شروط ممارسة واستغالل حق القنص في األرض املكراة ؛- 

 .مختلف عقود التأمين التي يجب على الطالب أن يبرمها لفائدته أو لفائدة مستخدميه- 

 

 .بعض االستثناءات من بنود دفتر التحمالت العامةويمكن أن تتضمن البنود الخاصة في عقد الكراء 

 

يفسخ عقد الكراء في الحاالت الواردة في عقد الكراء أو في دفتر التحمالت العامة والسيما عند عدم احترام 

بنود العقد املذكور أو بنود الدفتر أو عند مخالفة األحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال القنص 

ياه القارية وفي مجال الغابات أو في حالة حل املكتري إذا كان شخصا معنويا أو وفاته إذا كان والصيد في امل

 .شخصا ذاتيا

 



 مجموعة التشريع الغابوي 117

 

عقد الكراء عقد شخص ي وال يمكن تفويته أو نقله. ويكون كل التزام مخالف كيفما كان شكله باطال بقوة 

 .القانون 

 

  :الفصل الثالث املكرر مرتين

بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03القانون رقم  ضيف باملادة الثانية من)أ

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)): 

 

 .يحدث امتحان للحصول على رخصة القنص تحدد شروطه وكيفيات اجتيازه بنص تنظيمي

 

في  54-03االمتحان األشخاص الحاصلون على رخصة القنص في تاريخ نشر القانون رقم  ويعفى من اجتياز

 .الجريدة الرسمية

 

  :الفصل الرابع

( 1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم)

 18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03وغير باملادة الثالثة من القانون رقم 

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى 

2006)) : 

بنص تنظيمي أماكن احتياطية يمنع فيها سعيا وراء إنماء القنيص ، يمكن أن تحدث وفق كيفيات تحدد 

قنص جميع الحيوانات أو البعض منها فقط بصفة دائمة أو خالل مدة معينة من غير أن يترتب عن ذلك 

 .أي تعويض ألرباب األراض ي أو املتصرفين فيها

 

 .وال يطبق هذا املقتض ى على األراض ي املبينة في الفصل الثاني أعاله

 

رار املحدث هذه لألماكن االحتياطية في الجريدة الرسمية فإن إحداث هذه وبصرف النظر عن نشر الق

األماكن يبلغ إلى العموم قبل تاريخ افتتاح الصيد بشهر على األقل بواسطة إعالن ينشر في جريدة واحدة 

 .أو عدة جرائد لإلعالنات القانونية

 

 .واضحة موضوعة على طول حدودهايجب اإلشارة إلى هذه األماكن االحتياطية بواسطة عالمات تشوير 

 

 :الفصل الرابع املكرر 
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بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03أضيف باملادة الثانية من القانون رقم )

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)): 

 

ص ، باستثناء القناصين األجانب غير املقيمين ، أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة يجب على كل قنا

 1378جمادى األولى  3الصادر في  376-58-1 ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم

 .م حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه( بتنظي1958نوفمبر  15)

 

وتتمثل أهداف جمعيات القنص خاصة في تشجيع تربية أعضائها على قواعد القنص واملساهمة في تنمية 

 .القنيص ومحاربة القنص غير القانوني وزجر مخالفات القنص

 

جي يعد ويوافق عليه وفق يجب أن تتوافق القوانين األساسية لجمعيات القنص مع قانون أساس ي نموذ

 .كيفيات تحدد بنص تنظيمي

 

  :الفصل الرابع املكرر مرتين

بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03أضيف باملادة الثانية من القانون رقم )

و يولي 3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)): 

 

يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى "الجامعة امللكية املغربية للقنص" تخضع للظهير 

 (1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  376-58-1 الشريف السالف الذكر رقم

 

 .لقانون األساس ي للجامعة امللكية املغربية للقنص ويوافق عليه وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمييعد ا

 

تتمثل أهداف الجامعة امللكية املغربية للقنص خاصة في املساهمة في تنسيق أنشطة جمعيات القنص وفي 

 .التنمية املستدامة ملوارد القنص

 

مع اإلدارة املكلفة باملياه والغابات ، املساهمة في بعض مهام ويجوز لها كذلك ، في إطار اتفاقية مبرمة 

املرفق العام من أجل املحافظة على موارد القنص وتنميتها في جميع أنحاء تراب اململكة وذلك من خالل 

  :العمليات التالية

 أ( تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتهم ؛
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 ؛ب( املشاركة في محاربة القنص غير القانوني 

 ج( إنجاز تهيئة مناطق القنص وإعادة توطينها بالقنيص وحماية الوحيش ووسطه ؛

 .د( تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص باملغرب

 

  :الفصل الخامس

( وبالفصل 1931شتنبر  2) 1350ربيع الثاني  18غير وتمم بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ )

( وبالفصل األول من الظهير 1941يوليوز  1) 1350جمادى الثانية  5يف بتاريخ الفريد من الظهير الشر 

 27( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1953يونيو  29) 1372شوال  17الشريف بتاريخ 

 27بتاريخ  234-61-1 ( وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم1955 فبراير  21) 1374جمادى الثانية 

بتاريخ  239-73-1 ( وبالفصل األول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1962يونيه  30) 1382محرم 

الصادر  54-03ونسخ وعوض باملادة األولى من القانون رقم ( 1973يونيو  19) 1393جمادى األولى  17

( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435

 

حامال لرخصة قنص مسلمة باسمه ال يجوز ألي قناص ، مغربي أو أجنبي مقيم ، أن يقنص دون أن يكون 

  :من طرف عامل اإلقليم أو العمالة أو من ينوب عنه ، مع مراعاة الشروط التالية

 

 أن يكون حاصال على رخصة لحمل السالح جارية صالحيتها ؛- 

أن يكون منضما إلى جمعية قنص بري مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفقا ألحكام الظهير الشريف - 

( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما 1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  376-58-1 رقم

 وقع تغييره وتتميمه ؛

 ن ؛املكرر مرتين من هذا القانو  4أن يكون حاصال على بطاقة الجامعة املشار إليها في الفصل - 

أن يقدم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن ، - 

خالل فترة صالحية رخصة القنص ، املسؤولية املدنية للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها 

املتعلق بمدونة  17-99للغير دون قصد ، وفقا ألحكام القسم األول من الكتاب الثاني من القانون رقم 

 .التأمينات

املكرر مرتين  3أن يكون حاصال على شهادة نجاح في امتحان رخصة القنص املنصوص عليه في الفصل - 

 أعاله ؛

 .أن يؤدي الحقوق والرسوم املعمول بها- 

ال يجوز ألي قناص أجنبي غير مقيم إذا لم يكن حامال لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل 

  :أو العمالة أو من ينوب عنه ، مع مراعاة الشروط التالية اإلقليم
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 اإلدالء بنسخة لرخصة قنص جارية صالحيتها مسلمة في بلده األصلي ؛- 

تقديم شهادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني تضمن ، - 

للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيها  خالل فترة صالحية رخصة القنص ، املسؤولية املدنية

 السالف الذكر ؛ 17-99للغير دون قصد وفقا ألحكام القسم األول من الكتاب الثاني من القانون رقم 

 تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي ؛- 

 .أداء الحقوق والرسوم املعمول بها- 

  :الفصل السادس

يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 الظهير الشريف رقم غير بالفصل الثاني من)

 : ترفض رخصة الصيد: ((1962

 

لكل شخص صدر عليه حكم جنائي بحرمانه من حق أو عدة حقوق من حقوقه الوطنية أو املدنية أو  -1

 العائلية

 شخص صدرت عليه عقوبة ما لتمرده أو اعتدائه على أعوان السلطة العمومية لكل -2

كل من صدر عليه حكم بجريمة تتعلق باصطناعه للبارود واألسلحة أو غير ذلك من اللوازم الحربية أو  -3

 ببيعها وتوزيعها أو بتهديده الغير قوال أو كتابة مصحفا ذلك بأمر أو بشرط ما أو بإتالفه األشجار أو

 الغالت القائمة )الغير املحصودة( أو الشجيرات النابتة من طبعها أو املغروسة بأيدي اإلنسان ؛

كل من صدر عليه حكم لتشرده )أي جوالنه بال عمل عادة وتكاسال( أو لتسوله أو لسرقة أو الختالس أو -4

 .لخيانة فيما أؤتمن به

 

الفقرة الثانية والثالثة والرابعة أعاله إال في وال يجب أن تمنع رخصة الصيد عن األشخاص املذكورين ب

 .خالل الخمس سنين املوالية النقضاء مدة العقوبة

 

ويمكن أن يمنع من الرخصة كل من يتعاطى جهارا تجارة املصيد أو الذين بلغ عنهم بأنهم يبالغون في إتالف 

 .املصيد املستقر أي الغير النقيل على طريقة معينة

 

  :الفصل السابع

 1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03سخ وعوض باملادة األولى من القانون رقم ن)

 3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ 

 : ((2006يوليو 

  :ال يجوز تسليم رخصة القنص

 ة ؛سن 18للقاصرين الذين يقل عمرهم عن 1 - 
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 للمحجور عليهم وفاقدي األهلية ؛2 - 

 ملن حرموا من حق حمل السالح نتيجة إدانة ؛3 - 

للذين لم يمتثلوا لإلدانات التي صدرت ضدهم بسبب إحدى املخالفات املنصوص عليها في هذا 4 - 

 .القانون 

 

  :الفصل الثامن

( وباملادة الثالثة من 1937ارس م 31) 1356محرم  18غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ )

 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03القانون رقم 

 : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15)

 .بيان أوصافهإن رخصة القنص هي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيها صورة صاحبها و 

 

ويعمل بها ملدة سنة واحدة ابتداء إما من فاتح شهر سبتمبر السابق لتاريخ تسليمها إذا كان هذا التسليم 

واقعا قبل تاريخ انتهاء القنص انتهاء عموميا وإما من فاتح شهر سبتمبر التالي إذا كان التسليم املذكور 

 .مستقلة عن رخصة حمل السالحواقعا بعد تاريخ انتهاء القنص. وتكون رخصة القنص 

 

 .ويمكن تجديدها وفق نفس شروط تسليمها باستثناء تلك املتعلقة بامتحان رخصة القنص

 

نونبر  28) 1361ذي القعدة  19ألغيت الفقرة الرابعة بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ )

1942)). 

 

  :الفصل التاسع

( وبالفصل الثاني من 1953يونيو  29) 1372شوال  17ريخ غير بالفصل األول من الظهير الشريف بتا)

( وغيرت الفقرة األولى باملادة 1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 الظهير الشريف رقم

جمادى  18بتاريخ  1-06-127لظهير الشريف رقم الصادر بتنفيذه ا 54-03الثالثة من القانون رقم 

 :((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427األولى 

خالل املدة املفتتح فيها موسم القنص ، ال يجوز القنص إال نهارا إما بالرماية من غير ركوب دابة وإما 

 .ة وإما بواسطة الطيور الكاسرةبواسطة كالب تطارد القنيص راكض

 

وتمنع جميع الوسائل األخرى بما فيها الصيد بالطائرة أو الهيليكوبتير أو السيارة وبوجه عام جميع 

الناقالت التي تجرها البهائم أو ذات املحرك املستعملة لقبض املصيد أو مطاردته أو احاشته أو إخراجه 

ته شباك وغير ذلك من آالت الصيد املمنوعة أو أن يحملها خارجا من مأواه وال يجوز ألحد أن تكون في حياز 
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 .عن محل سكناه

 

  :الفصل العاشر

يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غير وتمم السيما بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم)

 1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03غير باملادة الثالثة من القانون رقم ( و 1962

 3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ 

 :((2006يوليو 

  :تحدد بنص تنظيمي

نيص وكذا كيفيات مباشرة قنص كل نوع من هذه فترات وتواريخ افتتاح وانتهاء قنص مختلف أنواع الق-1

 األنواع ؛

أنواع الحيوانات التي صارت مضرة بسبب عددها والتي يجوز لرب امللك أو الحائز أن ينظم أعدادها -2

 بأراضيه إما في كل وقت وآن وإما في فترة معينة وكذا شروط ممارسة هذا التنظيم ؛

تها أو قنصها أو قبضها أو تنظيم أعدادها إما في فترة معينة وإما بيان أنواع الحيوانات التي تمنع مطارد-3

 .في كل وقت وآن وبأية وسيلة كانت

شروط مباشرة الصيد باملطاردة أي بوسائل تساعد على طرد املصيد أو احاشته نحو الصياد وكذا -4

 .أنواع الحيوانات التي يمكن اصطيادها بهذه الطريقة

لتي يمكن أن يقتلها الصيادون من مختلف الحيوانات وكذا شروط نقل هذا العدد األقص ى من املصيد ا-5

 .املصيد

 .األيام التي يمكن أن يمنع خاللها الصيد في أوقات االفتتاح-6

الشروط التي تباشر بها املتاجرة في املصيد وبالخصوص قائمة أنواع الحيوانات التي يمكن أن تمنع -7

 .املتاجرة فيها مؤقتا

 .الطرق واآلالت واألدوات والحيوانات املمنوع الصيد بهاالوسائل و -8

أنواع الحيوانات التي يكون جلدها ملكا للدولة وكذا تخصيص هذا الجلد الذي يباع لفائدة صندوق -9

الصيد حسب قواعد التخلي عن منتوجات امللك املخزني أو يتخلى عنه ملن قتل الحيوان مقابل أداء وجيبة 

 .روط دفعها بموجب قرارات التطبيقيحدد أيضا مبلغها وش

قائمة أنواع الحيوانات املحمية املمكن البحث عن جلودها في جميع األماكن التي قد تودع بها -10

للمحافظة عليها قصد املتاجرة فيها أو معالجتها غير أن هذا البحث ال يمكن أن يباشر في محل السكنى إال 

 .والعشابينعند معالجي الجلود والفرائين والدباغين 

 لكيفيات الخاصة ملمارسة القنص من طرف األجانب غير املقيمين-11

 

  :املكرر  10الفصل 

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1962-60',%207);


 مجموعة التشريع الغابوي 123

 

( وتمم بالفصل 1937مارس  31) 1356محرم  18أضيف بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ )

لثاني من ( وغير بالفصل ا1938يوليوز  13) 1357جمادى األولى  15الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 

( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1949يوليوز  4) 1368رمضان  7الظهير الشريف بتاريخ 

 234-61-( وغير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم1952شتنبر  13) 1371ذي الحجة  22

 15بتاريخ  65-604 ( وبالفصل األول من الظهير الشريف رقم1962يونيه  30) 1382محرم  27اريخ بت1 

الصادر بتنفيذه الظهير  54-03( وغير باملادة الثالثة من القانون رقم 1969أكتوبر  27) 1389شعبان 

 7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127م الشريف رق

 :((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة 

يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتهم الشبكية وخرجتهم وشباكهم وأكياسهم وجيوب مالبسهم 

ي يمكن استعمالها إليداع املصيد أو نقله أو وساللهم وسياراتهم وجميع األواني والناقالت املستعملة أو الت

املحافظة عليه كلما طلب منهم ذلك األعوان املكلفون بمراقبة القنص حتى يتأتى لهم إثبات املخالفات 

 .ملقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه

 

فتوحة للعموم مثل ويجوز أيضا إجراء املراقبة والبحث عن القنيص على الطرق العمومية واألماكن امل

األسواق وغيرها وفي العربات ومحطات القطار وبصفة عامة في جميع األماكن التي تودع فيها الحيوانات 

التي تم قنصها قصد حفظها واالتجار بها وعرضها على املستهلكين. وال يجوز إجراء املراقبة والبحث في 

 .واد الصالحة لالستهالك والعشابيناملساكن ما عدا مساكن أصحاب املطاعم والنزل وبائعي امل

 

وإن القنيص املحصل عليه بصفة غير مشروعة يحجز من طرف األعوان املكلفين بتحرير املحاضر الذي 

مقابل وصل إلحدى املؤسسات الخيرية ، أو إذا تعذر ذلك ، يدفن بعين املكان ،  -إذا كان ميتا -يسلمونه 

 .ستعمله اإلدارة املكلفة باملياه والغابات قصد إعادة توطينهوإذا كان القنيص حيا ، فيطلق سراحه أو ت

 

أما الشبكات واملصايد وغيرها من اآلالت املمنوعة ، فيجب أن يحجزها األعوان املكلفون بتحرير املحاضر 

قصد إيداعها بكتابة ضبط املحكمة املختصة ، أو عند عدمها ، بمقر املمثل املحلي لإلدارة املكلفة باملياه 

 .لغابات ، وال يمكن بأي حال من األحوال أن توضع تحت الضمانوا

 

ثم إن حيوانات القنص املمنوعة املوجودة حالة استعمالها في الصيد تحجز وتوضع تحت العقل إما عند 

رئيس فرقة الصيد أو باملركز الغابوي األقرب أو عند مرتكب املخالفة أو صاحب هذه الحيوانات بشرط 

تقديمها متى طلب منهم ذلك أو حتى عند شخص يختار لسكناه قرب املكان الذي ارتكبت أن يتكفل هؤالء ب

فيه الجنحة من غير أن يسمح بإرجاع هذه الحيوانات قبل إصدار الحكم وال بوضعها تحت الضمان ومن 

ة على غير أن يسأل الحارس أو اإلدارة عن الحوادث أو الخسارات التي يمكن أن تقع أثناء مدة العقل وزياد
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ذلك يمكن قتل هذه الحيوانات بعد مض ي ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز ألصحابها 

 .املطالبة بأي عوض أو تعويض عن الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة

 

على أن جلود القنيص املقتول مخالفة للقانون يجري عليها الحجز كذلك. وتودع بكتابة ضبط املحكمة 

أو عند عدمها بمقر املمثل املحلي لإلدارة املكلفة باملياه والغابات. وال يمكن أن توضع تحت  املختصة

الضمان ، ويتم بيعها لفائدة صندوق القنص والصيد في املياه القارية ، بطلب من كاتب الضبط أو املمثل 

قناص الحق في املطالبة بإرجاع املحلي لإلدارة املكلفة باملياه والغابات. وإذا صدر الحكم بالبراءة ، فإن لل

 .ثمن البيع بكامله أما الصوائر فيتحملها صندوق القنص والصيد في املياه القارية

 

ويتولى األعوان املكلفون بتحرير املحاضر حجز أسلحة الصيد كيفما كان نوع الجنحة املثبتة ، إذا رفض 

معروف أو لم يثبتوا بكيفية واضحة أصحاب األسلحة اإلدالء بأسمائهم ، أو إذا لم يكن لهم مسكن 

مسكنهم أو هويتهم. وتحجز األسلحة كذلك بصفة فعلية إذا ارتكب أصحابها إحدى املخالفات املبينة في 

بعده ، أو كان بأيديهم عدد من الحيوانات املصيدة يفوق بثالث وحدات كل عدد من  17و 16الفصلين 

للصياد في اقتناصها خالل يوم واحد ، حسبما هي محددة األعداد القصوى لوحدات أنواع املصيد املأذون 

 .في القرار السنوي ، وكذا إذا اقتنصوا املصيد أو نقلوه خالل األيام التي يمنع فيها القنص

 

ويودع األعوان املكلفون بتحرير املحاضر األسلحة املحجوزة في ظرف الثالثة أيام املوالية لتاريخ الحجز 

دارة املكلفة باملياه والغابات. وإذا كانت تترتب عن هذه الجنحة متابعات ، فإن بمقر املمثل املحلي لإل 

السالح يسلم حاال إلى كتابة الضبط باملحكمة املختصة. وفي حالة عرض مصالحة ، يحتفظ به بمقر 

اإلدالء في املمثل املحلي لإلدارة املكلفة باملياه والغابات الذي تم به إيداعه ، وال يرجع إلى صاحبه إال بعد 

األجل املعين ألداء مبلغ املصالحة بوصول أو أية حجة أخرى تثبت دفع املبلغ املذكور ، أما إذا تخلف املبرمة 

معه املصالحة عن اإلدالء في األجل املعين ، فإن السالح يسلم إلى كتابة الضبط باملحكمة املختصة في 

 .بعد تقديرظرف الثالثة أيام املوالية النصرام هذا األجل على أ

 

وفي حالة حجز فعلي لسالح القنص ، وكذا في الحاالت التي يبقى فيها هذا السالح بين أيدي مرتكب 

املخالفة ، فإن العون املكلف بتحرير املحضر يشير في محضره إلى وصف السالح ويثبت فيه على 

ذكور إلى مرتكب الخصوص رقم تسجيله ، وإذا حجز السالح بصفة فعلية ، سلم نظير من املحضر امل

 .املخالفة

 

وفي الحاالت التي يقع فيها الحجز ، فإن العون املكلف بتحرير املحضر ، يشير إلى ذلك في محضره الذي 

يودع نسخة منه خالل الثالثة أيام املوالية الختتامه ، تحت طائلة البطالن ، بكتابة ضبط املحكمة 
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ن يطالبون باألشياء أو األسلحة أو الحيوانات املحجوزة. املختصة ، وتبلغ هذه الوثيقة إلى األشخاص الذي

غير أن النسخة املذكورة تسلم في نفس الوقت مع سالح القنص إلى مقر املمثل املحلي لإلدارة املكلفة باملياه 

والغابات في حالة حجز السالح بصفة فعلية. وال تودع هذه النسخة مع السالح بكتابة ضبط املحكمة 

 .ي حالة عدم تسوية املخالفة عن طريق املصالحةاملختصة إال ف

 

وتجري على األشخاص الذين يمتنعون من تطبيق املقتضيات السابقة العقوبات املنصوص عليها في 

 .بعده 15الفصل 

 

 .وعالوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر مستخرج من الحكم وفقا ألحكام القانون الجنائي

 

 :ينالفصل العاشر مكرر مرت

( 1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 أضيف بالفصل الثالث من الظهير الشريف رقم)

 18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03وغير باملادة الثالثة من القانون رقم 

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427دى األولى جما

2006)): 

يجب على القناصين املغاربة واألجانب املقيمين أن يقدموا حاال ، بناء على طلب من األعوان املكلفين 

وشهادة التأمين بمراقبة القنص ، رخصة حمل السالح ورخصة القنص واإلذن بقنص القنيص املعني 

وبطاقة الجامعة امللكية املغربية للقنص ، وعند االقتضاء ، اإلذن املكتوب للمكتري عندما يوجد القناص 

في أرض تم كراء حق القنص فيها. وعندما يتعلق األمر بأجنبي غير مقيم ، يجب على هذا القناص أن يدلي 

ادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم بإذن للقنص السياحي ورخصة حمل السالح ورخصة القنص وشه

 .القنص السياحي الذي يتكفل به

 

رجب  4بتاريخ  280-92-1 من الظهير الشريف رقم 22غيرت الفقرة الثانية بالبند األول من املادة )

وإذا لم يدل املعني باألمر بالوثائق السالفة  : (1993املالية لسنة  ( بمثابة قانون 1992دجنبر  29) 1413

درهم ، على أنه يمكنه أن يدفع حاال إلى املأمور الذي  1.000درهم إلى  600الذكر تعرض ألداء غرامة من 

درهم ويتسلم وصال بذلك ما عدا إذا ثبت عليه في  600عاين املخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغها 

 .الوقت ارتكاب مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون  نفس

ويفيد أداء الغرامة في الحال االعتراف بارتكاب املخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية ما عدا 

على الوثائق املشار إليها  -وقت القيام بالقنص  -إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام توفره 

 .لى أعالهفي الفقرة األو 
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وفي جميع األحوال يترتب عن املخالفة وضع محضر ال يختتم إال عند انصرام أجل الثمانية أيام املنصوص 

عليه في الفقرة السابقة. ويسلم املحضر املذكور إلى املمثل املحلي لإلدارة املكلفة باملياه والغابات الذي 

 .أثبتت املخالفة بدائرة نفوذه

 

لقبض الغرامة الصلحية واإلجمالية فهم األعوان املنصوص عليهم في املقطع األول  أما األعوان املؤهلون 

من ظهيرنا الشريف هذا ويحمل هؤالء األعوان دفترا ذا أرومة تسلمه إدارة املياه والغابات  23من الفصل 

دفتر ويعد لتسجيل الغرامات. ويترتب عن قبض الغرامة تسليم وصول إلى مرتكب املخالفة يقتطع من ال

 .املذكور ويضاف نظير منه إلى املحضر الذي أثبتت فيه املخالفة

 

ويدفع العون املكلف بتحرير املحضر املبالغ املقبوضة بهذه الكيفية مقابل وصول إلى صندوق عون 

الخزينة الواقع في دائرته مكان إثبات املخالفة. ويتكفل املحاسب بهذه املبالغ برسم صندوق القنص 

 .بعده 22ياه القارية طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل والصيد في امل

 

  :الفصل الحادي عشر

( وبالفصل 1948ماي  29) 1367رجب  19غير السيما بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ )

في كل وقت يمنع : (1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 الثاني من الظهير الشريف رقم

وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أيا كان نوعه وكذا إتالفها ومسكها ونقلها وعرضها 

 وتصديرها وعرضها للبيع وشراؤها وبوجه عام جميع الحيوانات التي لم تصرح قرارات التطبيق بأنها مضرة

 

شاش واألفراخ وصغار املصيد سواء كانت ممسكة أو منقولة أو معروضة للبيع أو موسوقة البيض واألع

 .أو مباعة أو مشتراة يقع حجزها

 

  :الفصل الثاني عشر

( وبالفصل الثاني من 1949يوليوز  4) 1368رمضان  7غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ )

( وبالفصل الثاني من الظهير الشريف 1953يونيو  29) 1372شوال  17الظهير الشريف بتاريخ 

الصادر  54-03( وباملادة الثالثة من القانون رقم 1962يونيو  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 رقم

( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427ى األولى جماد 18بتاريخ  1-06-127بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435

تمنع بأي وجه من الوجوه أثناء أوقات اختتام صيد أنواع املصيد املختلفة مطاردة هذه األنواع وقبضها 

 .وإتالفها وكذا مسكها ونقلها وعرضها وتصديرها وعرضها للبيع
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ا كليا نقل املصيد من ناحية مرخص فيها االصطياد إلى ناحية انتهت فيها مدته ويحجز كل كما يمنع منع

 .القنيص الواقع نقله

 

غير أن اإلدارة املكلفة باملياه والغابات يمكنها أن تسلم رخصا للنقل تسمح بموجبها بحمل القنيص املقتول 

ملرخص فيها ، وإما عمال باملقتضيات التي تسمح خارج النواحي التي اقتنص فيها إما أثناء عمليات التنظيم ا

 .بقنص بضعة حيوانات في ناحية واحدة أو في عدة نواح

 

  :الفصل الثالث عشر

( وبالفصل األول من 1937مارس  31) 1356محرم  18غير بالفصل الرابع بالظهير الشريف بتاريخ )

الثاني من الظهير الشريف  ( وبالفصل1950يونيو  20) 1369رمضان  4الظهير الشريف بتاريخ 

 54-03( وباملادة الثالثة من القانون رقم 1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 رقم

( : ج. 2006ونيو ي 15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435ر. عدد 

يمنع في كل فصل تصدير الحيوانات املرخص في قنصها وكذا التجول بها ونقلها ومسكها وعرضها للبيع 

تلها وبيعها وشراؤها إذا كانت هذه الحيوانات ، كيفما كان أصلها ، قد وقع القبض عليها أو اصطيادها أو ق

 .بواسطة وسائل وآالت أو أدوات أو حيوانات القنص املمنوع استعمالها

 

كما يمنع في كل فصل نقل أو مسك القنيص الحي بدون رخصة في النقل أو املسك تسلمها اإلدارة 

 .املختصة

 

ت إذا ارتكبت مخالفة للمقتضيات املذكورة ، يقوم املوظفون املكلفون بتحرير التقارير بحجز الحيوانا

 .املكرر أعاله 10املصطادة وتوزيعها على الكيفية املقررة في الفصل 

 

 .يمنع استيراد كل أنواع القنيص

 

  :غير أنه ، يمكن لإلدارة املختصة أن تسلم أذونا فردية لالستيراد في الحاالت التالية

 

ا كان مكان قدومها ، استيراد أصناف حيوانات يكون قنصها مرخصا به ، إذا كانت هذه الحيوانات ، كيفم- 

 قد تم القبض عليها وقنصها وقتلها بواسطة وسائل أو آالت أو أدوات أو حيوانات قنص مأذون بها ؛

 .استيراد أصناف حيوانات بهدف إعادة توطين أراض ي القنص- 
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  :الفصل الرابع عشر

( وبالفصل 1951 غشت 22) 1370ذي القعدة  18غير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ )

( وغير باملادة الثالثة 1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 الثاني من الظهير الشريف رقم

 1427األولى  جمادى 18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03من القانون رقم 

 : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15)

أعاله ، يمكن  13وما يليه إلى غاية الفصل  9إن استثناءات أو مخالفات مؤقتة ومحلية ملقتضيات الفصل 

الف الطيور أو القنيص أو الترخيص فيها ، ولو وقت منع القنص ، من طرف اإلدارة املختصة إما اتقاء إلت

إنماء للتعمير الخاص بأنواع الصيد وإما ملصلحة علمية أو رغبة في تنظيم بعض الحيوانات التي أصبحت 

 .مضرة أو ألي سبب آخر

 

ويجوز لإلدارة املختصة أن تسلم بصفة استثنائية إلى أشخاص يتوفرون على دراية علمية خاصة 

 .بض الحيوانات ألجل املصلحة العلمية بمنطقة محدودة وملدة معينةترخيصات مؤقتة وقابلة لإللغاء في ق

 

وقد تحدد هذه الترخيصات عند االقتضاء مبلغ اإلتاوة التي يجب على صاحب الترخيص أن يؤديها لفائدة 

 .الخزينة

 

  :الفصل الرابع عشر املكرر 

بتاريخ  1-06-127لشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير ا 54-03أضيف باملادة الثانية من القانون رقم )

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)): 

 

 .يعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم باملغرب

 

، ال يمكن للسائحين القناصين أن يمارسوا القنص إال بوساطة من منظم للقنص السياحي يتكفل بهم 

 .معتمد من طرف اإلدارة املختصة

 

وال يمكنهم القنص إال داخل القطع األرضية التي تم كراء حق القنص فيها لفائدة منظم القنص السياحي 

الذي يتكفل بهم ، باستثناء بعض أصناف القنيص املحددة في النصوص املتخذة لتطبيق هذا القانون 

 .التي يتقرر بموجبها افتتاح القنص واختتامه

 

  :الفصل الرابع عشر املكرر مرتين
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بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03أضيف باملادة الثانية من القانون رقم )

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)): 

 

للقنص السياحي كل شخص ذاتي أو معنوي ينظم عمليات قنص يراد في مدلول هذا القانون بمنظم 

 .بهدف الربح لفائدة سائحين قناصين

 

ويمكن أن يشارك كذلك القناصون املغاربة والقناصون األجانب املقيمون باملغرب في عمليات القنص 

 .املنظمة من لدن منظمي القنص السياحي

 

 .ملمارسة نشاط منظم القنص السياحييجب الحصول على اعتماد من لدن اإلدارة املختصة 

 

  :يجب على األشخاص الذاتيين ، قصد الحصول على االعتماد-1

 أن يكونوا مقيمين باملغرب ؛- 

أن ال يكونوا قد حكم عليهم من أجل مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالقنص أو األمن - 

  ...العام أو األسلحة النارية أو املتفجرات

  :يجب على األشخاص املعنويين ، قصد الحصول على االعتماد-2

 أن تكون مقراتهم باملغرب ؛- 

أن يعينوا ممثال مسؤوال ، يكون شخصا ذاتيا ، يستوفي بالضرورة الشروط املنصوص عليها في البند األول - 

 .أعاله

 

  :ادوعالوة على ذلك ، يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي ترشح للحصول على االعتم

 

أن يتوفر على عقد كراء لحق القنص محرر لفائدته يغطي القطعة األرضية املخصصة للقنص التي يجب - 

 على السائحين القناصين الذين يتكفل بهم القنص داخلها ؛

أن يثبت التوفر على الوسائل املالية والبشرية الضرورية إلجراءات استقبال والتكفل بالسائحين - 

 ظيم القنص السياحي ؛القناصين وكذا لتن

أن يقدم ملفا استثماريا يبين التهييئات املزمعة لتشجيع نشاط سياحة القنص والوسائل البشرية واملالية - 

 التي ستخصص للمشروع ؛

أن يثبت أن املستخدمين الذين سيوظفهم لهم الكفاءات الضرورية في مجال القنص وعند االقتضاء في - 

 .املجال السياحي
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ماد عند انتفاء شرط أو مجموعة من الشروط الضرورية ملنحه والسيما في حالة فسخ عقد يسحب االعت

 .كراء حق القنص

 

  :الفصل الرابع عشر املكرر ثالث مرات

بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03أضيف باملادة الثانية من القانون رقم )

يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 6200يونيو  15) 1427جمادى األولى  18

2006)):  

 

 .يجب أن يكون رفض منح االعتماد معلال

 

 .وال يمكن تفويته أو نقله بأي شكل من األشكالاالعتماد شخص ي،

 

 .ويعتبر باطال بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك

  :الفصل الخامس عشر

( وبالفصل 1937مارس  31) 1356محرم  18الفصل الخامس من الظهير الشريف بتاريخ غير وتمم ب)

( وبالفصل الفريد من الظهير 1949يوليوز  4) 1368رمضان  7الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

 27( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1951دجنبر  10) 1371ربيع األول  10الشريف بتاريخ 

 27بتاريخ  234-61-1 ( وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم1955يبراير  21) 1374لثانية جمادى ا

 4بتاريخ  280-92-1 من الظهير الشريف رقم 22( وبالبند األول من املادة 1962يونيه  30) 1382محرم 

( وغير باملادة الثالثة من القانون رقم 1993( بمثابة قانون املالية لسنة 1992دجنبر  29) 1413رجب 

يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  03-54

  : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  4355( : ج. ر. عدد 2006

 16املكرر مرتين و 10إن املخالفات ملقتضيات ظهيرنا الشريف هذا غير تلك املنصوص عليها في فصليه 

درهم  4.500درهم إلى  1.600وكذا ملقتضيات القرارات الصادرة بتطبيقه يعاقب عليها بغرامة من 

 .ر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطوبالحبس من شهر إلى ثالثة أشه

 

إن املخالفات لاللتزامات والشروط املبينة في كراريس التحمالت وعقود إيجار حق الصيد إذا كانت واقعة 

من املستأجرين في قطعهم التي بيدهم برسم الكراء للصيد أو من األشخاص الذين قد حصلوا منهم على 

 .القنص يعاقب عنها بنفس العقوبات املذكورة اإلذن في القنص فيها وكذا من حاملي رخصة

 

يحجز املوظفون املكلفون بتحرير محاضر الحيوانات املقتولة زيادة على العدد املحدود في القرار السنوي 
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 .مكرر أعاله 10الصادر بفتح مدة الصيد ويقومون بتوزيعها على الكيفية املذكورة في الفصل 

 

قتلها أثناء عملية إحاشة ، زيادة على العدد املحدد في الرخصة املتعلقة بها غير أن الخنازير البرية التي يتم 

، يجب اقتناؤها من طرف املسؤول عن اإلحاشة مقابل أداء ذعيرة ، تكون لها صبغة جبر الضرر املدني ، 

 .يحدد مبلغها بنص تنظيمي

 

  :الفصل السادس عشر

( وبالفصل األول 1948ماي  29) 1367رجب  19 غير وتمم بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ)

( و بالفصل الثاني من الظهير الشريف 1950يونيو  20) 1369رمضان  4من الظهير الشريف بتاريخ 

من الظهير الشريف  22ول من املادة ( وبالبند األ 1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 رقم

( وتمم باملادة 1993( بمثابة قانون املالية لسنة 1992دجنبر  29) 1413رجب  4بتاريخ  280-92-1 رقم

جمادى  18بتاريخ  1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03الثالثة من القانون رقم 

 : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427األولى 

درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين  14.000درهم إلى  4.000يعاقب بغرامة من 

  :العقوبتين فقط

 

وقت املمنوع فيه االصطياد أو عرضوا مصيد للبيع أو باعوه أو األشخاص الذين تعاطوا الصيد في ال1 - 

 اشتروه أو نقلوه

األشخاص الذين عرضوا للبيع في كل فصل املصيد املقتول بواسطة وسائل أو آالت أو أدوات أو 2 - 

 .حيوانات الصيد املمنوع استعمالها أو باعوه أو نقلوه أو تجولوا به أو صدروه

ون أو الذين يوجدون حاملين أو بيدهم خارج محل سكناهم شبكات أو آالت أو األشخاص الذين يمسك3 - 

غيرها من أدوات الصيد املمنوع استعمالها وكذا األشخاص الذين يكونون مصحوبين بحيوانات الصيد 

 .املمنوعة واملوجودة في حالة الصيد

يم أو أنواع الطعم التي من شأنها األشخاص الذين استعملوا العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراث4 - 

 .إسكار املصيد أو إتالفه

األشخاص الذين انتزعوا األعشاش بدون رخصة أو أخذوا أو أتلفوا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا 5 - 

أو اشتروا بيض أو أفراخ أو صغار جميع الحيوانات الوحشية التي لم يصرح في قرارات تطبيق ظهيرنا 

 .ها مضرةالشريف هذا بأن

 األشخاص الذين يخالفون في كل وقت وءان الضابط املتعلق باملتاجرة بالحيوانات املصطادة6 - 

األشخاص الذين اصطادوا باملطاردة ، ماعدا في حالة الرخصة الخصوصية أو االستثنائية املنصوص 7 - 

 .عليها في القرارات الصادرة بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا
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اصطادوا بدون رخصة أو قبضوا أو أتلفوا الحيوانات التابعة لألنواع املحمية أو األشخاص الذين 8 - 

النافعة املحددة قائمتها في قرارات التطبيق وكذا األشخاص الذين أمسكوا الحيوانات املذكورة حية كانت 

 .أو ميتة أو جلودها أو عرضوها للبيع أو باعوها أو اشتروها أو تجولوا بها

أعاله وفي أماكن  3اقتنصوا في املناطق التي منع فيها القنص طبقا ألحكام الفصل األشخاص الذين -9

 من هذا القانون ؛ 5القنص املحمية املنصوص عليها في الفصل 

 أعاله 13األشخاص الذين استوردوا أنواعا من القنيص مخالفة ألحكام الفصل -10

 .دون إذن من املكتري  األشخاص الذين اقتنصوا في أرض تم كراء حق القنص فيها-11

 

  :الفصل السابع عشر

يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غير وتمم بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم)

  : أعاله تضاعف 16و 15املكرر مرتين و 10إن العقوبات املنصوص عليها في الفصول :((1960

 

على األشخاص الذين اصطادوا ليال أو استعملوا وسائل أو آالت أو أدوات أو حيوانات الصيد املمنوعة -1

 .()باستثناء الصيد باملطاردة

من ظهيرنا الشريف هذا باستثناء مالكي  2على األشخاص الذين اصطادوا في األراض ي املبينة في الفصل -2

 .صرفين فيهاهذه األراض ي أو املت

على كل من تكررت منه املخالفة أو تنكر أو تلثم أو اتخذ اسما مزيفا أو حاول الفرار أو فر أو استعمل في -3

الصيد دابة أو طائرة أو هيليكوبتيرا أو سيارة وبوجه عام كل ناقلة تجرها بهائم أو ذات محرك وكذا إذا 

ظر إن اقتض ى الحال عن العقوبات األشد استعمل التهديد أو العنف ضد األشخاص وذلك بصرف الن

 .صرامة املنصوص عليها في القانون الجنائي

 .فيعاقب بأقص ى العقوبة 23وإذا صدرت املخالفة من أحد املذكورين في الفصل 

  :الفصل الثامن عشر

إن : (1962يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم)

مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل املتعلقة بالظروف املخففة وبإيقاف التنفيذ ال تطبق على 

 .العقوبات املقررة في ظهيرنا الشريف هذا

 

  :الفصل التاسع عشر

دجنبر  29) 1413رجب  4بتاريخ  280-92-1 الظهير الشريف رقممن  22غير بالبند األول من املادة )

يعتبر في حالة عود إلى املخالفة كل من سبق أن حكم عليه :(1993( بمثابة قانون املالية لسنة 1992

ظهيرنا الشريف هذا وارتكب جنحة أخرى لهذه األحكام نهائيا بعقوبة جنحية من أجل مخالفة ألحكام 

 .نفسها بعد انقضاء العقوبة أو تقادمها بأقل من خمس سنوات

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1962-60',%207);
javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1962-60',%207);
javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1992-60',%207);


 مجموعة التشريع الغابوي 133

 

  :الفصل العشرون

 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غير املقطع األول و الثاني بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم)

يترتب عن كل حكم باإلدانة حجز األسلحة أو اآلالت أو األدوات أو الوسائل املستعملة :((1962يونيو  30)

 .في الصيد وكذا حجز جلود املصيد املقتول بغير قانون 

 

عة كما ويؤمر في هذا الحكم عالوة على ذلك بإتالف آالت الصيد املمنوعة وبقتل حيوانات الصيد املمنو 

يحدد فيه عند االقتضاء مبلغ صوائر الصيانة والعقل الواجب دفعه لصندوق الصيد على أن يتحمل هذا 

 .األخير عند الحاجة إرجاع املبالغ للشخص الذي تولى العقل

 

 27) 1389شعبان  15بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ  20من الفصل  4و 3ألغي املقطعان )

 .((1969أكتوبر 

 

( 1931شتنبر  2) 1350ربيع الثاني  18غيرت الفقرة األخيرة بالفصل الثالث من الظهير الشريف بتاريخ )

( وبالفصل 1955يبراير  21) 1374جمادى الثانية  27وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

من  22املادة  ( وبالبند األول من1962يونيه  30) 1382محرم  27األول من الظهير الشريف بتاريخ 

( بمثابة قانون املالية لسنة 1992دجنبر  29) 1413رجب  4بتاريخ  280-92-1 الظهير الشريف رقم

ومة أو وإذا لم يقع حجز األسلحة أو آالت أو أدوات الصيد فيحكم على املخالف بأن يسلمها للحك:(1993

 .درهم 5.000أن يدفع قيمتها حسبما يعين في الحكم الصادر عليه بدون أن تقل قيمتها عن 

 

  :الفصل الحادي والعشرون

إذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة ملقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو القرارات الصادرة بشأن تنفيذه 

نه من الحق في الحصول على غيرها أثناء فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد من يده وحرما

 .مدة قدرها خمس سنين على األكثر

 

 30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غيرت الفقرة الثانية بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم)

 29) 1413رجب  4بتاريخ  280-92-1 من الظهير الشريف رقم 22املادة ( وبالبند األول من 1962يونيه 

ويحكم وجوبا بهذه العقوبة اإلضافية في الحاالت  ، 1993( بمثابة قانون املالية لسنة 1992دجنبر 

 أعاله 17املنصوص عليها بالفصل 

 

اإلدارة أن تنزع رخصة الصيد من املحكوم عليه الذي يتأخر مدة تسعين يوما ابتداء من يوم صدور  وعلى

الحكم عليه نهائيا عن أداء األموال املحكوم بها عليه )الذعيرة( وعما يترتب عليه في مقابلة حجز السالح 

javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1962-60',%207);
javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1992-60',%207);
javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1962-60',%207);
javascript:OpenPopupDetailsTexteAr('j1992-60',%207);


 مجموعة التشريع الغابوي 134

 

 .أدى ما عليه إن لم يكن قدوالصوائر( وال يمكنه فيما بعد أن يحصل على رخصة أخرى للصيد 

 

  :الفصل الثاني والعشرون

( وبالفصل األول 1931شتنبر  2) 1350ربيع الثاني  18غير بالفصل الرابع من الظهير الشريف بتاريخ )

( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1934ماي  7) 1353محرم  23من الظهير الشريف بتاريخ 

محرم  27بتاريخ  234-61-1 الثاني من الظهير الشريف رقم( وبالفصل 1952شتنبر  13) 1371حجة  22

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03( وباملادة الثالثة من القانون رقم 1962يونيه  30) 1382

جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006نيو يو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  127-06-1

 : ((2006يوليو  3) 1427

إن املبالغ التي تجنى من الغرامات واملصالحات املسموح بها تطبيقا ملقتضيات هذا القانون تدفع في 

 .صندوق القنص والصيد في املياه القارية

 

محرري املحاضر مكافآت تمنحها لألعوان وتأخذ الدولة من صندوق القنص والصيد في املياه القارية 

الذين يثبتون الجنح املنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن ينتج عن إثبات تلك الجنح الحكم على 

 .مرتكبيها بغرامة أو إبرام مصالحة معهم

 

ن % من مبلغ الغرامة املقبوضة أو م10وتتكون تلك املكافآت من مبلغ محدد ومبلغ ما يؤدي نسبي يعادل 

 املبلغ الذي تمت عليه املصالحة

 

 .يحدد مقدار وشروط تخصيص املكافآة القارة بنص تنظيمي

  :الفصل الثاني والعشرون املكرر 

( وبالفصل الثاني 1932دجنبر  3) 1351شعبان  4أضيف بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ )

فصل الرابع من الظهير الشريف بتاريخ ( وبال1934مايو  7) 1353محرم  23من الظهير الشريف بتاريخ 

 1363شوال  3( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1938يوليو  13) 1357جمادى األولى  15

يونيه  30) 1382محرم  27يخ بتار 234-61-1 ( وبالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم1944شتنبر  20)

 1-06-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54-03( وغير باملادة الثالثة من القانون رقم 1962

 3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ  5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ 

  : ((2006يوليو 

اء لفائدة الدولة أو لفائدة مكتري حق الصيد باملتابعات عن تعويض يعهد إلى إدارة املياه والغابات سو 

 .املخالفات املقررة في هذا القانون 
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وتباشر الدعاوى واملتابعات من طرف ضباط إدارة املياه والغابات بالنيابة عن اإلدارة وذلك بدون أن يمنع 

 .هذا من استعمال الحق املخول للنيابة العامة

 

أكتوبر  10املوافق  1335حجة عام  20من الظهير الشريف املؤرخ في  58ررة في الفصل إن املقتضيات املق

املتعلق بحفظ الغابات واستغاللها وهي املتعلقة بمعاينة الجنح وإثباتها وكذلك املقتضيات  1917سنة 

علقة من الظهير الشريف املذكور وهي املت 81و 80و 79و 74و 73و 72و 71و 70املقررة في الفصول عدد 

 .بمتابعة الجنح وبتعويض األضرار الناشئة عنها تطبق على املتابعات املقامة فيما يتعلق بالقنص

 

 4بتاريخ  280-92-1 من الظهير الشريف رقم 22تمم بالفقرتين التاليتين من البند األول من املادة )

من  27وتطبق كذلك أحكام املادة : (1993( بمثابة قانون املالية لسنة 1992دجنبر  29) 1413رجب 

 .القانون املتعلق باملسطرة الجنائية

في حالة التلبس يجوز لوكيل امللك إذا كان يعاقب على الجنحة بالحبس عمال بأحكام ظهيرنا الشريف هذا ، 

 .نصوص عليها في القانون املتعلق باملسطرة الجنائيةأن يصدر أمرا بالحبس وفقا لإلجراءات امل

  :الفصل الثالث والعشرون

( وبالفصل الثالث 1932دجنبر  3) 1351شعبان  4غير وتمم بالفصل األول من الظهير الشريف بتاريخ )

( وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 1934مايو  7) 1353محرم  23من الظهير الشريف بتاريخ 

الصادر بتنفيذه  54-03( وغير باملادة الثالثة من القانون رقم 1951دجنبر  10) 1371ربيع األول  10

 5435( : ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427جمادى األولى  18بتاريخ  1-06-127الظهير الشريف رقم 

  : ((2006يوليو  3) 1427جمادى اآلخرة  7بتاريخ 

ن واألعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية إن ضباط الشرطة القضائية واملوظفي

واملحلفين الذين يمكنهم أن يحرروا محضرات املخالفات لهم الحق في إثبات املخالفات ضمن محضرات 

 .محررة على الكيفيات العادية

 

قترحين ، من وعالوة على ذلك ، فإن حق تحرير محاضر املخالفات يجوز أن يكون للحراس الجامعيين امل

بين أعضاء جمعيات القنص ، من طرف الجامعة امللكية املغربية للقنص ، واملقبولين بصفة قانونية من 

جمادى  5طرف اإلدارة املختصة واملحلفين حسب الشروط املنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 

ر ، كما وقع تغييره ، ويجب على ( املتعلق بيمين األعوان محرري املحاض1914)فاتح ماي  1332اآلخرة 

هؤالء األعوان العاملين بالتطوع أن يكونوا حاملين لشهادة قبولهم وتفويضهم وعالمة خاصة تدل على 

 .صفتهم

 

إن املحاضر التي يحررها األعوان غير التابعين إلدارة املياه والغابات توجه خالل عشرة أيام إلى املوظفين 
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 .مكرر أعاله 12ملتابعات طبقا للفصل املكلفين بممارسة الدعاوى وا

 

  :الفصل الرابع والعشرون

إن األب أو األم أو املعلم أو املوكل هو املسئول ماليا بمخالفة ما منصوص عليه بظهيرنا الشريف هذا 

يرتكبها قاصر أو مهجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع مراعاة حق الرجوع إنما يتحملون فقط 

نصوص عليها بالقانون على أن املسئولية املشار إليها ال تنطبق إال على الصوائر والضرر املسؤولية امل

 .والخسارة وال ينتج عنها سجن من يتحملها لتأدية ما عليه

  :الفصل الخامس والعشرون

(( 1960يونيه  30) 1382محرم  27بتاريخ  234-61-1 غير بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم-)

( 1992دجنبر  29) 1413رجب  4بتاريخ  280-92-1 من الظهير الشريف رقم 22وبالبند األول من املادة 

ل دعوى مقامة في شأن الجنح املقررة في ظهيرنا الشريف هذا ك  : ((1993بمثابة قانون املالية لسنة 

 .تتقادم بمض ي خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة

  :الفصل السادس والعشرون

إن ظهيرنا الشريف هذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري املستمر العمل جاريا به املؤرخ بعشري شوال عام 

 .علق بمراقبة الصيد ويقوم مقام القرار املذكور املت 1917املوافق لتاسع غشت سنة  1335
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  2010يوليو  16بتاريخ الصادر  املتعلق باملناطق املحمية 22-07القانون رقم 

 الحمد هلل وحده ،

  :بداخله -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

  :أمره أننايعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه هللا وأعز 

 منه ، 58و 26بناء على الدستور والسيما الفصلين 

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 .املتعلق باملناطق املحمية ، كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب 07-22

 (2010يوليو  16) 1431شعبان  3وحرر بالحسيمة في 

  :وقعه بالعطف

 الوزير األول ،

 .اإلمضاء : عباس الفاس ي

* 

* * 

 يتعلق باملناطق املحمية 22-07قانون رقم 

ديباجةيتوفر املغرب على تراث طبيعي غني باألنواع النادرة واألنظمة البيئية الطبيعية وبمناظر ذات قيمة 

 .عالية وجبت املحافظة عليه وصونه

مت السلطات العمومية دائما بإحداث تدريجي ملنتزهات وطنية وعيا منها بأهمية صون هذا التراث ولقد اهت

 .الطبيعي

تقوى هذا االهتمام الخاص باملسائل البيئية منذ مصادقة اململكة املغربية على اتفاقية التنوع البيولوجي 

سعى إلى املحافظة على تنوعنا مترجما بذلك التزام بالدنا بنهج سياسة تنمية مستدامة ت ،1996سنة 

البيولوجي مثلما تهدف إلى حماية األنواع املهددة باالنقراض ، والتي تلقى دعما متزايدا من قبل الهيئات 

 .الدولية

التي تهدف خصوصا إلى وضع شبكة وطنية للمناطق املحمية تغطي مجموع األنظمة  السياسة،بيد أن هذه 

أطرها تشريعات قديمة لم تعد أحكامها تستجيب للمعايير الدولية ت اململكة،البيئية الطبيعية عبر 

 .الواجب تطبيقها على املناطق املحمية

سواء  الطبيعي،سعيا ملواكبة أفضل لهذه املعايير الدولية وتكيفا مع التطور الذي تعرفه حماية التراث 

وني يأخذ هذه التطورات بعين على املستوى الجهوي أو املستوى الدولي ، تم تمكين القطاع من إطار قان

االعتبار وقابل للتكيف مع التطورات املستقبلية ، انسجاما مع االتفاقيات واملعاهدات الجهوية والدولية 

 .التي وافق عليها املغرب
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، بل يشمل ال يقتصر على املنتزهات الوطنية ، فإن هذا القانون الخاص باملناطق املحميةلهذا الغرض

، عبر تكييف املعايير املطبقة املعترف بها على الصعيد العاملي رى للمناطق املحميةكذلك األصناف األخ

 .عليها مع الظروف السياسية واالقتصادية الخاصة ببالدنا

إن إعادة صياغة اإلطار القانوني الجاري به العمل ترمي إلى إشراك اإلدارات والجماعات املحلية والساكنة 

في عملية إحداث وتدبير املناطق املحمية بغية إدماجها في صيرورة التنمية املعنية والفعاليات املهتمة 

 .املستدامة لهذه املناطق

، يمكن مباشرة عملية إحداث مناطق محمية لتنوع البيولوجي والتراث الطبيعيمن أجل املحافظة على ا

وتوعية املواطنين  تخصص للمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصالحه وللبحث العلمي

، القتصادية واالجتماعية املستدامةوالترفيه عنهم وإنعاش السياحة اإليكولوجية واملساهمة في التنمية ا

 .وذلك في إطار الشروط التي يحددها هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه

لحماية ن مالئمة ، تكو املحمية تحديد أهداف خاصة مسبقا ، يتعين خالل إحداث املناطقلهذه الغاية

، أو صون أنواع الحيوانات والنباتات أو املحافظة على املواقع ذات األهمية األنظمة البيئية الطبيعية

البيولوجية واإليكولوجية أو ذات األهمية العلمية أو الثقافية أو التربوية أو الترفيهية الخاصة ، أو التي 

 .تشتمل على مناظر طبيعية ذات قيمة جمالية كبيرة

 

 الباب األول 

 تعريف املناطق املحمية

يراد باملناطق املحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري أو هما معا محدد  :املادة األولى

جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص ألغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي 

تراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصالحه ألجل تنمية مستدامة وصيانته وتطويره ، وكذا الحفاظ على ال

 .ووقايته من التدهور 

 

 الباب الثاني

 تصنيف املناطق املحمية وخصائصها

تدرج اإلدارة املختصة املناطق املحمية ، تبعا لخصائصها ولطبيعتها ولنطاقها االجتماعي  :2املادة 

  :واالقتصادي ، في أحد األصناف التالية

 منتزه وطني ؛- 

 منتزه طبيعي ؛- 

 محمية بيولوجية ؛- 

 محمية طبيعية ؛- 

 .موقع طبيعي- 
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يمكن تقسيم املنطقة املحمية إلى مناطق متصلة أو متقطعة منتسبة إلى أنظمة حماية مختلفة ،  :3املادة 

ة وعن حاجات مع األخذ بعين االعتبار أهداف التهيئة واإلكراهات ، سواء منها الناجمة عن حالة األمكن

 .وأنشطة ساكنة هذه املناطق

يمكن أيضا إدراج منطقة محيطية خارج املنطقة املحمية املذكورة لتكون حزاما للحماية من األضرار 

 .الخارجية

 

املنتزه الوطني هو مجال طبيعي باملعنى املطلق ، بري أو بحري أو هما معا الغاية منه حماية التنوع  :4املادة 

يم الطبيعية والثقافية والتشكيالت الجيولوجية ذات األهمية الخاصة ، يهيأ ويدبر ألغراض البيولوجي والق

 .ثقافية وعلمية وتربوية وترفيهية وسياحية ، مع مراعاة الوسط الطبيعي وتقاليد الساكنة املجاورة

 

يئية ذات أهمية املنتزه الطبيعي هو مجال بري أو بحري أو هما معا يضم تراثا طبيعيا ونظما ب :5املادة 

ومنفعة خاصة تجدر حمايته وتثمينه مع ضمان الحفاظ على وظائفه اإليكولوجية واالستعمال املستدام 

 .ملوارده الطبيعية

 

املحمية البيولوجية هي مجال بري أو بحري أو هما معا يوجد حصريا في ملك من أمالك الدولة  :6املادة 

أهمية بيولوجية وإيكولوجية ، تخصص للمحافظة على  ويضم أوساطا طبيعية نادرة أو هشة أو ذات

 .األنواع النباتية والحيوانية ومواطنها ، وتستعمل ألغراض علمية وتربوية

 

املحمية الطبيعية هي مجال طبيعي بري أو بحري أو هما معا تنش ئ للمحافظة والحفاظ على  :7املادة 

والتربة واملياه واملستحثات والتشكيالت الجيولوجية الحالة الجيدة للوحيش املقيم أو املهاجر والنباتات 

والجيومورفولوجية ذات املنفعة الخاصة ، التي يجدر صونها أو إعادة تأهيلها. وتستعمل للبحث العلمي 

 .والتربية البيئية فقط

 

املوقع الطبيعي هو فضاء يحتوي على عنصر أو عدة عناصر طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة  :8املادة 

ذات أهمية استثنائية أو فريدة ، تستحق الحماية بالنظر إلى ندرتها أو تمثيليتها أو جماليتها أو لقيمة 

مناظرها أو ألهميتها التاريخية أو العلمية أو الثقافية أو األسطورية ، والتي يكتس ي الحفاظ عليها أو صونها 

 .منفعة عامة

 

 الباب الثالث

 إحداث املناطق املحمية وآثاره

 قسم األول ال
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 مسطرة اإلحداث

يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من اإلدارة املختصة أو بطلب من الجماعات  :9املادة 

 .املحلية املعنية

 .يعرض املشروع على نظر اإلدارات والجماعات املحلية املعنية من أجل إبداء رأيها

ية إبداء رأيها وتقديم مقترحاتها بخصوص املشروع يمكن لإلدارة أو اإلدارات والجماعات املحلية املعن

 .املذكور داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرضه عليها

إذا لم تبد اإلدارات والجماعات املحلية رأيها داخل هذا األجل ، فإن سكوتها يعتبر كما لو أن ليس لديها أي 

 .اعتراض في هذا املوضوع

 

منطقة محمية بحث علني يستمر ثالثة أشهر وينجز خالل نفس املدة  يترتب عن مشروع إحداث :10املادة 

 .التي يكون فيها قيد الدراسة من قبل اإلدارة أو اإلدارات والجماعات املحلية املعنية باملشروع

يهدف هذا البحث إلى تمكين العموم بما فيه الساكنة املحلية من التعرف على مشروع إحداث املنطقة 

 .ا قد يكون لهم من آراء ومقترحات تضمن في سجل تفتحه اإلدارة لهذا الغرضاملحمية وتقديم م

 

تصدر اإلدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات املحلية املعنية القرار بإجراء البحث العلني  :11املادة 

 .والذي تحدد بموجبه املنطقة الجغرافية التي يطبق فيها البحث

 .على الخصوص تاريخ انطالق البحث ومدته ، وكيفيات إجرائه يحدد قرار إجراء البحث العلني

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويبلغ إلى علم اإلدارات والجماعات املحلية والساكنة املعنية بآثاره 

 .بواسطة وسائل اإلشهار األخرى املمكنة

 

وجه إلى اإلدارات والجماعات املحلية يجب أن يشتمل ملف مشروع إحداث املنطقة املحمية ، امل :12املادة 

  :واملبلغ للعموم ، على األقل على العناصر التالية

 نبذة عن املشروع والهدف من إحداث املنطقة املحمية ؛- 

وثيقة بيانية تبين الفضاءات التي تشملها املنطقة املحمية ومناطق الحماية املزمع إنشاؤها وتخصيصها - 

 ند االقتضاء ، وكذا حدود املنطقة املحمية ؛واملنطقة املحيطة بها ، ع

 التوجهات الرئيسية لحماية املنطقة املحمية واستثمارها وتنمية مواردها تنمية مستدامة ؛- 

 .مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات املنطقة املحمية- 

 

أعاله وطوال مدة  10ي املادة ابتداء من تاريخ نشر القرار بإجراء البحث العلني املنصوص عليه ف :13املادة 

إجراء البحث املذكور ، يمنع القيام بجميع األعمال التي من شأنها تغيير طبيعة املجاالت املوجودة في 

املنطقة املحمية املزمع إقامتها ، أو التي تتعارض مع مقتضيات مشروع اإلحداث املذكور ، إال في حالة وجود 
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 .ترخيص مسبق من قبل اإلدارة املختصة

غير أن هذا املنع ينتهي بحكم القانون عند انقضاء أجل سنتين التي تلي انطالق البحث املذكور ، إذا لم 

 .بعده 14من املادة  2يتم إحداث املنطقة املحمية وفقا للشكل املنصوص عليه في الفقرة 

 

ت واملقترحات املقدمة تقوم اإلدارة املكلفة بمشروع إحداث املنطقة املحمية بدراسة املالحظا :14املادة 

 .أشهر على األكثر من نهاية البحث العلني املذكور  3أثناء البحث وذلك في غضون 

ملا يتأكد إحداث املنطقة املحمية على إثر املسطرة السالفة الذكر ، تقوم اإلدارة املختصة برسم الحدود 

 .إحداثها النهائية للمنطقة املحمية املذكورة وتباشر مسطرة إصدار مشروع مرسوم

 

 القسم الثاني

 آثار اإلحداث

يجب أن تمارس ملكية الحقوق العينية لألراض ي املتواجدة في املناطق املحمية دون إدخال أي  :15املادة 

تغيير على حالة هذه األراض ي وطابعها الخارجي ، على النحو الذي وجدت عليه إبان إحداث املنطقة 

 .املحمية

املتواجدة في املناطق املحمية والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا ، وذلك  يجوز للدولة اقتناء األراض ي

 .بالتراض ي أو بواسطة نزع امللكية ، وفقا للتشريع الجاري به العمل

 

تستمر ممارسة حقوق الخواص التي لم تكن موضوع اقتناء لفائدة املنطقة املحمية ، في حدود  :16املادة 

 .ام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقهالقيود التي تفرضها أحك

% كحد أدنى أو خسارة في املداخيل ، يمكن 15إذا نتج عن هذه القيود تخفيض في قيمة العقار بنسبة 

لذوي الحقوق املطالبة بتعويض يعادل التخفيض أو الخسارة املذكورين أو بتفويت العقار للدولة أو بنزع 

 .امللكية ألجل املنفعة العامة

دما يتعلق األمر بعقار أو بحقوق مشاعة ، يقدم الطلب من قبل جميع املشتركين في هذه الحقوق أو من عن

 .ينوب عنهم

 .يضع التعويض املتفق عليه حدا لكل مطالبة أخرى مرتبطة بنفس العقار

 

بها  مع مراعاة حقوق االنتفاع للساكنة املعنية التي تنص عليها صراحة التشريعات الجاري  :17املادة 

العمل ، تنظم األنشطة التي تمارس داخل املنطقة املحمية ، السيما الفالحية منها والرعوية والغابوية ، 

أخذا بعين االعتبار متطلبات املحافظة على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة املحمية ، ووفقا لتدابير 

 .أدناه 19املادة الحماية التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير املنصوص عليه في 

يقصد بحقوق االنتفاع في مفهوم هذا القانون كل االستغالالت ذات الهدف غير التجاري لحاجيات منزلية 
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 .أو حيوية أو عرفية أو كلها معا تخصص للساكنة املحلية

حلية تعتبر الحقوق املذكورة غير قابلة للتفويت ، وتمارس في إطار اتفاقية تبرم بين اإلدارة والساكنة امل

املعنية أو من يمثلها ، والتي تنص خصوصا على نوعية الحقوق املذكورة ومحتواه ، والساكنة التي 

 .ستستفيد منها ، واملناطق التي ستمارس داخلها ، وشروط وكيفيات ممارستها

 

باألعمال أعاله ، يمنع أو يقيد على امتداد املنطقة املحمية القيام  17مع مراعاة أحكام املادة  :18املادة 

التي من شأنها إلحاق ضرر بالوسط الطبيعي ، واإلساءة إلى املحافظة على الوحيش والنباتات ، أو تشويه 

 طابع وعناصر النظام البيئي للمنطقة املحمية بدون ترخيص مسبق معلل من اإلدارة املختصة ، ومن بينها

: 

 أو جمعها ؛قنص وصيد الوحيش وقتله أو اإلمساك به ، وإتالف النباتات - 

 جلب ألنواع حيوانية أو نباتية غريبة أو محلية ، متوحشة أو مدجنة ؛- 

 إنجاز أشغال عمومية وخاصة أيا كانت طبيعتها ، بما في ذلك تركيب شبكات الكهرباء أو املواصالت ؛- 

 استخراج مواد قابلة للتفويت أو غير قابلة لذلك ؛- 

 أو نقل لألتربة أو كل بناء ؛أشغال الحفر أو التنقيب وكذا كل سبر - 

 استعمال املياه ؛- 

 .األشغال التي من شأنها تغيير مظهر املجال أو املنظر أو النباتات أو الحيوانات- 

مع مراعاة احترام شروط األنظمة املتطلبة ألغراض الدفاع الوطني واألمن العام ، ال يمكن الجوالن أو 

متر إال بترخيص من اإلدارة  1000يق فوقها بعلو أقل من التخييم داخل املنطقة املحمية أو التحل

 .املختصة ، وفي إطار أنشطة تدبير أو بحث علمي أو تكوين مرخص بها

 

 الباب الرابع

 تهيئة املناطق املحمية وتدبيرها

 القسم األول 

 تصميم التهيئة والتدبير

بمبادرة من اإلدارة املختصة بتشاور تخص املنطقة املحمية بتصميم تهيئة وتدبير يعد مشروعه  :19املادة 

 .مع الجماعات املحلية والساكنة املعنية

 

يبين تصميم التهيئة والتدبير العناصر املكونة للمنطقة املحمية ، املادية منها والبيولوجية ،  :20املادة 

وبرامج التهيئة ووسطها االجتماعي واالقتصادي واألهداف القريبة والبعيدة املدى لحمايتها ، واستراتيجية 

والتدبير وآليات التتبع واملراقبة وكذا مؤشرات التأثير على البيئة وتقدير االحتياجات املالية على مدى 

 .خمس سنوات
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كما يحدد هذا التصميم التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان املحافظة على املنطقة املحمية ، وكذا 

ة الفالحية والرعوية والغابوية ، أو أنشطة أخرى مرخص بها من املناطق التي يسمح فيها بممارسة األنشط

 .قبل اإلدارة املختصة ، والتي ال يترتب عنها تأثير سلبي على املنطقة املحمية

 

تحدد بنص تنظيمي مدة صالحية تصميم تهيئة وتدبير املنطقة املحمية ، التي ال يجب أن تتجاوز  :21املادة 

 .ت املوافقة عليه ومراجعتهسنوات ، وكذا شكل وكيفيا 10

 

يعرض مشروع تصميم التهيئة والتدبير الخاص باملنطقة املحمية على الجماعات املحلية  :22املادة 

واإلدارات املعنية وجمعيات املجتمع املدني التي عبرت عن رغبتها قصد إبداء رأيها قبل املصادقة عليه من 

 .قبل اإلدارة املختصة

والجمعيات املذكورة ولإلدارات إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها التي تدرس من قبل  يمكن للجماعات املحلية

 .أشهر ابتداء من تاريخ عرض املشروع عليها 3اإلدارة املختصة داخل أجل 

إذا لم تبد الجماعات املحلية والجمعيات واإلدارات املذكورة رأيها داخل هذا األجل ، فإن سكوتها يعتبر كما 

 .ديها أي اعتراض في هذا املوضوعلو أن ليس ل

 

تتخذ الجماعات املحلية واإلدارات العمومية املعنية ، بتشاور مع اإلدارة املختصة ، كل التدابير  :23املادة 

الضرورية التي تدخل في اختصاصها إلنجاز تصميم التهيئة والتدبير الخاص باملنطقة املحمية املعنية 

 .والتقيد بما ورد فيه

 

 ثانيالقسم ال

 التدبير

تقوم اإلدارة املختصة بتدبير املنطقة املحمية ، بتعاون وشراكة مع الجماعات املحلية والساكنة  :24املادة 

 .املعنية

  :تشمل مهام التدبير على الخصوص

 إعداد ومراجعة مشروع تصميم تهيئة وتدبير املنطقة املحمية ؛- 

أعاله ، ووضع بنيات  19ي التصميم املشار إليه في املادة تهيئة املنطقة املحمية وفق الشروط املحددة ف- 

 تحتية مالئمة وإنجاز برامج التدبير وتتبعها ؛

إبرام اتفاقيات من أجل ممارسة حقوق االنتفاع املخولة للساكنة املحلية املعنية ، أو اتفاقيات إنجاز - 

 برامج التدبير وتتبعها ؛

تجنب بعض األنشطة البشرية التي من شأنها اإلخالل بالوسط حراسة ومراقبة املنطقة املحمية بغرض - 

 .الطبيعي ، ومراقبتها ومنعها
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دون اإلخالل بحقوق األغيار ، يمكن لإلدارة املختصة تفويت تدبير املنطقة املحمية ، كليا أو  :25املادة 

مة للتدبير التي جزئيا ، لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يلتزم باحترام الشروط العا

 .ينص عليها القانون وبنود اتفاقية ودفتر تحمالت تعدهما اإلدارة

 

يتم تفويض تدبير املنطقة املحمية بعد إعالن منافسة يخضع لنظام ينص خصوصا على معايير  :26املادة 

ر ، طبقا للقوانين األهلية وكيفيات االختيار وكذا املؤهالت املهنية والتقنية املتطلبة لتفويض التدبير املذكو 

 .الجاري بها العمل

 .غير أنه عند الضرورة يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض املباشر قصد ضمان استمرارية املرفق العام

 .كل تفويت من طرف املفوض إليه ال يمكن أن يتم إال بترخيص مسبق من طرف اإلدارة املختصة

 

  :لىتنص اتفاقية التدبير املفوض خصوصا ع :27املادة 

 موضوع ومحتوى التدبير املفوض وتحديد املناطق التي يهمها ؛- 

محتوى املمتلكات املفوض تدبيرها ، وعند االقتضاء القواعد املنظمة السترجاع العقار واملمتلكات - 

 املنقولة ؛

 ت ؛سنوا 10سنة قابلة للتمديد ملدة ال يمكن أن تتجاوز  30مدة االتفاقية التي ال يمكن أن تتجاوز - 

 شروط وكيفيات مراجعة االتفاقية أو تجديدها أو تمديدها ؛- 

 األحكام املالية وضوابط وشروط تدبير املنطقة املحمية ؛- 

 وعند االقتضاء الضوابط املتعلقة باحترام الشروط املطلوبة ألغراض الدفاع الوطني واألمن العام ؛- 

 ر ذلك ؛شروط االسترداد والفسخ وسقوط الحق إذا تطلب األم- 

 .كيفية تسوية املنازعات- 

 

  :أعاله خصوصا على 25ينص دفتر التحمالت املشار إليه في املادة  :28املادة 

 موضوع ومحتوى التدبير املفوض ، وكذا تحديد الفضاء الذي يهمه ؛- 

وكذا قواعد وشروط تدبير واستعمال البنيات التحتية واملمتلكات املمنوحة بموجب التدبير املفوض ، - 

 شروط وكيفية صيانتها وتكييفها ؛

 أتاوى التدبير املفوض ، وطريقة احتسابها وكيفية تسديدها ؛- 

 التحمالت وااللتزامات الخصوصية التي تتحملها اإلدارة واملفوض إليه ؛- 

 كيفية أداء األجر عن الخدمات املقدمة من قبل املفوض إليه ؛- 

 معاملة املرتفقين عند االقتضاء ؛التذكير بمبدأ احترام املساواة في - 

عقد أو عقود التأمين الواجب على املفوض إليه إبرامها لتأمين مسؤوليته على األضرار التي قد يلحقها - 
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 بالغير ؛

 الضمانات املالية الواجبة على املفوض إليه والتي يتطلبها صاحب املرفق ؛- 

 ه في حال عدم احترام بنود دفتر التحمالت ؛اإلجراءات الزجرية التي قد يتعرض لها املفوض إلي- 

 وضعية موظفي ومستخدمي املنطقة املحمية ؛- 

 .الحقوق التي تحتفظ بها إدارة املنطقة املحمية- 

 

 الباب الخامس

 مخالفات وعقوبات

 القسم األول 

 جنح ومخالفات وعقوبات

ألوامر املوظفين املشار إليهم في درهم كل من رفض االمتثال  1200إلى  600يعاقب بغرامة من  :29املادة 

 .أدناه أو عاق ممارستهم ملهامهم بأي شكل من األشكال 36املادة 

 

درهم  1200إلى  30باستثناء الحقوق املعترف بها صراحة للساكنة املعنية ، يعاقب بغرامة من  :30املادة 

  :كل من

 يتجول في املناطق التي يمنع على العموم ولوجها ؛- 

 أشياء أو فضالت صلبة أو سائلة داخل املنطقة املحمية ؛ يتخلى عن- 

 يخالف منع القطف أو الجمع ؛- 

 .يترك حيوانات أليفة تتيه خارج األماكن املرخصة لذلك- 

 

دون اإلخالل بالعقوبات األشد وباستثناء الحقوق املعترف بها صراحة للساكنة املحلية ، يعاقب  :31املادة 

  :درهم كل من .00010إلى  2000بغرامة من 

 يجلب نوعا حيوانيا أو نباتيا ، يكون وجوده ممنوعا أو منظما ، خرقا للشروط املحددة في هذا القانون ؛- 

 .يتسبب عمدا في ضرر لنباتات أو لوحيش املنطقة املحمية أو للعناصر الطبيعية لنظامها البيئي- 

 

 10.000إلى  1200املحلية ، يعاقب بغرامة من  استثناء للحقوق املعترف بها صراحة للساكنة :32املادة 

  :أشهر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من 3درهم وبالحبس من شهر إلى 

 يقوم بزرع أو غرس في األماكن التي ال يرخص فيها بهذه األنشطة ؛- 

ام للقيود أو يقوم بزرع أو غرس في املناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو ألنظمة خاصة دون احتر - 

 لألنظمة املذكورة ؛

 يقوم ببناء أو حفر أو أشغال أيا كان نوعها في املناطق التي يمنع فيها هذه األنشطة ؛- 
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يقوم بأنشطة في املناطق التي يخضع فيها ذلك لقيود أو ألنظمة خاصة ، دون احترام للقيود أو لألنظمة - 

 املذكورة ؛

 .وانات املتوحشة وإمساكهايخالف األحكام املتعلقة بقتل الحي- 

 

إلى  2000أشهر إلى سنة وبغرامة من  3دون اإلخالل بالعقوبات األشد ، يعاقب بالحبس من  :33املادة 

درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة ، التربة أو املواد  10.000

 .اتاملائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم للحيوان

 

تضاعف مرة واحدة العقوبات املنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجال القنص  :34املادة 

والصيد في املياه القارية ، وفي الغابة ، وفي مجال شرطة املياه وشرطة التعمير ، عندما ترتكب املخالفات 

 .املوجبة لهذه العقوبات داخل منطقة محمية

 .في حالة العود 33و 32و 31و 30و 29ص عليها باملواد تضاعف العقوبات املنصو 

 

بصرف النظر عن العقوبات املنصوص عليها في املواد أعاله ، يمكن لقرار اإلدانة أن ينص على  :35املادة 

 .إصالح األماكن على نفقة املدان

ت إلصالح الضرر في حال اإلدانة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون ، يمكن للحكم أن يأمر بأداء تعويضا

 .املتسبب فيه

 

 القسم الثاني

 إثبات املخالفات

عالوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف موظفو اإلدارة املؤهلون خصيصا لهذا الغرض  :36املادة 

 .بإثبات مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه

ن لبطاقة مهنية تسلمها اإلدارة وفقا لكيفيات يشترط في املوظفين املذكورين أن يكونوا محلفين وحاملي

 .تحدد بنص تنظيمي

 446يخضع املوظفون املشار إليهم في هذه املادة للسر املنهي تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في املادة 

 .من مجموعة القانون الجنائي

 

تهم ملهامهم محاضر تبسط طبيعة أعاله أثناء ممارس 36يحرر املوظفون املشار إليهم في املادة  :37املادة 

املعاينة أو املراقبة التي أجريت وتاريخ ومكان إجرائها. يوقع هذه املحاضر املوظف أو املوظفون والشخص 

 .أو األشخاص املعنيون باملخالفة

في حالة امتناع الشخص أو األشخاص املعنيين عن التوقيع ، وجبت اإلشارة إلى ذلك في املحضر ويسلم 
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 .إلى األطراف املعنية نظير منه

 .تحرر املحاضر في عين املكان وتعفى من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل

 .تحرر املحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية املخالف

 .يعتد بهذه املحاضر إلى حين أن يثبت ما يخالفها وتوضع رهن إشارة اإلدارة

ف أو املخالفين كتابة لإللتزام بأحكام هذا القانون يمكن لإلدارة أن تقوم حسب الحاالت بإنذار املخال

 .والنصوص املتخذة لتطبيقه

إذا ما نصت خالصات املحاضر على متابعة املخالفين ، تبلغ هذه املحاضر إلى وكيل امللك لدى املحكمة 

 .يوما ابتداء من تاريخ تحريرها 15املختصة داخل أجل 

 

أعاله بالعمل على وقف األنشطة  36فون املشار إليهم في املادة في حالة التلبس ، يكلف املوظ :38املادة 

 .املخالفة الجارية وبأمر املخالف أو املخالفين باملغادرة الفورية ألماكن املخالفة

يمكنهم حجز األشياء أو األدوات أو العربات املستعملة الرتكاب املخالفة أو املرتبطة بها بأي شكل من 

 .ل يحمل إسم وصفة وتوقيع املوظف الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزهاألشكال ، وذلك مقابل وص

يمكن لهم تقديم األشخاص املساهمين في ارتكاب املخالفة إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية وفقا 

 .ألحكام قانون املسطرة الجنائية

العمومية إلثبات املخالفات أعاله االستعانة بالقوة  36يمكن للموظفين املشار إليهم في املادة  :39املادة 

 .املرتكبة ضد هذا القانون 

يمكن لهم اللجوء إلى كل وسائل البحث املناسبة ، والسيما عبر أخذ عينات مقابل وصل. تختم هذه 

 .العينات ويوجه نظير ملحضر إيداعها إلى املخالف. يشار إلى هذه العينات في املحضر

صد تحليلها. تضمن نتائج هذا التحليل في تقرير يضم إلى توجه العينات املأخوذة إلى مختبر معتمد ق

 .محضر إثبات املخالفة

 الباب السادس

 أحكام انتقالية وختامية

 .يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية :40املادة 

دة الرسمية في إحدى األصناف تصنف املنتزهات الوطنية املوجودة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجري

من هذا القانون وفق الكيفيات التي ستحدد بموجب نص  2املنصوص عليها بمقتض ى أحكام املادة 

 .تنظيمي

من  30والسيما أحكام الظهير الشريف الصادر في تنسخ جميع األحكام املنافية لهذا القانون ،  :41املادة 

ي بإحداث املنتزهات الوطنية والنصوص املتخذة القاض  (1934سبتمبر  11) 1353جمادى األولى 

 .لتطبيقه
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اقبة االتجار  29-05القانون رقم   املتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومر

  2011يوليو  2فيها الصادر بتاريخ 

 الحمد هلل وحده ،

 : بداخله -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 : لم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه هللا وأعز أمره أننايع

 منه ، 58و 26بناء على الدستور والسيما الفصلين 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

املتعلق بحماية أنواع  29-05ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 

 .قبة االتجار فيها ، كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النوابالنباتات والحيوانات املتوحشة ومرا

 (2011يوليو  2) 1432من رجب  29وحرر بتطوان في 

 : وقعه بالعطف

 الوزير األول ،

 .اإلمضاء : عباس الفاس ي

* 

* * 

اقبة االتجار فيها 29-05قانون رقم   يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومر

 األول  الباب

 أحكام عامة

 :املادة األولى

يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة واملحافظة عليها ، السيما عبر مراقبة 

 االتجار في عينات من هذه األنواع. 

 : ولهذا الغرض يحدد هذا القانون على الخصوص

 املتوحشة املهددة باالنقراض ؛ الفئات التي تصنف فيها أنواع النباتات والحيوانات -

شروط استيراد عينات من هذه األنواع وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك  -

 الوثائق التي يجب أن ترافقها ؛

 شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض وحيازتها ونقلها ؛ -

 املطبقة على أخذ عينات من هذه األنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها ؛ اإلجراءات -

 .شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي -

 : 2املادة 

 : يقصد باملصطلحات التالية في مدلول هذا القانون 
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ى أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش عادة في األوساط الطبيعية ولم متوحشة : ينطبق هذا املصطلح عل

 تعرف تدجينا ؛

نوع : كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو نويعات منه أو مجموعة معزولة جغرافيا من 

 أفراد هذا النوع ؛

ألنواع املصنفة في إحدى الفئات عينة : كل نبات أو حيوان ، سواء كان حيا أو ميتا ، ينتمي إلى أحد ا

من هذا القانون ، أو ينحدر أحد أصوله من أحد األنواع املصنفة في إحدى هذه  4املنصوص عليها في املادة 

الفئات ، وكذلك أي جزء أو منتج ، يسهل التعرف عليه ، محصل عليه من هذا النبات أو الحيوان سواء 

 كان مدمجا أو غير مدمج في منتجات أخرى ؛

 4اإلدخال من البحر : اإلدخال املباشر لكل عينة من أي نوع مصنف في إحدى الفئات الواردة في املادة 

 بعده أخذت من البيئة البحرية غير الخاضعة لسيادة أية دولة ؛

اتفاقية سايتس : اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية املهددة باالنقراض ، 

وتم نشرها بالظهير  1975أكتوبر  21لحقاتها ، كما تم تغييرها وتتميمها والتي صادق املغرب عليها في وكذا م

 ( ؛1976دجنبر  17) 1396من ذي الحجة  25الصادر في  1-75-434الشريف رقم 

 ؛البلد األصلي : البلد الذي أخذت فيه إحدى العينات من وسطها الطبيعي أو تم فيه توالدها أو إكثارها 

األغراض الشخصية : العينات امليتة وأجزاء العينات ومشتقاتها التي توجد في حوزة أحد الخواص وتدخل 

 أو قد تدخل ضمن أغراضه الشخصية أو العادية ؛

 إدخال في الوسط الطبيعي : عملية إدخال عينات من أنواع غير محلية في وسط طبيعي معين ؛

 ية إعادة نوع إلى موطن تواجد به قبل أن يندثر منه ؛إعادة التوطين في الوسط الطبيعي : عمل

االتجار : التصدير وإعادة التصدير واالستيراد واإلدخال من البحر والبيع وجميع أشكال التفويت ونقل 

 االنتفاع بعينة من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة بما في ذلك اإليجار والتبادل ؛

اب املغربي ، من مرسل إلى مرسل إليه ، يتواجدان خارج املغرب. وتكون العبور : نقل عينات ، عبر التر 

 توقفات املرور املسموح بها فقط هي تلك املتعلقة بضروريات التجارة ونوع النقل املعنيين ؛

العينات املصاغة : العينات التي تعرضت حالتها الطبيعية الخام لتغيير كبير والسيما لصياغة الحلي أو 

 .التزيين أو أدوات االستعمال العادي أو أعمال فنية أو آالت موسيقية صناعة أدوات

 : 3املادة 

دون اإلخالل بجميع املقتضيات الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

اد واملطبقة على بعض أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ، تطبق مقتضيات هذا القانون على استير 

 4عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املصنفة في إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة 

بعده ، وعلى عبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وحيازتها بأي صفة كانت ، وأخذها من 

عينات من أنواع النباتات الوسط الطبيعي ونقلها واالتجار فيها ، وكذا على إدخال وإعادة توطين 

 .والحيوانات املتوحشة في الوسط الطبيعي
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 : 4املادة 

تصنف اإلدارة املختصة أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض إلى الفئات التالية حسب 

 : درجة الخطورة التي يشكلها االتجار على بقائها

 : 1الفئة 

 .ل التفاقية سايتس والتي لم تبد اململكة املغربية أي تحفظ بشأنهااألنواع املسجلة في امللحق األو 

 : 2الفئة 

 األنواع املسجلة في امللحق الثاني التفاقية سايتس والتي لم تبد اململكة املغربية أي تحفظ بشأنها ؛ - 1

 ت بشأنها ؛األنواع املسجلة في امللحق األول التفاقية سايتس والتي قدمت اململكة املغربية تحفظا - 2

 .واملحصل عليها عن طريق اإلكثار أو التوالد 1عينات األنواع املصنفة في الفئة  - 3

 : 3الفئة 

من هذه االتفاقية والتي  2األنواع املسجلة في امللحق الثالث التفاقية سايتس وكذا تلك املسجلة في امللحق 

 .أبدت اململكة املغربية تحفظا بشأنها

 : 4الفئة 

أعاله وكذا األنواع  3و 2و 1اتات والحيوانات الوطنية املهددة باالنقراض غير املصنفة في الفئات أنواع النب

 .التي من شأنها االتجار فيها أن يهدد بقاءها

 : 5املادة 

 : يمنع ما يلي ، ماعدا إذا تم الحصول على رخصة أو شهادة تسلمها اإلدارة املختصة لهذا الغرض

أعاله أو تصديرها أو  4واع املصنفة في إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة استيراد عينات من األن -

إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر أو بيعها أو حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو اقتنائها أو 

 عرضها ألغراض تجارية أو استخدامها بهدف الحصول على ربح ؛

أعاله ألي سبب  4وانات املصنفة في إحدى الفئات املشار إليها في املادة حيازة عينات حية من أنواع الحي -

 من األسباب ؛

أعاله من الوسط الطبيعي أو  4أخذ عينة من األنواع املصنفة في إحدى الفئات املشار إليها في املادة  -

 إدخالها إليه ؛

أعاله أو إتالفها بأي وسيلة من  4ادة قتل عينة من األنواع املصنفة في إحدى الفئات املشار إليها في امل -

 .الوسائل

 : 6املادة 

 : أعاله عن كل عينة معنية ، إذا 5تصدر الرخصة أو الشهادة املشار إليهما في املادة 

 أ( تم استيرادها أو تملكها باملغرب قبل تصنيفها ؛

ئق تثبت أن العينة تم ب( تمت صياغتها وتملكها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، شريطة توفر وثا

 تملكها وفقا ملقتضيات اتفاقية سايتس ؛
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 ج( تم إدخالها إلى املغرب طبقا ملقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛

 وما يليها من هذا القانون ؛ 39د( تم أخذها من الوسط الطبيعي وفقا ملقتضيات املادة 

 التي تم إكثارها بالنسبة للنباتات ؛ه( توالدت عندما يتعلق األمر بحيوان حي أو 

 و( كانت تشكل جزءا من األغراض الشخصية لحائزها ؛

 ز( كانت موجهة إلى التوالد أو اإلكثار ؛

 ح( كانت موجهة إلى أنشطة البحث العلمي أو التعليم من أجل حماية النوع املعني واملحافظة عليه ؛

 ات واملعارض ؛ط( كانت موجهة ألنشطة حدائق الحيوانات والنبات

ي( كانت ضرورية ، في بعض الظروف االستثنائية ، للتقدم العلمي أو ألغراض بيولوجية طبية أساسية ، في 

إطار احترام القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في هذا املجال وشريطة أن يكون النوع املعني هو الوحيد 

 .هذا النوع ولدت وتوالدت الذي يستجيب لألهداف املتوخاة وال تتواجد عينات من

 : 7املادة 

يمنع إدخال عينات من األنواع األجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع النباتات 

 .والحيوانات املحلية

 الباب الثاني

اقبة االتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض  مر

 الفرع األول 

 تيراد أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراضاس

 : 8املادة 

أعاله ، الحصول واإلدالء  4املشار إليها في املادة  1يتطلب استيراد عينات من األنواع املصنفة في الفئة 

مسبقا برخصة لالستيراد تصدرها اإلدارة املختصة وكذا اإلدالء برخصة تصدير أو شهادة إلعادة 

لتصدير ، حسب الحالة ، تكون سارية املفعول ، تصدرها الجهة املختصة في الدولة املصدرة أو معيدة ا

 .التصدير للعينات املعنية

وتسلم رخصة االستيراد ، بعد استطالع الرأي العلمي من املؤسسات أو الهيئات املختصة حسب النوع 

إليه العينة يضمن أنها لن تستخدم ألغراض أساسا الذي تنتمي إليه العينة املستوردة ، إذا كان املرسلة 

 .تجارية ويتوفر على املنشآت املناسبة للمحافظة عليها والعناية بها إذا كانت حية

غير أن الشروط املنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه املادة غير ملزمة لتسليم رخص االستيراد 

ب وفق أحكام هذا القانون وتمت إعادة إدخالها ، سواء لعينات سبق أن تم استيرادها أو تملكها باملغر 

تعرضت أو لم تتعرض لبعض التغييرات في الخارج ، أو تعلق األمر بعينات مصاغة إذا تم تملكها قبل 

 .دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 : 9املادة 
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أعاله إدالء املعني باألمر  4املشار إليها في املادة  2يتطلب استيراد عينات من األنواع املصنفة في الفئة 

برخصة تصدير العينة املعنية أو شهادة إعادة تصديرها ، سارية املفعول ، تسلمها الجهة املختصة في 

 .الدولة املصدرة أو معيدة التصدير

عالوة على ذلك ، يمكن لإلدارة املختصة أن تخضع استيراد هذه العينات لرخصة استيراد ، عند إثبات أن 

 .شأنه أن يخل بالتوازن البيئي للنباتات والحيوانات املحليةإدخالها من 

 : 10املادة 

أعاله إدالء املعني باألمر  4املشار إليها في املادة  3يتطلب استيراد عينات من األنواع املصنفة في الفئة 

ينات في برخصة تصدير تسلمها الجهة املختصة بالدولة التي عملت على تسجيل النوع الذي تنتمي إليه الع

التفاقية سايتس أو شهادة إعادة التصدير أو شهادة األصل ، حسب الحالة ، مسلمة من قبل  3امللحق 

الجهة املختصة بالدولة القادمة منها العينة ، إذا لم تأت العينة من الدولة التي عملت على تسجيل النوع 

 .من االتفاقية املذكورة 3املعني في امللحق 

 : 11املادة 

 1أعاله على اإلدخال من البحر لعينات من األنواع املصنفة في الفئتين  9و 8ق مقتضيات املادتين ال تطب

أعاله. غير أنه ، يتطلب هذا اإلدخال الحصول على رخصة مسلمة من قبل  4املنصوص عليهما في املادة  2و

ملختصة حسب النوع املعني اإلدارة املختصة لهذا الغرض ، بعد األخذ بالرأي العلمي للمؤسسات والهيئات ا

 : بالعينة املراد إدخالها. وتسلم هذه الرخصة عند استيفاء الشروط التالية

 أ( أن يتوفر املوجهة إليه العينات الحية على املنشآت املناسبة للمحافظة عليها والعناية بها ؛

 املعاملة ؛ب( أن تعد العينات وتنقل على نحو يجنبها مخاطر اإلصابات أو األمراض أو سوء 

 .ج( أال تستخدم العينات ألغراض أساسا تجارية

وفي جميع الحاالت ، يجب أال يتجاوز العدد اإلجمالي من العينات من نفس النوع التي تم إدخالها على هذا 

النحو الحصة السنوية املحددة من طرف اإلدارة ، بعد استطالع الرأي العلمي للمؤسسات والهيئات 

 .املعني بالعينة املختصة حسب النوع

 : 12املادة 

لإلدالء بالرأي العلمي املنصوص عليه في هذا الفرع ، يجب أن تتحقق املؤسسات والهيئات املختصة على 

الخصوص من أن استيراد وإدخال العينات إلى املغرب ال يضر ببقاء النوع الذي تنتمي إليه ، وال يشكل 

 .هذه العينات إلى الوسط الطبيعي خطرا على التوازن اإليكولوجي في حالة إدخال

 الفرع الثاني

 تصدير أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض وإعادة تصديرها

 : 13املادة 

أعاله  4يتطلب تصدير كل عينة من أحد األنواع املصنفة في إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة 

 : ة املختصة عندما تستوفى الشروط التاليةالحصول على رخصة تصدير تسلمها اإلدار 



 مجموعة التشريع الغابوي 153

 

أ( أن توافق املؤسسات والهيئات العلمية املختصة حسب النوع املعني على تصدير العينة املذكورة ، بعد 

أن تكون قد تحققت من أن تصدير العينة لن يكون ضارا ببقاء هذا النوع وال يخل بالتوازن اإليكولوجي في 

 ظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي تنتمي إليه العينة املعنية ؛املجال الذي يتواجد به ، ن

 ب( أن يتم الحصول على العينة وفق أحكام هذا القانون والقوانين األخرى الجاري بها العمل ؛

 .ج( أن تعد العينة الحية للنقل وترسل على نحو يجنبها مخاطر اإلصابات أو األمراض أو سوء املعاملة

، أن يثبت  1، يجب على صاحب الطلب ، بالنسبة للعينات من األنواع املصنفة في الفئة عالوة على ذلك 

 .توفره على رخصة استيراد العينة مسلمة من الجهة املختصة بالدولة املوجهة إليها العينة املذكورة

 : 14املادة 

 4نصوص عليها في املادة امل 3أو  2أو  1تتطلب إعادة تصدير كل عينة من أحد األنواع املصنفة في الفئات 

 : أعاله ، الحصول على شهادة إعادة تصدير مسلمة من اإلدارة املختصة عندما يثبت املعني باألمر أن

أ( بحوزته رخصة استيراد ، سارية املفعول ، مسلمة من طرف الجهة املختصة بالدولة املوجهة إليها العينة 

 ؛ 1ي الفئة ، إذا تعلق األمر بعينة من األنواع املصنفة ف

ب( العينة سبق استيرادها إلى املغرب وفق أحكام هذا القانون أو إذا تعلق األمر بعينات تم إدخالها إلى 

 املغرب قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن هذا اإلدخال تم وفق أحكام اتفاقية سايتس ؛

 .أو األمراض أو سوء املعاملةج( العينات الحية سوف تعد للنقل على نحو يجنبها مخاطر اإلصابات 

 الفرع الثالث

افقة للعينات أثناء استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من  الرخص والشهادات املر

 البحر

 : 15املادة 

أعاله أو  4ال يمكن استيراد أية عينة من األنواع املصنفة في إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة 

عادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرخص أو الشهادة املناسبة املنصوص تصديرها أو إ

 .عليها في هذا الباب

 : 16املادة 

يتم التحقق من الرخص أو الشهادات عند اإلدالء بها لدى مراكز الجمرك الخاصة باالستيراد والتصدير 

بة الوثائق ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وإعادة التصدير واإلدخال من البحر. ويمكن أن تكون مراق

مصحوبة بتفتيش الشحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العينات ، وعند االقتضاء ، أخذ 

 .العينات قصد تحليلها

 : 17املادة 

يجب أن تكون رخص االستيراد أو التصدير وشواهد إعادة التصدير أو اإلدخال من البحر املسلمة من 

هات املختصة بالدول املستوردة أو املصدرة أو معيدة التصدير ، حسب الحالة ، معدة وفق طرف الج
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النماذج املنصوص عليها في اتفاقية سايتس عندما تكون الدولة املستوردة أو املصدرة أو معيدة التصدير 

 .طرفا في هذه االتفاقية أو عندما تكون العينة املعنية مسجلة في إحدى ملحقاتها

أعاله ، يجب أن تكون مرفقة برخصة  4املنصوص عليها في املادة  4تكون العينة مصنفة في الفئة  عندما

 .بعده 19تصدير معدة وفق النموذج املحدد طبقا ملقتضيات املادة 

عندما ال تكون الدولة املستوردة أو املصدرة أو معيدة التصدير للعينة طرفا في االتفاقية ، يجب أن تكون 

مرفقة برخصة أو شهادة مسلمة من طرف جهة مختصة بهذه الدولة. ويجب أن تحتوي هذه  هذه العينة

 : الرخصة أو الشهادة على الخصوص على البيانات اإللزامية التالية

 اسم البلد املستورد أو املصدر أو معيد التصدير ، حسب الحالة ؛ -

 ادة ؛إشارة إلى الجهة املختصة بالبلد حيث سلمت الرخصة أو الشه -

إشارة إلى أن العينات تم الحصول عليها وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي أصدر  -

الرخصة أو الشهادة ، وعندما يتعلق األمر بالبلد املصدر ، اإلشارة إلى أن تصدير هذه العينات غير ضار 

 ببقاء النوع الذي تنتمي إليه ؛

 من الرخصة أو الشهادة ؛معلومات عن هوية املستفيد  -

 تاريخ إصدار الرخصة أو الشهادة وتاريخ نهاية صالحيتها ؛ -

 االسم العلمي واالسم الشائع للنوع الذي تنتمي إليه العينة ؛ -

 وصف أجزاء أو منتجات ورموز التعرف عليها ؛ -

 تصنيف العينة حسب اتفاقية سايتس ومصدرها ؛ -

 في ؛الكمية أو العدد أو الوزن الصا -

 .هدف عملية استيراد العينة أو تصديرها أو إعادة تصديرها ، حسب الحالة -

يجب أن تتم اإلشارة كذلك إلى أن العينة ، إذا كانت حية ، ستعد وتنقل على نحو يجنبها مخاطر اإلصابات 

 .واألمراض وسوء املعاملة

 : 18املادة 

من التعرف على هوية صاحب الطلب  ترفق طلبات الحصول على الرخص والشواهد بمعلومات تمكن

 .وجميع املعلومات الالزمة إلعداد الرخصة أو الشهادة املطلوبة

 : 19املادة 

 : تحدد بنصوص تنظيمية

 أ( نماذج الرخص والشواهد املنصوص عليها في هذا الباب ؛

 ب( املواصفات التقنية ومحتوى الرخص والشواهد وكذا طلبات الحصول عليها ؛

 عداد الرخص والشواهد ونسخ منها وإصدارها واستعمالها ؛ج( كيفيات إ

د( أنواع أوسام التعرف على العينات ، واملعايير املرجعية لتسمية األنواع وكذلك الوحدات املستعملة 

 .لتحديد الكمية أو الوزن والتي يجب أن تبين في الرخصة أو الشهادة
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 : 20املادة 

ألشخاص الذاتيين أو املعنويين الذين قدموا طلبات بشأنها أو تكون الرخص والشواهد اسمية ، وتسلم ل

لوكالئهم ، وهي غير قابلة للتفويت أو النقل. وتصدر النسخ الضرورية الستكمال شكليات االستيراد أو 

التصدير أو إعادة التصدير في نفس الوقت مع الرخص أو الشواهد املعنية. ويشار إلى عدد النسخ 

 .و الشهادة املعنيةاملسلمة في الرخصة أ

وتتضمن النسخ املسلمة كل البيانات الواردة في النسخة األصلية والتي تشكل مرجعا صريحا لها ، مع 

 اإلشارة إلى وجهتها. 

 : 21املادة 

 .تتطلب كل شحنة من العينات رخصة منفصلة لالستيراد أو للتصدير أو شهادة منفصلة إلعادة التصدير

 : 22املادة 

 .( شهرا12صالحة ملدة اثني عشر ) 1املسلمة الستيراد عينات من األنواع املسجلة في الفئة  تكون الرخصة

 : إال أنها تكون غير صالحة في الحاالت التالية

 إذا كانت وثيقة التصدير املطابقة لها لم تسلم في الدولة املصدرة أو معيدة التصدير للعينة املعنية ؛ -

 ها الدولة املصدرة ال تتطابق مع رخصة االستيراد املطابقة ؛إذا كانت الوثيقة التي سلمت -

 .إذا كانت مدة صالحية وثيقة التصدير قد انتهت -

 : 23املادة 

 .تكون رخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير صالحة ملدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ إصدارها

د انتهاء هذه املدة ويتم إلغاء رخصة وتصبح كل رخصة تصدير أو شهادة إعادة التصدير عديمة األثر بع

 .االستيراد املطابقة لها بقوة القانون 

إال أنه ، في حالة عدم استعمال رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير خالل مدة صالحيتها مع تقديم 

 .ما يبرر ذلك ، يمكن تعويضها برخصة أو شهادة جديدة صالحة ملدة ستة أشهر ، غير قابلة للتجديد

 : 24ادة امل

أعاله خالل مدة اثني عشر شهرا  10يمكن استعمال رخصة التصدير والشهادات املشار إليها في املادة 

 .تبتدئ من تاريخ إصدارها

 : 25املادة 

تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات املسلمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات الواردة فيها لم تعد 

ملعنية. ويجب أن تعاد الوثيقة في الحين إلى الجهة التي أصدرتها ، حيث تعكس الوضع الحقيقي للعينة ا

 .يمكن لها ، عند االقتضاء ، أن تسلم رخصة أو شهادة جديدة تعكس الوضع الحقيقي للعينة

 : 26املادة 

عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة ملغاة أو ضائعة أو مسروقة أو متلفة أو 

 .الصالحية ، يشار إلى مرجع الوثيقة املعوضة وإلى أسباب تعويضها في الوثيقة الجديدةمنتهية 
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في حالة إلغاء رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير أو ضياعها أو سرقتها أو إتالفها ، يجب إخبار 

 .الجهة املختصة بالبلد املستورد فورا

 : 27املادة 

ل من البحر أو تصدير أو إعادة تصدير عينة من األنواع املصنفة في ال تقبل أثناء عملية استيراد أو إدخا

أعاله إال الرخص والشهادات املسلمة طبقا ألحكام هذا الفرع  4إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة 

 .واملدلى بها بمراكز الجمرك رفقة العينة املعنية

 : 28املادة 

أعاله أو تصديرها  4في إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة يمنع استيراد أية عينة من األنواع املصنفة 

أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر برخصة أو شهادة منتهية الصالحية أو غير صالحة أو عديمة األثر 

 .أو برخصة أو شهادة ال تتطابق مع العينة املعنية

 : 29املادة 

تشريعية والتنظيمية املطبقة خاصة في مجال صحة تطبق أحكام هذا الفرع دون اإلخالل بالنصوص ال

 .النباتات والحيوانات

 : 30املادة 

يمكن إلدارة الجمارك ، إذا اقتضت الظروف ذلك ، تعيين عدد محدود من املراكز الجمركية إلنجاز 

نفة املراقبات الضرورية وشكليات االستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير لعينات من بعض األنواع املص

أعاله ، مع تحديد ، إن اقتض ى الحال ، مراكز خاصة بالعينات  4في إحدى الفئات املنصوص عليها في املادة 

 .الحية

 الفرع الرابع

 أحكام مطبقة على عبور أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض

 : 31املادة 

ت املتوحشة املصنفة في إحدى الفئات املنصوص ال يسمح بعبور أي عينة من أنواع النباتات والحيوانا

أعاله أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إال إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة  4عليها في املادة 

 .الخاصة بذلك واملسلمة وفقا ملقتضيات هذا القانون 

دة شحنها تحت مراقبة إدارة عالوة على ذلك ، يجب أن تظل كل عينة خالل عبورها أو تفريغها مع إعا

 .الجمارك. ويمكن أن تخضع للتفتيش للتأكد من مطابقة الوثائق املرافقة لها وصالحيتها

 الباب الثالث

اقبة االتجار على الصعيد الوطني في أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض  مر

 الفرع األول 

 ات املتوحشة املهددة باالنقراض ألغراض شخصيةحيازة العينات الحية من أنواع الحيوان

 : 32املادة 
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يتعين على كل من يتملك ، لغرض شخص ي ، عينة حية من أحد أنواع الحيوانات املتوحشة املصنفة في 

أعاله أو تكون في حوزته أن يتوفر على شهادة ملكية تصدرها اإلدارة لهذا  4إحدى الفئات املذكورة في املادة 

ثبات أن العينة تم تملكها وفق مقتضيات هذا الغرض بطلب م
ُ
ن حائز العينة. وتسلم هذه الشهادة عند إ

 .القانون 

 : 33املادة 

تسلم شهادة ملكية واحدة عن كل عينة حية. وتتضمن هذه الشهادة معلومات تمكن من التعرف على 

 .مالك العينة وكذا العالمات الدائمة املميزة للعينة املعنية بهذه الشهادة

 : 34املادة 

تكون شهادة امللكية إسمية ، وال يمكن نقلها بأي حال من األحوال. ويمكن تعويضها من طرف اإلدارة 

املختصة في حالة ضياعها أو سرقتها أو إذا أصبحت بياناتها غير قابلة للقراءة ، بعد التحقق من مطابقتها 

ر" وتضمن فيها جميع املعلومات املبينة في شهادة للعينة املعنية. ويشار في الشهادة الجديدة إلى أنها "نظي

 .امللكية األصلية

 : 35املادة 

في حالة موت العينة املعنية بالشهادة أو سرقتها أو إتالفها أو ضياعها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر ، ألي 

 .سبب من األسباب ، يجب أن تبعث فورا شهادة ملكيتها إلى اإلدارة املختصة التي أصدرتها

 .وتسلم شهادة ملكية جديدة باسم املالك الجديد في حالة نقل امللكية إلى شخص آخر

 : 36املادة 

إذا كان للعينة املعنية بشهادة امللكية نسل ، يجب التصريح بهذا النسل لإلدارة التي أصدرت شهادة ملكية 

 .لنسلالعينة املذكورة. وتسلم اإلدارة املختصة شهادة أو شهادات امللكية لهذا ا

عندما يولد هذا النسل خالل تواجد العينة خارج املغرب ، يجب أن يتم استيراد النسل وفق أحكام الباب 

 .الثاني من هذا القانون ، وتسلم شهادة ملكية بعد عملية االستيراد

 : 37املادة 

 .تمسك اإلدارة املختصة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي سجال لشهادات امللكية املسلمة

 : 38ادة امل

تحدد بنص تنظيمي نماذج طلبات إصدار شهادات امللكية وكيفيات إصدارها والبيانات التي يجب أن 

 .تحتوي عليها وكذلك شروط استعماالتها

 الفرع الثاني

أحكام تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة باالنقراض من الوسط 

 ض تجارية وبتوالدها وبإكثارهاالطبيعي وبحيازتها ألغرا

 : 39املادة 
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 4يقتض ي أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املصنفة في إحدى الفئات الواردة في املادة 

أعاله من الوسط الطبيعي أو حيازتها ألغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها التوفر 

ف اإلدارة املختصة وفق أشكال تحدد بنص تنظيمي ، بعد استطالع رأي على رخصة مسلمة من طر 

 .املؤسسات أو الهيئات العلمية املختصة حسب النوع املعني

 : 40املادة 

أعاله إال إذا كانت عملية  39ال تصدر رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي املنصوص عليها في املادة 

 .املعنيأو عمليات األخذ ال تضر ببقاء النوع 

عالوة على ذلك ، عندما يتعلق األمر بعينات حية ، ال تسلم هذه الرخص إال إذا كان صاحب الطلب قادرا 

 .على أن يضمن أو يعمل على ضمان املحافظة على العينات املعنية

 : 41املادة 

نص أعاله بملف يتكون من وثائق محددة ب 39ترفق طلبات الحصول على الرخص املذكورة في املادة 

 .تنظيمي تمكن من الحصول على جميع املعلومات الضرورية إلصدار الرخصة املطلوبة

 : 42املادة 

تتضمن الرخصة البيانات التي تمكن من التعرف على املستفيد منها وتحدد الهدف الذي أصدرت من 

 : أجله. وتتضمن حسب الحالة

 طبيعي مع اإلشارة إلى عددها أو كميتها ؛النوع أو األنواع التي يمكن أخذ عينات منها من الوسط ال -

 األماكن والظروف التي يمكن أن تأخذ فيها العينات ، وفي هذه الحالة ، الوسائل املستعملة ألخذها ؛ -

 هويات األشخاص املخول لهم أخذ العينات من طرف املستفيد من الرخصة وتحت مسؤوليته ؛ -

 ينات منها أو توالدها أو إكثارها ؛النوع أو األنواع التي يمكن أن يتم حجز ع -

الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل املستعملة وأماكن ومنشآت استقبال وإيواء العينات التي تم  -

 أخذها واحتجازها ؛

 مدة صالحية الرخصة ؛ -

رتقب جميع املعلومات املفيدة ، والسيما الظروف الخاصة املتعلقة باألنواع املعنية واالستعمال امل -

 .للعينات

عالوة على ذلك ، يجب على كل مستفيد من الرخصة أن يمسك سجال للعينات التي تم أخذها أو حيازتها 

 .أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها ، حسب الحالة

يمنع أثناء عمليات األخذ من الوسط الطبيعي استعمال أية وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت 

 .ة من أنواع النباتات والحيوانات أو إلحاق ضرر بتوالدها أو إكثارها أو موطنها الطبيعيعين

 : 43املادة 

يتم سحب رخصة أخذ العينات من الوسط الطبيعي فورا عند عدم احترام املستفيد من الرخصة املذكورة 

 .ألحد الشروط الواردة فيها
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 : 44املادة 

غراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو لتربيتها أو إلكثارها ، ملدة يتم إيقاف رخصة حيازة عينات حية أل 

ال تتعدى ثالثة أشهر ، في حالة عدم احترام املستفيد ألحد الشروط املحددة فيها ، وذلك حتى يتسنى 

 .للمستفيد من الرخصة املذكورة االمتثال للشروط الواردة في مقرر اإليقاف

 .متثال للشروط املطلوبة في مقرر اإليقافينتهي العمل باإليقاف إذا تم اال 

بعد انصرام أجل ثالثة أشهر املنصوص عليه أعاله ، وإذا لم يتم االمتثال للشروط الواردة في مقرر 

اإليقاف تسحب الرخصة. وفي هذه الحالة ، يتوفر املستفيد على أجل أقصاه ثالثة أشهر لنقل أو تفويت 

أعاله. بعد انصرام هذا  39ؤسسة مرخص لها طبقا ملقتضيات املادة العينات الحية التي في حوزته إلى م

األجل ، يمكن أن تقوم اإلدارة املختصة ، على نفقة املستفيد من الرخصة ، بإيواء العينات الحية في 

مؤسسات مرخص لها أو بإدخالها إلى الوسط الطبيعي وفق الشروط املنصوص عليها بالباب الرابع بعده 

 .ة اإلدخال ال تضر بأنواع النباتات والحيوانات املحلية أو أن تقوم بقتلها إذا تعذر ذلكإذا كانت عملي

 : 45املادة 

في حالة وفاة املستفيد من رخصة حيازة عينات حية ألغراض تجارية أو عرضها أمام العموم أو توالدها أو 

قصد تقديم طلب الحصول على إكثارها ، يتوفر ذوو حقوقه على أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ الوفاة 

رخصة جديدة باسمهم تمكنهم من مواصلة األنشطة أو قصد تفويت العينة املعنية طبقا ألحكام هذا 

 .القانون 

بعد انصرام هذا األجل ، وفي حالة عدم تقديم طلب الحصول على رخصة أو تفويت العينات ، تقوم 

 .أعاله 44بتطبيق مقتضيات املادة اإلدارة املختصة بسحب الرخصة املسلمة باسم الهالك و 

 : 46املادة 

 .تمسك اإلدارة املختصة سجال للرخص التي تصدرها برسم هذا الفرع

 الباب الرابع

 إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي

 : 47املادة 

انات املتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي يشترط إلدخال عينات من أنواع النباتات والحيو 

الحصول على ترخيص مسبق من طرف اإلدارة املختصة وفق األشكال املحددة بنص تنظيمي ، بعد 

 .استطالع رأي املؤسسات والهيئات العلمية املختصة حسب النوع املعني

أو إعادة توطينها يقصد منه املنفعة  وال تسلم هذه الرخصة إال إذا كان إدخال العينات في الوسط الطبيعي

 .العامة وال يضر بالحيوانات أو بالنباتات املحلية أو بتربية املواش ي أو باملزروعات

 : 48املادة 
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يمكن للمؤسسات العمومية والهيئات واملؤسسات العلمية املختصة حسب النوع املعني والجماعات 

ية الجاري بها العمل وحدها أن تستفيد من رخصة املحلية والجمعيات املؤسسة وفق النصوص التشريع

 .إلدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي

 : 49املادة 

أعاله ، على الخصوص ،  47يحتوي امللف املرفق بطلب الحصول على الرخصة املنصوص عليها في املادة 

 : التعرف على على الوثائق التي تمكن من

 هوية طالب الرخصة ؛ *

 أسباب وتبريرات إدخال العينات أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي ؛ *

قدرة طالب الرخصة على إنجاز عملية اإلدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي وقدرته على  *

 ؛ اإلشراف على العملية املذكورة ومراقبتها في حالة عدم قيامه بها شخصيا

 مكان أو أماكن إدخال العينات أو إعادة توطينها ؛ *

تقييم انعكاسات عملية اإلدخال أو إعادة التوطين املزمع القيام بها على وضعية النوع املعني وعلى  *

 النباتات والحيوانات املتوحشة وكذلك على تربية املواش ي واملزروعات ؛

إعادة توطينها في الوسط الطبيعي ومصدرها واملنطقة عدد الحيوانات والنباتات املزمع إدخالها أو  *

 الجغرافية التي قدمت منها ؛

نوعية اإلجراءات املزمع القيام بها ملواكبة عملية اإلدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وتتبعها  *

 الزمني ؛

مة األشخاص وممتلكاتهم التدابير التي سيتخذها للحد من األخطار التي قد تشكلها هذه العملية على سال  *

 وعلى الصحة العمومية ؛

اإلجراءات املزمع اتخاذها ، حسب الحالة ، إلزالة األضرار التي يمكن أن يلحقها اإلدخال أو إعادة  *

التوطين باألنشطة البشرية ، والسيما الفالحية والغابوية والسياحية وتربية األسماك أو تقليص هذه 

 األضرار أو تعويضها ؛

 .يم التكاليف اإلجمالية للعمليةتقي *

 : 50املادة 

تسلم رخصة لكل عملية إدخال لعينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو إعادة توطينها في 

 : الوسط الطبيعي. وعالوة على هوية املستفيد من الرخصة ، تتضمن هذه الرخصة على الخصوص

 و إعادة توطينها وأماكن إدخالها أو إعادة توطينها ؛بيانات حول العينات التي سيتم إدخالها أ *

الظروف التي يجب أن تتم وفقها عمليات اإلدخال وإعادة التوطين في الوسط الطبيعي وخاصة مدتها  *

 وكذا الطرق والكيفيات التي يجب اعتمادها إلنجاز هذه العمليات ؛

عملية اإلدخال أو إعادة التوطين في الوسط التدابير االحتياطية التي يجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد  *

 الطبيعي ؛
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كل البيانات األخرى الخاصة الضرورية لحسن إنجاز عملية اإلدخال أو إعادة التوطين في الوسط  *

 .الطبيعي

 : 51املادة 

تتم كل عملية إدخال أو إعادة التوطين في الوسط الطبيعي تحت مراقبة اإلدارة املختصة ، وتكون موضوع 

يم علمي ينجز ، على نفقة املستفيد ، من طرف هيئة أو مؤسسة علمية مختصة ، حسب النوع املعني ، تقي

 .أعاله 50تعين لهذا الغرض ويشار إليها في الرخصة الوارد ذكرها في املادة 

ويجب أن ينصب هذا التقييم على الخصوص على الظروف التي تمر فيها عملية إدخال أو إعادة التوطين 

سط الطبيعي وعلى انعكاسات هذه العملية على البيئة والنباتات والحيوانات املتوحشة من جهة في الو 

وعلى األنشطة البشرية وخاصة الفالحية والغابوية والبحرية والسياحية وتربية األسماك حسب الحالة ، 

 .من جهة أخرى 

 : 52املادة 

لة التأثير السلبي على البيئة أو النباتات أو وفي حالة عدم احترام الشروط الواردة في الرخصة أو في حا

الحيوانات املحلية أو على األنشطة البشرية ، تضع اإلدارة املختصة حدا لعملية اإلدخال أو إعادة 

 .التوطين في الوسط الطبيعي

 الباب الخامس

 االختصاصات واملساطر

 الفرع األول 

 البحث ومعاينة املخالفات

 : 53املادة 

عاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة يكلف بالبحث وم

القضائية وأعوان إدارة الجمارك املؤهلون ملعاينة املخالفات الجمركية طبقا للنصوص التشريعية الجاري 

البحرية بها العمل وكذا مهندسو وأعوان املياه والغابات املحلفون ، وعندما يتعلق األمر بعينات من األنواع 

، املندوبون الجهويون للصيد البحري واألعوان املحلفون املؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة 

 .الحكومية املكلفة بالصيد البحري 

يتعين على كل األعوان حمل بطاقة مهنية أو شارة تسلمها اإلدارة املختصة ويدلوا بها خالل كل بحث أو 

 .معاينة

 : 54املادة 

أعاله محاضر معاينة املخالفات. ويجب أن تتضمن هذه املحاضر  53شار إليهم في املادة يحرر األعوان امل

هوية مرتكب املخالفة املحتمل وظروف املخالفة وتصريحات مرتكبي املخالفة أو اإلشارة إلى رفضهم اإلدالء 

تكون بأي تصريح وكذلك كل معلومة من شأنها أن تساعد على بيان حقيقة املخالفة. كما يجب أن 
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املحاضر مؤرخة وموقعة وأن توضح صفة العون محرر املحضر ، وفي حالة الحجز ، أن تتضمن إشارة إلى 

 .مرجع محضر الحجز الذي تم تحريره

 : 55املادة 

أعاله أن يقوموا  53ألجل القيام بمهامهم ، يمكن لألعوان املكلفين بتحرير املحاضر املشار إليهم في املادة 

ت في جميع األماكن العامة والخاصة حيث يتم عرضها للبيع أو للمشاهدة أو حيث يتم بالبحث عن العينا

 .حفظها أو حيازتها. كما يمكن لهم القيام بتفتيش هذه األماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل

ويمكن لهم كذلك القيام بحجز العينات و/أو الوثائق و/أو األدوات التي لها عالقة باملخالفة املعاينة ، 

وذلك مقابل وصل يحمل إسم وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز ويبين ما تم حجزه. وفي هذه الحالة 

، يحرر محضر للحجز ، مستقل عن محضر املخالفة ، ويبين هوية مرتكب املخالفة املحتمل ونوعية 

وكذا الظروف التي العينات وكميتها وخصائصها الرئيسية والوثائق أو األدوات أو هما معا التي تم حجزها 

 .تم فيها الحجز. ويشار في محضر الحجز إلى مرجع محضر املخالفة الذي يظل مرفقا به

 : 56املادة 

يمكن أن يحتفظ بالعينات الحية املحجوزة ، على نفقة وتحت مسؤولية املخالف ، بعين املكان ، إذا كانت 

نهائية ، أو يحتفظ بهاته العينات على نفقة منشآت املخالف تسمح بذلك ، إلى أن يتم البت حول وجهتها ال

املخالف في أي مكان آخر أو بمنشآت عمومية أو خاصة تتوفر على الكفاءات البشرية والتجهيزات 

أعاله إلى  55الضرورية للمحافظة عليها. وفي هذه الحالة ، يشار في محضر الحجز املشار إليه في املادة 

 .وجهة العينات

 : 57املادة 

أعاله االستعانة بالقوة العمومية أو ذوي  53عوان املكلفين بتحرير املحاضر املشار إليهم في املادة يمكن لأل 

 .االختصاص لتنفيذ مهامهم

 : 58املادة 

أعاله والذي يرفق عند االقتضاء ، بمحضر  54يرسل أصل محضر املخالفة املحرر طبقا ألحكام املادة 

ه ، إلى اإلدارة املكلفة باملياه والغابات داخل أجل العشرة أيام من أيام أعال  55الحجز املشار إليه في املادة 

 العمل املوالية لتحريرها. 

 .يعتد بهذه املحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع الواردة فيها

يوما  30بعده ، ترسل املحاضر ، داخل أجل  59إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح املنصوص عليها في املادة 

تدئ من تاريخ التوصل بها من قبل اإلدارة املكلفة باملياه والغابات أو من تنتدبه لهذه الغاية ، إلى النيابة تب

 .العامة باملحكمة املختصة

 الفرع الثاني

 مقتضيات تتعلق بالصلح

 : 59املادة 
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الفة ، عدم رفع ، بطلب من مرتكب املخلغابات أو من تنتدبه لهذه الغايةيمكن لإلدارة املكلفة باملياه وا

األمر إلى النيابة العامة للمحكمة املختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء املخالف لغرامة جزافية 

 .للصلح

ويبلغ إلى املخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه املبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت 

ل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح اإلدارة املكلفة باملياه التوصل واالستالم ، خالل عشرة أيام من أيام العم

 .والغابات بأصل محضر معاينة املخالفة

 .ويوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية

يوما من أيام العمل التي تلي توصل املخالف بمقرر الصلح الذي تم  30يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خالل 

 .تبليغه إليه

، ترفع اإلدارة املكلفة باملياه والغابات أو من تنتدبه لهذا الغرض األمر إلى النيابة األجلبعد انصرام هذا 

 .العامة باملحكمة املختصة

 : 60املادة 

يجب أال يقل ، بأي حال من األحوال ، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد األدنى ملبلغ الغرامة املقررة 

ال يقل مبلغ غرامة الصلح عن ضعف الحد األدنى للغرامة املقررة للمخالفة. وفي حالة العود ، يجب أ

 .للمخالفة األولى

 : 61املادة 

 .ال يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر األضرار التي تلحق باألشخاص أو املمتلكات

 : 62املادة 

هؤالء ، نوعية املخالفة تمسك اإلدارة املكلفة باملياه والغابات سجال للمخالفين تبين فيه ، عالوة على هوية 

املرتكبة وتاريخها والعقوبة املتخذة وبيان مسطرة الصلح عند االقتضاء. ويتم االطالع على هذا السجل 

 .قبل تحديد غرامة الصلح للتعرف على ما إذا كان املخالف في حالة عود

 الباب السادس

 املخالفات والعقوبات

 

 

 : 63املادة 

 : يعاقب

 ؛ 1درهم بالنسبة للعينات من األنواع املصنفة في الفئة  100.000إلى  30.000بغرامة من  -

 ؛ 2درهم بالنسبة للعينات من األنواع املصنفة في الفئة  50.000إلى  20.000بغرامة من  -

 ؛ 4و 3درهم بالنسبة للعينات من األنواع املصنفة في الفئتين  20.000إلى  5.000بغرامة من  -

 : كل من
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راد عينة من هذه األنواع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عمل على عبورها عبر التراب قام باستي - 1

الوطني أو أدخلها من البحر ، دون التوفر على الرخصة أو الشهادة املناسبة خرقا ملقتضيات هذا القانون 

 ؛

تعملها ألغراض تجارية حاز عينة من هذه األنواع أو نقلها أو باعها أو عرضها للبيع أو اشتراها أو اس - 2

دون أن يتمكن من تقديم أدلة تؤكد بأن هذه العينة تم الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون 

 والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛

قام بإدخال عينة أو عينات من األنواع األجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا على أنواع  - 3

 أعاله ؛ 7شة املحلية خرقا ألحكام املادة النباتات والحيوانات املتوح

 أعاله ؛ 39أخذ عينة من هذه األنواع من الوسط الطبيعي دون الرخصة املنصوص عليها في املادة  - 4

عمل على توالد عينة من هذه األنواع أو إكثارها دون الحصول على الرخصة املنصوص عليها في املادة  - 5

 أعاله ؛ 39

ة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى موت عينة من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة استعمل أية وسيل - 6

 أعاله ؛ 42أو إلحاق ضرر بتوالدها أو بتكاثرها أو بموطنها الطبيعي خرقا ألحكام املادة 

دون قام بإدخال عينة من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو بإعادة توطينها في الوسط الطبيعي ،  - 7

 أعاله ؛ 47التوفر على الرخصة املنصوص عليها في املادة 

قام بنقل عينة حية من هذه األنواع دون اتخاذ االحتياطات الضرورية الالزمة لتقليص مخاطر  - 8

 .اإلصابات واألمراض أو سوء املعاملة

 .يؤدى مبلغ الغرامة عن كل عينة معنية باملخالفة

 : 64املادة 

 : درهم 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 : كل من - 1

أ( استعمل رخصة أو شهادة مزورة أو انتهت صالحيتها أو تم تغييرها. وتؤدى الغرامة دون اإلخالل بتطبيق 

 وما يليها من مجموعة القانون الجنائي ؛ 360أحكام املادة 

 ب( استعمل رخصة أو شهادة لعينة غير تلك التي أصدرت بشأنها ؛

صدرت باسمه ؛ج( لم يحترم 
ً
 التعليمات املبينة في الرخصة أو الشهادة التي أ

 د( قام بإفساد أو بمسح عالمة مستعملة للتعرف على العينة ؛

 ه( استعمل العينة ألغراض غير تلك املبينة في الرخصة أو الشهادة ؛

رقا ألحكام كل مستفيد من الرخصة لم يقم بمسك السجل املنصوص عليه أو قام بتزوير بياناته خ - 2

 .أعاله 42املادة 

 : 65املادة 

 : أعاله أخذا بعين االعتبار على الخصوص 64و 63تحدد مبالغ الغرامات املعاقب بها تطبيقا للمادتين 
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 نوعية وخطورة املخالفة ؛ *

 الفئة املسجل فيها النوع الذي تنتمي إليه العينة املعنية باملخالفة ؛ *

 .افظة على النوع وبقائه وعلى الوسط الطبيعيانعكاسات املخالفة على املح *

 : 66املادة 

 : عالوة على العقوبات املنصوص عليها في هذا الباب

يجب أن تقوم إدارة الجمارك بحجز كل عينة من األنواع املصنفة في إحدى الفئات املنصوص عليها في  - 1

إدخالها من البحر دون الرخصة أو  أعاله ، تم استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو 4املادة 

الشهادة املناسبة أو برخصة أو شهادة غير مطابقة للعينة. ويجب أن تعاد العينات الحية التي تم حجزها 

بعده إلى مكان مصدرها على نفقة ناقلها ومستوردها ومصدرها ومعيد تصديرها أو من  2تطبيقا للبند 

 ا ؛ينوب عنهم بالتضامن ، إذا لم تتم مصادرته

يمكن لإلدارة املكلفة باملياه والغابات أو املحكمة املختصة ، حسب الحالة ، أن تقوم بمصادرة العينات  - 2

 .املحجوزة وكذا جميع وسائل النقل واألدوات التي استعملت الرتكاب املخالفة

األخيرة بعد استشارة تصبح العينات التي تمت مصادرتها ملكا إلدارة املياه والغابات ، التي تقرر في وجهتها 

 .الهيئات واملؤسسات العلمية املختصة حسب النوع املعني

 : كل عينة تمت مصادرتها يمكن أن

تعاد إلى الوسط الطبيعي عندما يتعلق األمر بعينات حية لنوع محلي أو عندما يمكن أن يتم إدخالها أو  -

 إعادة توطينها طبقا ألحكام هذا القانون ؛

و مؤسسة مختصة حسب النوع املعني كحديقة للحيوانات أو حدائق للنباتات تتوفر على تسلم إلى هيئة أ -

 املنشآت املالئمة ؛

 تسلم إلى متحف أو مؤسسة مماثلة لعرضها للعموم ؛ -

يتم إتالفها عندما يتعلق األمر بعينة حية من أنواع الحيوانات أو النباتاتاألجنبية التي من شأنها أن تشكل  -

 ولوجيا ألنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املحلية ؛تهديدا إيك

يتم بيعها من طرف اإلدارة املكلفة باملياه والغابات بالتراض ي إلى مؤسسة عمومية أو خاصة مرخص لها  -

 .طبقا ألحكام هذا القانون أو يتم بيعها باملزاد العلني

وم إدارة األمالك املخزنية ببيع وسائل النقل يمكن لإلدارة املكلفة باملياه والغابات أن تعمل على أن تق

 .واألدوات التي تمت مصادرتها

 : 67املادة 

 .تضاعف العقوبات في حالة العود

ويعتبر في حالة عود ، كل من تمت إدانته للمرة األولى بحكم اكتسب قوة الش يء املقض ي به ارتكب مخالفة 

 .نتين املواليتين لإلدانة املذكورةأعاله خالل الس 64و 63جديدة طبقا ألحكام املادتين 

 : 68املادة 
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 .يعاقب على محاولة ارتكاب املخالفة بنفس املبلغ املحدد للمخالفة نفسها

 : 69املادة 

 .يسقط أداء الغرامة دعوى تحصيلها

 : 70املادة 

قبل  تودع بصندوق القنص والصيد في املياه القارية مبالغ غرامات الصلح والغرامات املحكوم بها من

املحاكم املختصة وكذا املبالغ املتأتية من عمليات البيع التي قامت بها اإلدارة املكلفة باملياه والغابات 

 .أعاله 66بموجب املادة 

 الباب السابع

 أحكام انتقالية وختامية

 : 71املادة 

 .يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 : 72املادة 

تظل الرخص والشواهد املصدرة في إطار تطبيق اتفاقية سايتس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ 

 .وكذا رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي سارية املفعول إلى غاية تاريخ انتهاء صالحيتها

 : 73املادة 

دى الفئات املنصوص عليها في يتوفر حائزو عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املصنفة في إح

أعاله ، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، على أجل ستة أشهر ، يبتدئ من تاريخ نشر  4املادة 

النص املتخذ لتطبيقه قصد احترام أحكامه والحصول على الرخصة أو الشهادة املناسبة. وبعد انصرام 

من هذا  64و 63ينات يتعرض للعقوبات املحددة في املادتين هذا األجل ، كل من استمر في حيازة هذه الع

 القانون.
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 21بتاريخ الصادر بتطبيق الظهير الشريف 2011ماي  20بتاريخ صادر  2-11-01مرسوم رقم 

اقبة القنص 1923ليو يو   .املتعلق بمر

 

 الوزير األول ،

( املتعلق بمراقبة القنص ، كما 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6في  بناء على الظهير الشريف الصادر

 تم تغييره وتتميمه ؛

( 1976سبتمبر  20) 1396من رمضان  25الصادر في  1-76-350وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 املتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية االقتصاد الغابوي ، كما تم تغييره وتتميمه ؛

( بتحديد 2005)فاتح فبراير  1425من ذي الحجة  21الصادر في  2-04-503على املرسوم رقم و 

 اختصاصات وتنظيم املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛ 

( املتعلق باختصاصات 2007نوفمبر  15) 1428ذي القعدة  4الصادر في  2-07-1299وعلى املرسوم رقم 

 ياه والغابات ومحاربة التصحر ؛املندوب السامي للم

 ؛ 2009يونيو  30وبعد استطالع رأي املجلس األعلى للقنص بتاريخ 

 ،(2011أبريل  28) 1432من جمادى األولى  24وبعد دراسة املشروع في املجلس الوزاري املنعقد في 

 

  :رسم ما يلي

 القسم األول 

 منع القنص في العقارات

ر أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره ، أن يقدم كل سنة يجب على كل مالك عقا :1املادة 

للسلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم الواقع بدائرتها العقار ، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة ، تصريحا 

من الظهير الشريف السالف الذكر  2بمنع ممارسة القنص ، املشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 

( املتعلق بمراقبة القنص ، قبل الفاتح من أغسطس الذي 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6ر في الصاد

 .يسبق تاريخ افتتاح القنص

 .يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني باألمر

 

يجب على املعني باألمر ، بمجرد تسلمه رقم التسجيل املذكور ، إبالغ العموم ، بواسطة إشعار  :2املادة 

ينشر في جريدة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية ، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. 

 ويشير هذا اإلشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته. 

يجب على املعني باألمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها اإلشعار إلى السلطة اإلدارية 

 .يوما على األقل من التاريخ املحدد الفتتاح القنص 21يم التي يوجد في دائرتها العقار قبل للعمالة أو اإلقل

تقوم السلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر الئحة العقارات التي قدم 
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 1ام املشار إليها في املادة بشأنها إثبات على اإلدراج املنصوص عليه في الفقرة السابقة ، وفق ترتيب األرق

يوما من نفس التاريخ. وال يعد القنص ممنوعا قانونا إال فوق العقارات  15أعاله ، وذلك قبل أجل 

املوجودة في الالئحة املذكورة. وتبعث نسخة من هذه الالئحة إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة 

 .ملحدد الفتتاح القنصأيام على األكثر قبل التاريخ ا 10التصحر 

 

يجب أن يطلب املصرح كتابة ، كل سنة قبل فاتح أغسطس ، من السلطة اإلدارية للعمالة أو  :3املادة 

اإلقليم املوجود في دائرتها العقار ، اإلبقاء على عقاره ضمن الالئحة املذكورة ، وبعد أن يستجيب من جديد 

 .شكليات الخاصة بهاأعاله وال 1لألحكام املنصوص عليها في املادة 

في حالة نقل ملكية العقار ، وإذا رغب املالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه ، يجب عليه تقديم أو 

 .أعاله 1إرسال التصريح املنصوص عليه في املادة 

 

 القسم الثاني

 أذون القنص

ذي الحجة  6لصادر في من الظهير الشريف ا 3تمنح أذون القنص ، املنصوص عليها في الفصل  :4املادة 

( السالف الذكر ، من قبل املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو 1923يوليو  21) 1341

 رئيس مركز املحافظة والتنمية الغابوية املعني. 

 

تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها  :5املادة 

 .ظيم الخاص للقنص خالل كل موسم قنصوبالتن

 .هذه القرارات يؤشر عليها من طرف الوزير املكلف باملالية

 .تمتد مدة صالحية األذون املذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد

 

 القسم الثالث

 كراء حق القنص

 الباب األول 

 أحكام عامة

ق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر ، يجب أن يشتمل امللف اإلداري لطلب كراء ح :6املادة 

ويجب إيداعه لدى املديرية الجهوية أو املديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها 

 .العقار املراد كراء حق القنص به

يحدد مضمون امللف اإلداري السالف الذكر من طرف املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

 .التصحر
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  :يجب أن يشتمل هذا امللف اإلداري خاصة على

 برنامج توقعي لتهيئة القنص خالل الفترة األولى من عقد الكراء وااللتزامات املطابقة ؛ *

مشروع استثمار شامل ، يقدم في شكل جدول يحدد ، كل سنة ، البرنامج املادي واملالي الذي يجب  *

وكامال قدر اإلمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في  اعتماده ، والذي يجب أن يكون مفصال

 .القطعة املؤجرة من جهة ، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية تقييم اإلنجازات

ال تصبح هذه البرامج نهائية إال بعد املصادقة عليها من قبل املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة 

 التصحر املعني. 

 

وب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا ألحكام يمنح املند :7املادة 

( السالف الذكر 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6املكرر من الظهير الشريف الصادر في  3الفصل 

وألحكام هذا املرسوم ، بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين 

 .لينومسج

 

سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني  5تحدد مدة الكراء في  :8املادة 

 .أدناه 9املعد وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

 

يتم التراض ي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة املوالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد :9املادة 

رق متنبر يوجه إلى املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، ستة أشهر على األقل قبل على و 

أدناه.  10نهاية فترة الكراء ، وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية املحلية ، املشار إليها في املادة 

 .د فيما يخص مآل الطلبيجب أن يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمدي

عند انتهاء املدة اإلجمالية لكراء حق القنص املنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراض ي الجموع ، يتم 

 .أدناه 16تجديد حق القنص وفقا للمسطرة املشار إليها في املادة 

 

حلية ، مكونة على تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية م :10املادة 

  :النحو التالي

 املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله ؛ *

 ممثل عن املديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛ *

 رؤساء وحدات التنمية املجالية املعنيين ؛  *

 ممثلين جهويين للجامعة امللكية املغربية للقنص ؛ *

 .الشؤون القروية للعمالة أو اإلقليم ، إذا تعلق األمر بكراء حق القنص فوق أراض ي الجموعورئيس قسم  *

 .يعين ممثل عن املديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن املدير الجهوي 
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 .املذكورةويعين املمثالن الجهويان للجامعة امللكية املغربية للقنص من لدن رئيس املكتب الجهوي للجامعة 

تتمثل مهمة اللجان التقنية املحلية في تقييم مدى احترام املؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحمالت 

 .العامة

تعد اللجان املذكورة ، بعد انتهاء عمليات تحقيقها ، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات 

 .ومحاربة التصحر املعني

تقييم املعني رأي اللجنة املذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت يجب أن يتضمن تقرير ال

 .احترام املكتري اللتزاماته إزاء اإلدارة

يجبأن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات املتعلقة بمساحة القطعة املؤجرة والطبيعة القانونية 

 لألراض ي

يخص تهيئة مجاالت القنص ، وشروط ممارسة القنص ومدى التقيد بالتزامات العقد ، والسيما فيما 

)عدد القناصين املأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد املصطادة وجميع املعلومات األخرى 

التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها( والجنح أو املخالفات التي يتم ضبطها واملتعلقة بشرطة القنص ، وآثار 

 .جتماعية للساكنة املحلية ومدى التقيد باألحكام املنصوص عليها في هذا املرسومالكراء على التنمية اال 

 

يقوم املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه  :11املادة 

لذي يبت في حول هذا الطلب ، إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه ، ا

 .إمكانية تجديد الكراء املطلوب

 

املكرر من  3يتم إعداد دفتر التحمالت العامة املنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل  :12املادة 

( السالف الذكر ، من لدن املندوبية 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6الظهير الشريف الصادر في 

 .التصحرالسامية للمياه والغابات ومحاربة 

ويصادق عليه بقرار للوزير األول ، بعد استطالع رأي املجلس األعلى للقنص املحدث بالظهير الشريف 

 .( ، كما تم تغييره وتتميمه1950يونيو  2) 1369من شعبان  15الصادر في 

 

 الباب الثاني

 كراء حق القنص على أراض ي غير مملوكة للخواص

ى كراء حق القنص على األراض ي التي لم يتم كراء حق القنص بها تطبق أحكام هذا الباب عل :13املادة 

لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا األخير طبقا ألحكام القسم األول 

 من هذا املرسوم. 

 

  :يمنح كراء حق القنص وفق املساطر التالية :14املادة 
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 طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة ؛ *

 أو مناقصة عمومية باملزاد ؛ *

 .أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض *

 

قبل إخضاع القطع املقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق األمر بامللك الغابوي ،  :15املادة 

ي يقدم املدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي املعن

 1396من رمضان  25الصادر في  1-76-350للمداولة ، تطبيقا ألحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

( املتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية االقتصاد الغابوي ، ويلتمس باملوازاة مع 1976سبتمبر  20)

 .ذلك ، وبصفة استشارية ، رأي الجامعة امللكية املغربية للقنص

سل محاضر مداوالت املجالس الجماعية ورأي الجامعة امللكية املغربية للقنص إلى املندوبية يجب أن تر 

 .أشهر 3السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل ال يتعدى 

 

قبل إخضاع القطع املقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق األمر بأراض ي الجموع  :16املادة 

( بشأن تنظيم الوصاية 1919أبريل  27) 1337من رجب  26لظهير الشريف الصادر في الخاضعة ألحكام ا

اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون األمالك الجماعية وتفويتها ، يجب أن يخضع كل مشروع كراء 

 .يتعلق بهذه األراض ي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية

 

أعاله وفقا لبنود دفتر التحمالت  14وص عليها في املادة تتم مساطر كراء حق القنص املنص :17املادة 

 .أعاله 12العامة املشار إليه في املادة 

تعد املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق 

أشغال تهيئة  القنص ، يحدد على الخصوص التفاصيل املتعلقة بحدود القطعة املعنية ومساحتها وكذا

 .القنص املراد إنجازها بها

تعد املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع املراد كراؤها 

بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع املكتراة بواسطة مناقصة عمومية باملزاد. وتهدف 

التفاصيل التطبيقية إلعداد ملفات طلبات العروض أو املناقصات هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد 

 .العمومية وكذا كيفيات مشاركة املتنافسين

 

 الباب الثالث

 كراء حق القنص على أراض ي الخواص

 تطبق أحكام هذا الباب على األراض ي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.  :18املادة 

دير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم ، يقدم امل :19املادة 
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قبل فاتح أغسطس من كل سنة ، الئحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو 

 .حائزه

 

ملالك السابق التصريح في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به ، يجب على ا :20املادة 

بذلك للمدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر املعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر 

 .الذي يلي تاريخ نقل امللكية

 

 القسم الرابع

 منظمو القنص السياحي

نظم للقنص يجب على األشخاص الذاتيين أو املعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد م :21املادة 

 1341ذي الحجة  6املكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في  14السياحي املنصوص عليه في الفصل 

( السالف الذكر ، إيداع ملف طلب االعتماد لدى املندوبية السامية للمياه والغابات 1923يوليو  21)

 .ومحاربة التصحر

 .قبل املندوبية السامية املذكورةويجب أن يرفق طلب االعتماد بوثائق تحدد الئحتها من 

 

يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن املندوب السامي للمياه  :22املادة 

 .والغابات ومحاربة التصحر

 

 القسم الخامس

 القوانين األساسية لجمعيات القنص والجامعة امللكية املغربية للقنص

موذجي لجمعيات القنص ، املنصوص عليه في الفقرة الثالثة من يعد القانون األساس ي الن :23املادة 

( السالف الذكر ، 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6املكرر من الظهير الشريف الصادر في  4الفصل 

 من لدن املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. 

 .ويوافق عليه بمقرر للوزير األول ينشر بالجريدة الرسمية

 

يعد القانون األساس ي للجامعة امللكية املغربية للقنص ، املنصوص عليه في الفقرة الثانية من  :24املادة 

( السالف 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6املكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في  4الفصل 

 .الذكر ، من لدن املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 .فق عليه ، بعد استطالع رأي الجامعة املذكورة ، بموجب مقرر للوزير األول ينشر بالجريدة الرسميةويوا

 

 القسم السادس
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 أحكام مختلفة

املكرر  3تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه ، املنصوص عليها في الفصل  :25املادة 

( السالف الذكر ، بقرار للوزير 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6مرتين من الظهير الشريف الصادر في 

 .األول بعد استطالع رأي املجلس األعلى للقنص املشار إليه أعاله

 

تحدد بقرار للوزير األول ، بعد استطالع رأي املجلس األعلى للقنص ، التدابير الضرورية لتطبيق  :26املادة 

 6( من الظهير الشريف الصادر في 2)الفقرة  23و 22( و4)الفقرة  15و 14و 13و 10و 4أحكام الفصول 

 ( السالف الذكر. 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة 

 

يسند تنفيذ هذا املرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى املندوب السامي للمياه  :27املادة 

 .فيما يخصه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية ، كل واحد منهم

 .(2011ماي  20) 1432من جمادى اآلخرة  16وحرر بالرباط في 

 .اإلمضاء : عباس الفاس ي

  :وقعه بالعطف

 وزير الداخلية ،

 .اإلمضاء : الطيب الشرقاوي 

 وزير االقتصاد واملالية ،

 .اإلمضاء : صالح الدين املزوار
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 29-05بتطبيق مقتضيات القانون رقم  2015ماي  21بتاريخ صادر  2-12-484مرسوم رقم 

اقبة االتجار فيها.  املتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومر

 رئيس الحكومة ،

املتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة االتجار فيها  29-05بناء على القانون رقم 

 ( ؛2011يوليو  2) 1432من رجب  29بتاريخ  1-11-84الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

( بتحديد 2005)فاتح فبراير  1425من ذي الحجة  21الصادر في  2-04-503وعلى املرسوم رقم 

 اختصاصات وتنظيم املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

( في شأن اختصاصات املندوب 2012يناير  26) 1433ربيع األول  2الصادر في  2-12-73وعلى املرسوم رقم 

 السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

واعتبارا ملقتضيات االتفاقية حول االتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املهددة 

 باالنقراض )سايتس( ، السيما مالحقها األول والثاني والثالث ؛ 

 ،)2015ماي  7) 1436من رجب  18قد بتاريخ وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنع

 

 : رسم ما يلي

 الباب األول 

 مقتضيات عامة

 37و 34و 32و 14و 13و 11و 9و 8و 5و 4يقصد باإلدارة املختصة املنصوص عليها في املواد : املادة األولى

ية للمياه املندوبية السام 29-05من القانون املشار إليه أعاله رقم  52و 51و 47و 46و 45و 44و 39و

 .والغابات ومحاربة التصحر

 .من نفس القانون اإلدارة التابع لها العون املعني 53يقصد باإلدارة املختصة املنصوص عليها في املادة 

 

ترفق بأصل هذا املرسوم قوائم أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة املسجلة في املالحق األول : 2املادة 

من القانون  4املشار إليها في املادة  3و 2و 1سايتس ، والتي تتشكل منها الفئات والثاني والثالث التفاقية 

 .29-05السالف الذكر رقم 

وتحتوي هذه القوائم على االسم الشائع واالسم العلمي لكل نوع ورقم ملحق االتفاقية املذكورة املسجل 

 .الحق اتفاقية سايتس املشار إليها أعالهفيه النوع املعني. ويتم تحيينها دوريا وفقا للتعديالت التي تهم م
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من األنواع  29-05من القانون السالف الذكر رقم  4املنصوص عليها في املادة  4تتشكل الفئة : 3املادة 

بهذا املرسوم. ويمكن مراجعة قائمة هذه األنواع ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ،  I املدرجة في امللحق رقم

 .اه والغابات ومحاربة التصحر ، ينشر في الجريدة الرسميةبمقرر للمندوب السامي للمي

 

 2املشار إليها في املادتين  4و 3و 2و 1يمكن االطالع على القوائم املحينة لألنواع املدرجة في الفئات : 4املادة 

ذا أعاله ، في أي وقت ، لدى املصالح املختصة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وك 3و

 .على موقعها اإللكتروني

تدرج أسماء األنواع البحرية املسجلة في الفئات السالفة الذكر في وثيقة تعدها املصلحة املعينة لهذا 

الغرض من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري ، وتوضع رهن إشارة العموم على موقعها 

 .اإللكتروني

 

ينات التي يتم إدخالها من البحر املنصوص عليها في الفقرة الثانية تحدد الحصة السنوية من الع: 5املادة 

بمقرر مشترك للمندوب السامي للمياه والغابات  29-05من القانون السالف الذكر رقم  11من املادة 

ومحاربة التصحر والسلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري ، أخذا بعين االعتبار توصيات اتفاقية 

 .العلمية للمؤسسات والهيئات املختصة سايتس واآلراء

 

 الباب الثاني

 مقتضيات تتعلق برخص االستيراد ورخص التصدير وبشواهد إعادة التصدير

، أن  29-05من القانون املذكور أعاله رقم  19يجب ، تطبيقا ملقتضيات البندين أ( وب( من املادة : 6املادة 

ة التصدير وطلبات الحصول على هذه الوثائق وفقا تعد رخص االستيراد ورخص التصدير وشواهد إعاد

 .بهذا املرسوم II للنماذج املحددة في امللحق رقم

وتوضع استمارات الطلبات رهن إشارة األشخاص املعنيين من قبل املصالح املختصة باملندوبية السامية 

لنصوص التنظيمية الجاري للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بما في ذلك على موقعها اإللكتروني طبقا ل

 .بها العمل في هذا املجال

 

 : 29-05من القانون املذكور أعاله رقم  19تطبيقا ملقتضيات البند ج( من املادة : 7املادة 

يعد أصل رخصة االستيراد ورخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير من قبل املصلحة املختصة  -
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يحمل في خلفية  A4 ربة التصحر على ورق أبيض من حجمباملندوبية السامية للمياه والغابات ومحا

الصفحة األمامية صورة صقر والخانات التي يجب ملؤها ، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات 

 املطابقة لهذه الخانات ؛

تحمل كل نسخة من رخصة االستيراد ومن رخصة التصدير من شهادة إعادة التصدير ، تطبيقا  -

 ."، إشارة "نسخة مطابقة 29-05من القانون املذكور رقم  20ادة ملقتضيات امل

 

يجب اإلشارة إلى كمية العينة املبينة في الخانة املناسبة في الرخص والشواهد ، حسب النظام : 8املادة 

 : املتري باستعمال

ث يصعب العدد بالنسبة للعينات الحية و/أو وحدة الكتلة ، عندما تكون العينات صغيرة جدا بحي -

 تعدادها ؛

 وحدات الحجم ، بالنسبة للمواد السائلة ؛ -

 وحدات الكتلة ، بالنسبة للمواد الصلبة ؛ -

 وحدات الوزن أو الحجم ، بالنسبة للمواد العجينة أو اللزجة ؛ -

 .وحدات املساحة ، بالنسبة للمواد املسطحة مثل الجلود ، واألوراق وغيرها من املنتجات املماثلة

 .لتعبير على هذه الكمية بعدد العينات بالنسبة لبعض املواد مثل الشعر واملخالب واملواد املصنعةويمكن ا

 

تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات املتوحشة املستوردة أو املصدرة ، : 9املادة 

 .بهذا املرسوم III حسب الحالة ، في امللحق رقم

ة من الحيوانات املتوحشة أثناء استيرادها أو تصديرها ، حسب الحالة ، يجب أن تحمل كل عينة حي

 .العالمة التي تمكن من التعرف عليها واملطابقة للنوع الذي تنتمي إليه

 

من القانون  19تتمثل املعايير املرجعية لتسمية األنواع املنصوص عليها في البند د( من املادة : 10املادة 

في املنشورات التي تستخدمها املجموعة العلمية للتسمية العلمية ألنواع  29-05السالف الذكر رقم 

 .أعاله 4املشار إليها في املادة  4و 3و 2و 1النباتات والحيوانات ، واملدرجة في الفئات 

 

 الباب الثالث

 مقتضيات تتعلق بمراقبة االتجار في أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة على الصعيد الوطني
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 ع األول الفر 

 شهادة امللكية

أو  29-05من القانون السالف الذكر رقم  33تسلم شهادة امللكية املنصوص عليها في املادة : 11املادة 

تعوض من طرف املصالح املعينة لهذا الغرض من قبل املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

 :  مللف يمكن من التأكد من، بعد تقديم مالك العينة املعنية أو مالكها مستقبال

 هوية مالك العينة أو مالكها مستقبال ؛-1

 التعريف بالعينة املعنية وأن الحصول عليها تم بطريقة قانونية ؛-2

 .قدرة مالك العينة أو مالكها مستقبال على الحفاظ عليها في ظروف مناسبة للحياة-3

 .دات والوثائق املودعة، وصل عن الطلب واملستنيسلم، عندما يكون امللف كامال

، أن تطلب كل معلومة أو وثيقة إضافية أو كذا ، إذا دعت ويمكن للمصلحة املعنية، أثناء دراسة الطلب

 .الضرورة إلى ذلك ، القيام بزيارة لألماكن واملنشآت

 

املشار  يبت في الطلب داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ تلقي امللف ، واملبين في الوصل: 12املادة 

 .إليه أعاله

ويجب تعليل رفض منح شهادة امللكية. وفي حالة الرفض بسبب الحصول على العينة بطريقة غير قانونية 

من القانون السالف الذكر رقم  56و 55، وجب حجز العينة املذكورة وفقا للشروط املحددة في املادتين 

05-29. 

 

، أن تعد  29-05من القانون السالف الذكر رقم  38و 33يجب ، تطبيقا ملقتضيات املادتين : 13املادة 

 .بهذا املرسوم IV شهادة امللكية والطلب املتعلق بها وفق النماذج املحددة في امللحق رقم

وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة األشخاص املعنيين باألمر من قبل املصالح املختصة باملندوبية 

حر ، بما في ذلك على موقعها اإللكتروني وفقا للنصوص التنظيمية السامية للمياه والغابات ومحاربة التص

 .الجاري بها العمل في هذا املجال

 

يتم إصدار أصل شهادة امللكية من طرف املصلحة املختصة باملندوبية السامية للمياه والغابات : 14املادة 

مامية صورة صقر يحمل في خلفية الصفحة األ  A4 ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم

 .والخانات التي يجب ملؤها ، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات املطابقة لهذه الخانات
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، في كل نسخة من شهادة  29-05من القانون السالف الذكر رقم  38ويشار ، تطبيقا ملقتضيات املادة 

 ."بقةامللكية يتم إصدارها من طرف املصلحة املختصة إلى بيان "نسخة مطا

 

يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات املتوحشة تتم حيازتها حية عالمة فردية ودائمة تمكن : 15املادة 

 .من التعرف عليها

ويجب أن تنجز هذه العالمة حسب النوع املعني من طرف بيطري أو أي شخص آخر مختص ، على نفقة 

بهذا املرسوم ،  III واصفات الواردة في امللحق رقممالك العينة أو حائزها. وتوضع على العينة املعنية وفق امل

خالل أجل أقصاه ثالثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ والدة العينة في حال والدتها في األسر أو شهر واحد 

 .من تاريخ أخذها من الوسط الطبيعي

 

 الفرع الثاني

من الوسط الطبيعي وبحيازتها مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة 

 ألغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها

، رخصة أخذ عينات  29-05من القانون السالف الذكر رقم  39تسلم ، تطبيقا ملقتضيات املادة : 16املادة 

ارية أو لعرضها من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها ألغراض تج

أمام العموم وكذا رخصة توالدها أو إكثارها ، من طرف املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة 

التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ، بطلب من املعنيين باألمر الذين تتوفر فيهم الشروط 

 .املنصوص عليها في القانون املذكور 

وانات أو النباتات البحرية ، تسلم هذه الرخص بعد موافقة السلطة عندما يتعلق األمر بنوع من الحي

 .الحكومية املكلفة بالصيد البحري 

من القانون السالف  42وتتضمن هذه الرخص ، عالوة على املعلومات اإللزامية املنصوص عليها في املادة 

في حالة أخذ العينات ألغراض  أدناه ، ما عدا 21، مراجع السجل املشار إليه في املادة  29-05الذكر رقم 

 .أخرى غير الحيازة ألغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها

 

عندما يتعلق األمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات املائية املسجلة في إحدى الفئات : 17املادة 

ول على استئجار حق الصيد في املياه البرية أو أعاله ، والذي يقتض ي الحص 3أو  2املنصوص عليها في املادة 

رخصة الصيد في املياه البرية أو البحرية ، يجب أن تتأكد املصالح املكلفة بمنح استئجار حق الصيد أو 
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 .رخصة الصيد من أن مقدم الطلب يتوفر على رخصة أخذ هذه العينات سارية املفعول 

 

أعاله ، وفقا للنماذج املحددة في  16صوص عليها في املادة تعد طلبات الحصول على الرخص املن: 18املادة 

بهذا املرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة املعنيين باألمر من قبل املصالح املختصة  V امللحق رقم

باملندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بما في ذلك على موقعها اإللكتروني وفقا للنصوص 

 .ة الجاري بها العمل في هذا املجالالتنظيمي

 

، يتكون امللف املرفق للطلب  29-05من القانون السالف الذكر رقم  41تطبيقا ملقتضيات املادة : 19املادة 

 : أعاله من املستندات والوثائق التالية 18املشار إليه في املادة 

 ؛ املستندات الالزمة إلثبات املعلومات الواردة في خانات الطلب (1

 وصف التقنيات التي ستستخدم ألخذ العينات املعنية من الوسط الطبيعي أو لتوالدها أو إلكثارها ؛ (2

 : الوثائق التي تثبت (3

 أصل كل عينة ، في حالة طلب رخصة الحيازة ؛ -

 .أن الحصول على العينة تم بطريقة قانونية -

 : والتي يجب أن تستجيب للمواصفات التالية وصف املنشآت والظروف التي تتم فيها حيازة العينات ، (4

يجب أن تكون أماكن إيواء العينات الحية مصممة على نحو يستجيب الحتياجاتها البيولوجية وتضمن  -

 راحتها وطمأنينتها وتوفر لها شروط النظافة ؛

نع املخاطر يجب أن تكون املنشآت مصممة على نحو يجنب االكتظاظ وفرار العينات ، وأخذ االحتياط مل -

 املرتبطة بأمن وطمأنينة األغيار والعينات األخرى التي تتم حيازتها ؛

 .يجب أن تتم معالجة األماكن واملنشآت بحيث تمكن من تفادي نقل األمراض -

في حالة حيازة عينات حية من الحيوانات لغرض توالدها أو عرضها أمام العموم ، يجب على مقدم  (5

كفاءات املطلوبة قصد العناية بهذه العينات. ويجب أن يقوم بتشغيل مستخدمين الطلب أن يتوفر على ال

 مؤهلين ، أخذا بعين االعتبار العينات التي تتم حيازتها ؛

 نسخة من عقد التأمين املبرم لتغطية مسؤوليته بسبب حيازته عينات حية من الحيوانات املتوحشة ؛ (6

ملختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة االلتزام بإيواء ، بطلب من املصلحة ا (7

 .التصحر ، العينات التي تم حجزها عندما تسمح املنشآت بذلك

عالوة على املستندات والوثائق املذكورة أعاله ، عندما يتعلق الطلب بتوالد العينات أو إكثارها ، يجب أن 
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ت توالد أو إكثار أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة يحتوي امللف على وثيقة تبين طريقة اشتغال منشآ

 .وتدبيرها وقدرتها اإلنتاجية

 

يجب على حائز عينة من الحيوانات املتوحشة تتم حيازتها ، في حال فرارها ، إخبار املصلحة : 20املادة 

اتخاذ جميع املختصة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، فورا بذلك ، و 

 .التدابير الالزمة قصد أسر العينة املذكورة في أقرب وقت ممكن

 

 29-05من القانون السالف الذكر رقم  42يجب أن يتضمن السجل املشار إليه في املادة : 21املادة 

 : املعلومات التالية

التي يتم أخذها من اإلسم الشائع والعلمي للنوع الذي تنتمي إليه كل عينة أو مجموعة من العينات ،  -

 الوسط الطبيعي أو تتم حيازتها أو توالدها أو إكثارها ؛

 عناصر تعريف كل عينة أو مجموعة من العينات ووصفها ؛ -

 تاريخ دخول كل عينة أو مجموعة من العينات وكميتها ؛ -

هادة التي أصل كل عينة أو مجموعة العينات وكذا ، عند االقتضاء ، مصدرها ومراجع الرخصة أو الش -

 تثبت قانونية العملية ؛

 تاريخ خروج كل عينة أو مجموعة العينات وكميتها ودواعي ذلك ، وكذا هوية املرسل إليه وعنوانه ؛ -

 .في حالة خروج عينة أو مجموعة من العينات امليتة ، بيان السبب في ذلك مع اإلشارة إلى الكمية -

ان الشخص املعني بأخذ العينة أو حيازتها أو توالدها أو ويجب كذلك أن تحدد في هذا السجل هوية وعنو 

 .إكثارها

ويجب أن يضم السجل عددا من األبواب يناسب عدد األنواع التي تنتمي إليها العينات التي يتم أخذها أو 

 .حيازتها

ات كما يجب أن يكون السجل مرقما وموقعا من طرف املصلحة املختصة باملندوبية السامية للمياه والغاب

ومحاربة التصحر ، وأن يتم تحيينه بالحبر دون بياض أو تشطيب أو محو أو اختصار ، وأن يوضع رهن 

 .29-05من القانون السالف الذكر رقم  53إشارة األعوان املشار إليهم في املادة 

 

 الباب الرابع

وطينها في الوسط مقتضيات تتعلق بإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو إعادة ت
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 الطبيعي

، يسلم ترخيص إدخال  29-05من القانون السالف الذكر رقم  47تطبيقا ملقتضيات املادة : 22املادة 

عينات من أنواع النباتات والحيوانات املتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي ، من طرف املندوب 

الذي يفوضه لهذا الغرض ، بطلب من املعنيين السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص 

 .باألمر

عندما يتعلق األمر بعينة من أنواع الحيوانات أو النباتات البحرية ، يسلم هذا الترخيص بعد موافقة 

 .السلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري 

انون السالف الذكر من الق 50يجب أن يتضمن هذا الترخيص البيانات الالزمة املنصوص عليها في املادة 

 .29-05رقم 

من القانون السالف الذكر  47تعد طلبات الحصول على الترخيص املنصوص عليه في املادة : 23املادة 

بهذا املرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة  VI ، وفقا للنماذج املحددة في امللحق رقم 29-05رقم 

ندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بما في املعنيين باألمر من قبل املصالح املختصة بامل

 .ذلك على موقعها اإللكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا املجال

من القانون السالف الذكر رقم  49ويرفق كل طلب بملف ، يتكون من الوثائق املنصوص عليها في املادة 

05-29. 

 الباب الخامس

 تاميةمقتضيات خ

من  66و 47و 39و 13و 12و 11و 8يجب أن تبدي املعاهد واملؤسسات املنصوص عليها في املواد : 24املادة 

( املواليين لتاريخ إحالة األمر 2آراءها العلمية داخل أجل الشهرين ) 29-05القانون السالف الذكر رقم 

 بات ومحاربة التصحر. عليها من قبل املصالح املختصة باملندوبية السامية للمياه والغا

 .بعد انصرام هذا األجل ، وفي غياب أي رد ، يعتبر كأنه قد تم إبداء الرأي

يسند تنفيذ هذا املرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، إلى املندوب السامي للمياه : 25املادة 

حري ، كل واحد منهم في ما والغابات ومحاربة التصحر ووزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة والصيد الب

 .يخصه

 )2015ماي  21) 1436شعبان  2وحرر بالرباط في 

 .اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران

 : وقعه بالعطف
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 وزير االقتصاد واملالية ،

 .اإلمضاء : محمد بوسعيد

 .اإلمضاء : عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري ،
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 2019أغسطس  16بتاريخ صادر  3.17.19قرار لرئيس الحكومة رقم 

 بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت مضرة

 رئيس الحكومة.

( املتعلق بمراقبة القنص، كما تم 1923يوليو  21) 1314في الحجة  6بناء على الظهير الشريف الصادر في 

 منه؛ 14و 10تغييره وتتميمه، ال سيما الفصلين 

( بتطبيق الظهير 2011ماي  20) 1432من جمادى الخرة  16الصادر في  2.11.01وعلى املرسوم رقم 

 منه؛ 26بمراقبة القنص، وال سيما املادة  املتعلق( 1923يوليو  21) 1341ذي الحجة  6الشريف بتاريخ 

بتحديد اختصاصات وزير  (2017ابريل  28)  1438الصادر في فاتح شعبان  2.17.197وعلى املرسوم رقم 

 الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

 وبعد استطالع رأي املجلس األعلى للقنص،

 قرر ما يلي،

 املادة االولى

يحدد هدا القرار كيفيات تنظيم أعداد الخنزير البري التي صارت مضرة في املناطق املسماة "النقط 

 بعده. 2ائمة املحددة طبقا ملقتضيات املادة السوداء" الواردة في الق

 2املادة 

تحدد قائمة "النقط السوداء" املشار إليها في املادة األولى أعاله من طرف اإلدارة املكلفة باملياه والغابات 

بمبادرة منها أو بطلب من والي الجهة املعنية أو عامل اإلقليم أو العمالة املعني، بعد استشارة، عند 

 ، الغرفة الفالحية التي توجد ضمن دائرة نفوذها "النقط السوداء" املذكورة. الضرورة

 تنشر قائمة "النقط السوداء" في املوقع اإللكتروني اإلدارة املكلفة باملياه الغابات.

  3املادة 

يمكن تنظيم إحاشات إدارية في "النقط السوداء"  طبقا ملقتضيات هذا القرار، دون حصر عدد الخنازير 

 لبرية املراد قتلها.ا
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 4املادة 

تتولى اإلدارة املكلفة باملياه والغابات مراقبة أعداد الخنازير البرية على الصعيد الوطني، وتقوم، بناء على 

املعطيات املحصل عليها، بإعداد برنامج سنوي توقعي لتنظيم أعداد الخنزير البري داخل "النقط 

 السوداء".

د الخنزير البري في إطار البرنامج املذكور. ويمكن مراجعة هذا البرنامج كلما يتم إنجاز كمليات تنظيم أعدا

دعت الضرورة إلى ذلك، قصد األخذ بعين االعتبار تطور أعدادا الخنزير البري، وكذا الظروف العامة 

 بتنظيم العمليات املذكورة أو إنجازها.

 5املادة 

أعاله من طرف قناصين متطوعين يتوفرون على الوثائق  4ة ينم إنجاز عمليات التنظيم املشار إليها في املاد

 املطلوبة ملمارسة القنص بموجب التشريع الجاري بي العمل، سارية املفعول.

يجب على القناصين املتطوعين أن يصرحوا عبر املوقع اإللكتروني لإلدارة املكلفة باملياه والغابات بعزمهم 

( أيام من أيام 3ي في إطار البرنامج السالف الذكر وذلك في ثالثة )إنجاز عملية تنظيم أعداد الخنزير البر 

 العمل، على األقل، قبل التاريخ املرتقب إلنجاز اإلحاشة.

يتم تسجيل التصريح، فورا، بطريقة إلكترونية، ومنح املعني باألمر وصال يتضمن، على الخصوص، تاريخ 

نظيم ومكانها، وكذا قائمة القناصين الذي سيشاركون التصريح ورقم تسجيله والتاريخ املرتقب لعملية الت

 في هذه العملية.

توجه اإلدارة املكلفة باملياه والغابات، فورا، نسخة من الوصل املذكور لعامل العمالة أو اإلقليم املعني، 

 بكل الوسائل، بما فيها طريقة اإللكترونية.

  6املادة 

 : أعاله واملقدم من قبل قناص متطوع 5ادة ال يمكن تسجيل التصريح املنصوص عليه في امل

يوليو  21) 1341ذي الحجة  6إذا ارتكب املصرح مخالفة ألحكام الظهير الشريف الصادر في  -

املتعلقة بحماية أنواع النباتات والحيوانات  29.05( السالف الذكر أو ألحكام القانون 1923

 طبيقها؛املتوحشة ومراقبة االتجار فيها أو النصوص املتخذة لت
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 أدناه. 11أو إذا لم يمتثل ألحد االلتزامات املنصوص عليها في املادة  -

 7املادة 

يمكن ملؤجري حق القنص ومالكي ومستغلي األراض ي املوجودة داخل "النقط السوداء" إنجاز عمليات 

نصوص تنظيم أعداد الخنزير البري، فوق األراض ي املذكورة، بعد تقديم تصريح بذلك طبقا للكيفيات امل

 أعاله.5عليها في املادة 

  8املادة 

ال يمكن ألي مصرح تم تسجيله للقيام بعملية تنظيم أعداد الخنزير البري بواسطة اإلحاشة اإلدارية وال 

 ألي قناص في قائمة املشاركين في هذه العملية أن يقدم تصريحا جديدا إال في الحالتين التاليتين: 

 ية؛بعد إنجاز عملية التنظيم املعن -

 عقب إلغاء عملية التنظيم من طرف الوالي أو العامل املعني. -

 9املادة 

يمكن تنظيم أعداد الخنزير البري بكل الوسائل أو الطرق املناسبة، باستثناء استعمال النار أو الطرق 

ف الصادر املعتمدة على البكتيريا أو الفيروسات أو املواد السامة املبينة في الجداول امللحقة بالظهير الشري

( في جعل ضابط الستجالب املواد السامة واالتجار بها 1922ديسمبر  2) 1341من ربيع اآلخر  12في 

 وإمساكها واستعمالها، كما تم تغييره وتتميمه.

وفي حالة استعمال الفخاخ، يجب أن تستجيب هذه األخيرة للخصائص املحددة من قيل اإلدارة املكلفة 

 رة على موقعها اإللكتروني.باملياه والغابات واملنشو 

 10املادة 

أعاله، أن يتأكدوا من أن عمليات تنظيم أعداد الخنزير  7و 5يجب على املصرحين املشار إليهم في املادتين 

البري ال تسبب أي ضرر للغير، ويجب عليهم كذلك، التأكد من أن الطرق والوسائل املستعملة في عملية 

 األخرى من النباتات والحيوانات املتوحشة. التنظيم ال تسبب أي ضرر االصناف

 يجب على كل مصرح:

 قبل انطالق عملية التنظيم: -1
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 أن يتأكد من أن كل املشاركين الحاضرين مسجلين في التصريح املطابق؛ -

أن يقوم بقراءة قواعد السالمة املعدة من طرف اإلدارة املكلفة باملياه والغابات والرفقة نسخة  -

 أعاله.5أليه في املادة منها بالوصل املشار 

بعد إنجاز عملية التنظيم: أعداد تقرير وفق النموذج املرفق بالوصل املشار أليه أعاله. ويجب  -2

( أيام املوالية لتاريخ إنجاز عملية التنظيم املعنية إلى 4إرسال هذا التقرير داخل أجل أقصاه أربعة )

 املدير اإلقليمي للمياه والغابات املعني.

 12املادة 

يجب أن ترفق الخنازير التي تم قتلها، عندما يتم نقلها، بترخيص نقل يعد وفق النموذج الرفق بالتصريح 

أعاله. وتمتد صالحية الترخيص املذكور ابتداء من ساعة نهاية عملية تنظيم أعداد  5املشار إليه في املادة 

 الخنزير البري إلى غاية منتصف نهار اليوم املوالي.

زير التي تم قتلها، ولم يتم أخذها، من طرف املصرح في مكان قتلها، بعد موافقة مالك يجب دفن الخنا

األرض أو مستغلها، أو امللك الغابوي، مع احترام قواعد النظافة الصحية املطبقة في هذا املجال. ويجب أن 

( سنتيمترا 50)(، وأن يتم طمرها خمسين 400يكون مكان دفن الخنازير بعيدا من أقرب مسكن بأربعمائة )

 من التراب على األقل.

 13املادة 

 582.62ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، لن تطبق مقتضيات قرار وزير الفالحة رقم   

( بسن نظام دائم للصيد على عمليات تنظيم أعداد 1962نوفمبر  3) 1382جمادى اآلخرة  5الصادر في 

 رة في 'النقط السوداء" املشار إليها في املادة أعاله.الخنزير البري التي صارت مض

 14املادة 

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 واملياه والغابات.

 (.2019أغسطس  16) 1440وحرر بالرباط من ذي الحجة  

 اإلمضاء: سعد الدين العثماني.
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مراجع النصوص القـانونية  
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 الوطنية الغابوية
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 أوال: تأمين الثروة الوطنية الغابوية

 :القوانين 

  أغسطس  12املغير واملتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  14-07القانون رقم

صادر في  1-11-177شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال املتعلق بالتحفيظ العقاري 1913

، الصفحة 24/11/2011بتاريخ  5998بالجريدة الرسمية عدد  . املنشور 2011نوفمبر  22

5575. 

 ثانيا: تدبير املجاالت واملوارد الغابوية

  القوانين:الظهائر و 

  1964أبريل  3منه( الصادر بتاريخ  28)خصوصا املادة  1.64رقم  1964قانون املالية لسنة ،

 .1041، الصفحة 18/05/1964مكرر بتاريخ  2689الجريدة الرسمية عدد املنشور ب

  24)خصوصا املادة 1993معتبر بمثابة قانون املالية لسنة  1.92.280ظهير شريف رقم 

بتاريخ  4283الجريدة الرسمية عدد املنشور ب، 29/12/1992منه(، الصادر بتاريخ 

 .1836، الصفحة 30/12/1992

  لظهير الشريف رقم يتعلق بجبايات الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه ا 47-06القانون رقم

 3754الصفحة  5583الجريدة الرسمية عدد املنشور ب، 30/11/2007بتاريخ  1.07.195

 )الباب الخامس عشر: الرسم على بيع الحاصالت الغابوية(.

  املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان 06-10القانون رقم 

الجريدة املنشور ب، 13/12/2010صادر في  1-10-187رقم شريف ال ظهيرال الصادر بتنفيذه

 .5309، الصفحة 16/12/2010بتاريخ  5900الرسمية عدد 

  الصادر بتنفيذه املتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية  111-12القانون رقم

د عد املنشور بالجريدة الرسمية، 19/02/2015صادر في  1-15-04شريف رقم الظهير ال

 .1381، الصفحة 26/02/2015بتاريخ 6338

  الظهير الشريف رقم املتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه  91.14القانون رقم

بتاريخ  6450ريدة الرسمية عدد الجاملنشورب،02/03/2016صادر بتاريخ  1.16.25

 .2763، الصفحة 24/03/2016
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  هيئة وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي املتعلق بالترحال الرعوي وت 113-13القانون رقم

، املنشور 27/04/2016صادر في  1-16-53شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال الغابوية

 .3859، الصفحة 19/05/2016بتاريخ  6466بالجريدة الرسمية عدد 

  61.15.6 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق باستغالل املقالع 27-13القانون رقم 

، 02/07/2015بتاريخ  6374عدد املنشور بالجريدة الرسمية 09/06/2015بتاريخ الصادر 

 .6082الصفحة 

  صادر  1.15.76املتعلق باملناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  33.13القانون رقم

 املنشور بالجريدة الرسمية عدد، 2015في فاتح يوليو

  10/08/2017بتاريخ 1-17-25ظهير الشريف رقم لالصادر بتنفيذه ا 74-16القانون رقم 

، الصفحة 21/08/2017بتاريخ  6597، املنشور بالجريدة الرسمية عدد املتعلق بالتعاونيات

4569. 

 املراسيم 

  يحدث بموجبه لحساب وزارة األشغال  1994يونيو  16صادر في  2.94.223مرسوم رقم

ييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر نظام لتك

 .1046الصفحة ، 06/07/1994بتاريخ  4262الجريدة الرسمية عدد املنشور بالعمومية، 

  صادر  2.94.223بتغيير وتتميم املرسوم رقم  19/09/2001صادر في  2.00.967مرسوم رقم

ملنهي وتكوين بموجبه لحساب وزارة األشغال العمومية والتكوين ا املحدث 16/06/1994في 

الجريدة املنشور باألطر نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية، 

 .3014الصفحة  ،04/10/2001بتاريخ  4940الرسمية عدد 

  من قبل الوزارة املكلفة باملياه  ةبإحداث أجرة عن الخدمات املقدم 2.01.2681مرسوم رقم

بتاريخ  4965الجريدة الرسمية عدد شور باملن، 31/12/2001والغابات، الصادر في 

 .4430، الصفحة 31/12/2001

  بعض مقتضيات الباب السادس من  بتطبيق 26/03/2018صادر في  2-18-79مرسوم رقم

املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي  113-13القانون رقم 

 .2446، الصفحة 26/04/2018بتاريخ  6668، املنشور بالجريدة الرسمية عدد الغابوية
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  يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح  06/04/2018صادر في  2-18-78مرسوم رقم

، 09/04/2018بتاريخ  6666املنشور بالجريدة الرسمية عدد  ،الرعوي ترخيص الترحال 

 .2125الصفحة 

  اللجنة تأليف وكيفيات عمل  بتحديد 11/05/2018صادر في  2-18-131مرسوم رقم

بتاريخ  6678، املنشور بالجريدة الرسمية عدد الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي

 . 3065، الصفحة 31/05/2018

  يتعلق بإحداث املجاالت الرعوية واملراعي  04/06/2018صادر في  2-18-77مرسوم رقم

، 21/06/2018يخ بتار  6684،املنشور بالجريدة الرسمية عدد الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

 .3581الصفحة 

 :القرارات 

  قرار وزيري في ضبط شروط استغالل الفرش ي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب

 285الجريدة الرسمية عدد املنشور ب، 04/09/1918ونقلها وبيعها ووسقها، الصادر بتاريخ 

 .974الصفحة  14/10/1918بتاريخ 

 اتخاذها الجتناب الحريق بالغابات، الصادر بتاريخ  قرار وزيري يتعلق بالوسائل الواجب

 .976 الصفحة 14/10/1918بتاريخ  285الجريدة الرسمية عدد املنشور ب، 04/09/1918

  املكلف باملياه قرار الوزير املنتدب لدى وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات

جبه إلى الوزارة املكلفة باملياه تمدد بمو  17/01/2001صادر في  169.01والغابات رقم 

بإحداث لحساب وزارة  16/06/1994بتاريخ  2.94.223والغابات أحكام املرسوم رقم 

األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء 

الصفحة  ،15/03/2001بتاريخ  4882الجريدة الرسمية عدد املنشور بواألشغال العمومية، 

805. 

  قرار الوزير املنتدب لدى وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف باملياه

بتحديد عدد أصناف املقاوالت العاملة في  05/04/2002صادر في  637.02والغابات رقم 

ا مستويات الترتيب داخل مل عليها كل قطاع من القطاعات وكذالقطاع الغابوي والتي يشت

ل صنف واملبلغ السنوي األقص ى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين ك 
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، 16/05/2002بتاريخ  5004الجريدة الرسمية عدد املنشور بلتقديم عرض في شأنها، 

 .1602الصفحة 

  10/03/2003صادر بتاريخ  377.03قرار مشترك للوزير األول ووزير املالية والخوصصة رقم 

خدمات املقدمة من قبل قطاع املياه والغابات )مصلحة تحسين املنتجات بتحديد تعريفة ال

 . 972الصفحة  20/03/2003بتاريخ  5092الجريدة الرسمية عدد املنشور بالغابوية(، 

  بتغيير قرار الوزير املنتدب لدى وزير  08/11/2006صادر في  3.56.06قرار للوزير األول رقم

الصادر في  169.01ه والغابات املكلف باملياه والغابات رقم الفالحة والتنمية القروية وامليا

، تمدد بموجبه إلى الوزارة املكلفة باملياه والغابات أحكام املرسوم رقم 17/01/2001

بإحداث لحساب وزارة األشغال العمومية والتكوين املنهي  16/06/1994بتاريخ  2.94.223

الجريدة املنشور ببناء واألشغال العمومية، وتكوين األطر نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت ال

 .3762الصفحة ، 07/12/2006بتاريخ  5480الرسمية عدد 

  قرار الوزير املنتدب لدى وزير  بتغيير 08/11/2006صادر في  3.57.06قرار للوزير األول رقم

در في الصا 637.02الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف باملياه والغابات رقم 

بتحديد عدد أصناف املقاوالت العاملة في القطاع الغابوي والتي يشتمل عليها ،05/04/2002

كل قطاع من القطاعات وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف واملبلغ السنوي األقص ى 

املنشور للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها، 

 .3763، الصفحة 07/12/2006بتاريخ  5480 الجريدة الرسمية عددب

  صادر في  707-18قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم

بتحديد نموذج البطاقة املهنية التي يجب أن يحملها األعوان املؤهلون  26/03/2018

فات ملقتضيات القانون وكيفيات تسليمها واستعمالها وكذا نموذج محضر معاينة املخال

 .املتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية واملراعي الغابوية 113-13رقم 

 . 3336، الصفحة 07/06/2018بتاريخ  6680املنشور بالجريدة الرسمية عدد 

  في صادر  708-18قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم

املنشور  .بتحديد نموذج سجل مرتكبي املخالفات وشروط وكيفيات مسكه 26/03/2018

 .3340، الصفحة 07/06/2018بتاريخ  6680بالجريدة الرسمية عدد 
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  صادر في  871-18قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم

ترحال الرعوي وكذا آجال وكيفيات دراسة نموذج طلب ترخيص ال بتحديد 06/04/2018

 .4771، الصفحة 19/07/2018بتاريخ  6692 املنشور بالجريدة الرسمية عدد.هذا الطلب

 صادر  680-18غابات رقم قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه وال

نشور بالجريدة امل .بتحديد النظام الداخلي للجنة الوطنية للمراعي 11/05/2018في

 .3342، الصفحة 19/07/2018بتاريخ  6692الرسمية عدد 

  صادر في 681-18قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 

املنشور بالجريدة  .بتحديد النظام الداخلي النموذجي للجان الجهوية للمراعي 11/05/2018

 .3343، الصفحة 19/07/2018بتاريخ  6692الرسمية عدد 

  قرار الوزير املنتدب لدى وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف باملياه

، املنشور بتفويض السلطة إلى والة الجهات 05/03/2002صادر  370.02والغابات رقم 

 .489، الصفحة 07/03/2002بتاريخ  9484بالجريدة الرسمية عدد 

 

 ع البيولوجي وحماية البيئةثالثا: التنو 

  شريف الظهير الصادر بتنفيذه الاملتعلق بدراسات التأثير على البيئة  12-03القانون رقم

بتاريخ  5118، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 12/05/2003صادر في  1-03-60رقم 

 .1909، الصفحة 19/06/2003

  الصادر بتنفيذه  والتنمية املستدامةبمثابة ميثاق وطني للبيئة  99-12القانون اإلطار رقم

، املنشور بالجريدة الرسمية عدد 06/03/2014صادر في  1-14-09شريف رقم الظهير ال

 .3194، الصفحة 20/03/2014بتاريخ  6240
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