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 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 

 
 وزارة الف الحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts 
 

 الغاباتو   قطاع المياه
Département des Eaux et Forêts 

 
 

 رارــــــــــــــق     

 صادر بتنظيم الصيد في المياه القارية وتحديد الفترات التي يمنع فيها صيد السمك

 2222-2120وكذا األماكن المحتفظ فيها بحق الصيد خالل موسم 
 

 والمياه والغابات والتنمية القروية وزير الفالحة والصيد البحري       
 

بشأن صيد السمك يف املياه القارية ( 1211أبريل  11) 1431شعبان  11مبقتضى الظهري الشريف الصادر يف  
 ؛والظهائر الشريفة الصادرة بتغيريه أو تتميمه

القاضي بسن نظام لتطبيق الظهري الشريف ( 1211أبريل  13) 1431شعبان  11وبناء على القرار الصادر يف  
 14) 1431من مجادى الثانية  11ما املرسوم املؤرخ ب املذكور آنفا وكذا النصوص الصادرة بتغيريه أو تتميمه والسي

 ؛( 1213يناير 
وبناء على قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي الصادر بسن نظام مستمر لصيد السمك يف املياه القارية للمملكة  

 ؛والقرارات الصادرة بتغيريه أوتتميمه 1213أبريل  11بتاريخ 
 باختصاصاتاملتعلق ( 1113أبريل  11) 1341شعبان  فاتح يفالصادر  1-13-123على املرسوم رقم  ءبناو 

 .واملياه والغابات القرويةوالصيد البحري والتنمية  الفالحةوزير 
 

 قرر ما يلي 
 

وفق املقتضيات املنصوص عليها يف الظهري  1111-1111 جيوز الصيد يف املياه القارية خالل موسم:  الفصل األول
 13)  1431شعبان  11و يف القرار الصادر يف ( 1211أبريل  11 ) 1431شعبان  11الشريف الصادر يف 

 .املشار إليهم آنفا، وكذا تلكم الواردة يف هذا القرار 1213أبريل  11والقرار املستمر الصادر يف ( 1211أبريل  
 

  قائمة المياه المصنفة: الفصل الثاني 
 .املرفقة هلذا القرار ضمن قائمة املياه املصنفة تصنف األهنار والبحريات الواردة يف الالئحة

 

 األوقات واأليام المباح فيها الصيد: الفصل الثالث 
هلذا القرار، حيدد اجلدول التايل تاريخ افتتاح واختتام الصيد واأليام املباح فيها خالل  2عالوة على مقتضيات الفصل  

 : 1111-1111موسم 
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 لصيداألوقات واأليام المباح فيها ا

 

 قطع المياه 
 واألنهار

من  االفتتاحتاريخ 
 طلوع الشمس

 إلى االنتهاءتاريخ 
 غروب الشمس

األيام التي يجوز فيها الصيد 
 خالل فترة إباحته

األسماك  عدد
المرخص 
 (1)باصطيادها

 مالحظات

 مياه السلمونيات -1
 مياه السلمونيات -1.1

 المجموعة األولى المذكورة في
 من المرفق

 
11/14/1120 

 
  14/11/1111 

 

األحد ، السبت، أيام اجلمعة
 اتتروت 11 (  1)واألعياد

 

والقطع املائية  تستثىن القطع املائية ذات الرخص اخلاصة -
املستفيذة من إطار خاص ملمارسة الصيد السيما يف إطار 

 استئجار حق الصيد 
 األماكن احملتفظ فيها حبق الصيد بصفة دائمةباستثناء  -

  .أدناه 11يف الفصل  املشار إليهاسنة وملدة 
 

 القطع المائية ذات -2.1
 الرخص الخاصة المذكورة في 

 من المرفقالثانية المجموعة 

 .حتدد تواريخ افتتاح وانتهاء الصيد مبوجب قرار خاص بكل قطعة مائية -
  أدناه  11ل يف الفص لصيد يف القطع املائية املشار إليهابايستلزم  التوفر على رخصة خاصة  -
   أدناه 11يف الفصل  املشار إليها "No-Kill"بدون قتل لصيد باالتوفر على رخصة خاصة اليت تستلزم  باستثناء القطع املائية -
 

 المياه التي ألقيت  فيها  األسماك  غير   السلمونيـــــــــات   بطريقة  اصطناعية   -2
 

البحيـــــــرات         ومجاري  -1.2
مياه الطبيعية المذكورة في ال

 من المرفق الثالثةالمجموعة 

 
 

11/11/1111 

 
 

11/11/1111 

 
 

، السبت، اجلمعة اخلميس، أيام
 (1)واألعياداألحد 

 

 زناجر   1
 فروخ سوداء  11

 صندرات   1
 فرخا  11

 البين  1 

 سرطانا أمريكيا  11
 

 .مباحة للصيد الرياضي فقط -
 فيها حبق الصيد بصفة دائمة األماكن احملتفظباستثناء  -

 .أدناه 11يف الفصل  املشار إليهاوملدة سنة 
إىل  يولةهواد ماسة وسافلة واد أم الربيع من م باستثناء -

   .  (4)غاية السد بدوار الداخلة 

التليــة المذكورة  البحيرات-2.2
 من المرفق الرابعةلمجموعة افــــــــي 

 
11/11/1111 

 
11/11/1111 

، السبت، اجلمعة اخلميس، أيام
، ماعدا شهري (1)واألعياداألحد 

يباح الصيد   يوليوز وغشت حيث
  كل يوم

 

 
على  مسكات 11

 األكثر

 .مباحة للصيد الرياضي فقط  -
 األماكن احملتفظ فيها حبق الصيد بصفة دائمةباستثناء  -

 .أدناه 11يف الفصل  املشار إليهاوملدة سنة 

 
 

 
 

دود         خزانات الســـ. 2.2
الكبرى وقطــــــع المياه األخــــرى 

الخامسة لمجموعة االمذكورة فــــــــي 
 من المرفق (1صنف )

 :اك املسموح باصطيادها كالتايلمع مراعاة املقتضيات اخلاصة بكل من السدود املذكورة أسفله، حتدد فرتات الصيد املباحة واأليام اليت جيوز فيها الصيد وكذا عدد األمس
              

 
 

 
 :الصيد الرياضي

 

11/11/1120              14/11/1111 
 

 :الصيد التجاري
 

11/11/1120              14/11/1111 
 

 
 
 

 
 

 يباح الصيد كل يوم

 

 

 

 :الصيد الرياضي
 زناجر   1

 فروخ سوداء  11
 صندرات   1

 فرخا  11
 البين   1
 

 :الصيد التجاري
عدد األمساك غري 

 ودحمد
 

 

األماكن احملتفظ فيها باستثناء . مباحة للصيد الرياضي و التجاري -
 11يف الفصل  املشار إليهاوملدة سنة  حبق الصيد بصفة دائمة

 .أدناه
ملمرت يف  31مينع استعمال الشباك اليت تقل فتحة العيون هبا عن   -

 .من املرفق اخلامسةاجملموعة أصناف مجيع 
 . (3)وسد مسريباب لوطا ســـد  حقينةباستثناء  -
وسد إميي خلانك  (ميدلت) IIختصص حقينة سد احلسن  -

وسد عبد املومن ( أكادير)وسد موالي عبد اهلل   ،(تارودانت)
 موالي عبد الرمحان وسدي إيكوزوالن و( أكادير)املوحدي 

وسد أبو العباس ( تيزنيت)وسد يوسف بن تاشفني ( الصويرة)
سلطان وسد ( آسفي)عبد الرمحان وسد سيدي ( مراكش)السبيت 

وسد درعة ( واد زم)وسد شبيكة  (ورزازات)موالي علي الشريف 
للصيد  ،قدوسة  سوس وسد وسد أهل (سيدي الشيكر)الكراكرة 

 ..الرياضي فقط

  . (1)عني كواشية  سدباستثناء  -
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 قطع المياه 
 واألنهار

من  االفتتاحتاريخ 
 طلوع الشمس

 إلى االنتهاءتاريخ 
 غروب الشمس

األيام التي يجوز فيها الصيد 
 خالل فترة إباحته

األسماك  عدد
المرخص 
 (1)باصطيادها

 مالحظات

 
خزانات الســـدود         . ..4

الكبرى وقطــــــع المياه األخــــرى 
لمجموعة االمذكورة فــــــــي 

 من المرفق (2صنف )الخامسة
 

 :الصيد الرياضي
 

12/11/1111              11/11/1111 
 

 :الصيد التجاري
 

12/11/1111              11/11/1111 
 

 
 
 

 يباح الصيد كل يوم

 :الصيد الرياضي
 زناجر   1

 فروخ سوداء  11
 صندرات   1

 فرخا  11
 البين  1

 :الصيد التجاري
عدد األمساك غري 

 حمدود

 

 األماكن احملتفظ فيها حبق الصيد بصفة دائمةباستثناء  -
 .أدناه 11يف الفصل  املشار إليهادة سنة ومل
سد أيت ،(  1)بني الويدان  السـدودباستثناء خزانات  -

 سد مشرع ، أبريل 2 سد احلسن األول،، سد (  3)مسعود 
 ( 1) وسد سفيسف محادي   

 

، وواد رمل ،يعقوب املنصور ودسدات الحقينختصص  -
رياضي للصيد ال النخلة، مارتيل، حسن بن املهدي، أجراس

  . فقط

 (من هذا القرار أ  المذكورة في الفصل الخامس) الرياضي جر فيها حق الصيداستأ المياه التي -2
 

 
 

 
 مــطـــابــــقــــــةتواريخ افتتاح وانتهاء الصيد وأيام الصيد 

 ملا حيدده هذا القرار

حيددها املستأجر طبقا 
 2ملقتضيات الفصل 

من القرار الدائم 
ابريل  11الصادر يف 

1213 

 
 يسلمها املستأجر يستلزم التوفر على رخصة

 (من المرفق 6المذكورة في المجموعة )المياه التي يباشر فيها الصيد الكبير  -4
 

 
 الشابل - 1.4

 

- 
 

- 
 

 
- 

 
- 

 
 مينع صيد الشابل

 

 

 فرخ األنقليس 2.4-

 

11/03/1111 
 

13/11/1111 
 

 ما عدا يباح الصيد كل يوم
 يوم اخلميس 

 

 
نسبة حسب  حمدد

 احلصيص املخصص

 
 حق الصيدإجيار يستلزم التوفر على رخصة 

 
 

 

 

11/11/1111 
 

11/11/1111 

 األنقليس -2.4
 

13/13/1111 13/11/1111 
 

 ما عدا يباح الصيد كل يوم
 يوم اخلميس 

 

 
نسبة حسب  حمدد

 احلصيص املخصص

 
 حق الصيدإجيار يستلزم التوفر على رخصة 

11/12/1111 11/11/1111 

 
 

 .عشر بعده لثـ طبقا للفصل الثا (1)
 .املولد النبوي وذكرى ثاين أعياد الفطر واألضحى -فاتح حمرم -نونرب 11و  1 -غشت  11و  11، 13 - يوليوز 41 -فاتح ماي -يناير 11فاتح و: ـ أيام األعياد  (2)

أي  (1صنف )اخلامسة جملموعة امع انتهاء الصيد حبقينات السدود  د أم الربيع من مهيولة إىل غاية السد بدوار الداخلةواد ماسة وسافلة وايتزامن تاريخ انتهاء الصيد ب  – (2)
 .1111 رفرباي 14

الصيد حق  ةمستأجر   Pisciculture Smirولشركة ة سد باب لوطاقينحب حق الصيد الرياضي ةمستأجر ، le Relais de Tahla  للشركة يباح  (7)و   (6)و  (4)
ولشركة ة سد بني الويدان حقينهكتار من  311جبزء مساحته  حق الصيد الرياضي ةمستأجر ،  Hôtel Bin El Ouidaneلشركة و  مسري ة سدقينحب الرياضي

Morocco Carp Fishing،   ممارسة الصيد بدون قتل  حبقينة سد أيت مسعود،  الرياضيمستأجرة حق الصيد"No-Kill "بدون حتديد للوقت. 
حق  ااملستأجر هب وسد سفيسف سد عني الكواشية، سد مشرع محادي ،أبريل 9سد ، سد احلسن األول تاحبقين مسك الشبوط الفضي صيدافتتاح دد تاريخ مي  (8)و  (5) 

 Coopérative Tizaght)) اومنةوتعاونية تيزاغت لرتبية األمساك بو Coopérative des pêcheurs Tamaroutالصيد التجاري لفائدة تعاونية الصيادين متاروت 

de Pisciculture Ouaoumana  وتعاونية الصيد أصدقاء النهر (Coopérative de pêche "ASDIKA ENNAHR") وشركة  PECHE LAMRAHI 

SARL  4244أبريل  42إىل غاية  ،على التوايل  وتعاونية واد سفيسف. 
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 ة غير المؤجرة شروط ممارسة الصيد بالمياه المصنف: الفصل الرابع
 الصيد الرياضي-أ

 وأيف جماري األهنار  ألهداف  ترفيهية ذايتاملياه القارية الصيد املمارس من طرف شخص يف  الرياضيلصيد راد باي
  .املراكب الضفة أو باستعمالانطالقا من االصطناعية،  وأاملسطحات املائية الطبيعية ربك أو ال

ملياه اليت استزرعت فيها أمساك غري السلمونيات بطريقة اصطناعية ما عدا تلكم الجيوز الصيد مبياه السلمونيات وا
إال لألشخاص احلاصلني على رخصة سنوية أو يومية بالنسبة  ،بعده عاشراملنصوص عليها يف الفصلني اخلامس وال

 .من املرفق طيه 1و 3،  4، 1للمياه املصنفة يف قائمة اجملموعات 
 الصيد التجاري-ب

هلذا القرار ال يباح الصيد التجاري باملياه املصنفة إال يف املياه املدرجة  11 الفصلو  4على مقتضيات الفصل عالوة 
 .املرفق وشريطة التوفر على رخصة الصيد التجاري من 1يف اجملموعة 

 

 قائمة المياه  المستأجر فيها حق الصيد: الفصل الخامس
اليت أجر فيها حق الصيد إال بواسطة رخصة يومية أو سنوية مكتوبة يسلمها  بعده إليهاالميكن الصيد يف املياه املشار 

 :االستئجارخالل فرتة  املستأجر

 :الصيد الرياضي -أ
 ؛(Société Le Relais de Tahla)باب لوطا سد ة حقين -

حمدد  (Société Hôtel Bin El Ouidane) هكتار 217ة سد بني الويدان ذو مساحة حقينجزء من  -
 :كما يلي

مت يتبع ضفة البحرية صعودا إىل  X : 403.421 Y : 168.714 ذات اإلحداتيات يبدأ احلد من نقطة: في الشمال الغربي -
 غاية مصب الواد املسمى تادروشت

من مصب هذا األخري قاطعا البحرية، مرورا جبزيرة أمحلي إىل غاية الضفة األخرى للبحرية يف نقطة وصول : في الشرق -
 ية إىل دوار أيت عيسى أو ويشوالطريق املؤد

انطالقا من هذه النقطة، يعرب احلد البحرية بشكل مستقيمي إىل غاية نقطة بداية احلد الشمال الغريب مرورا : الجنوب في -
 .باجلزء اجلنويب جلزيرة أغنبو

 ؛ (Société Morocco Carp Fishing)أيت مسعود  سدة حقين -
 ؛ Coopérative Tizaght de Pisciculture Ouaoumana))أبريل  9 سدة حقين -
 ؛( Société Pisciculture Smir)حقينة سد مسري  -
 . (Coopérative Oued Sfissef)حقينة سد سفيسف  -

 :الصيد التجاري -ب
 :وروافده سبو واد -

كلغ من فرخ األنقليس لكل موسم   1111حبصيص صيد يقدر  "Noune Maroc SARL"شركة  -
 ؛ صيد
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أطنان  3كلغ من فرخ األنقليس و  411حبصيص صيد يقدر ب "Issalman River SARL"شركة  -
 من مسك األنقليس لكل موسم صيد؛

 ؛(Coopérative des pêcheurs Tamaroute)سد احلسن األول    -
 ؛(Société Morocco Carp Fishing)أيت مسعود  سدة حقين -
 ؛Coopérative Tizaght de Pisciculture Ouaoumana))أبريل  9 سدة حقين -
 ؛ ("Coopérative de pêche "ASDIKA ENNAHR)مشرع محادي  سد -
 ؛ (Société PECHE LAMRAHI SARL) سد عني الكواشية -
 . (Coopérative Oued Sfissef)حقينة سد سفيسف  -

 

 األنقليس وسمك فرخ األنقليس  نظام خاص بصيد: الفصل السادس
طن من  3كلغ من فرخ األنقليس و   1111من واد سبو وواد اللوكوس يف  حيدد حصيص الصيد بالنسبة لكل

 .سنتمرتا 41حجم أكثر من األنقليس املتوحش ذو 
  .حمدد يف عقد استئجار حق الصيد حصيص صيدإال يف إطار  مسك األنقليسو  فرخ األنقليس الجيوز صيد

وال  .اخلاص بكل مستأجر يصمال احلصا ما تبني استكذنع مواصلة صيد مسك فرخ األنقليس واألنقليس إمي
 .ميكن إرجاء ما تبقى من حصيص الصيد للموسم املوايل

أكثر من  مسك األنقليس الذي متت تربيته، يف تصديرلCITES به من أجل نيل رخصة  جم املسموححيدد احل
 .سنتمترا 12

 

 األصناف المحمية : بعالفصل السا
غري أنه يف  .الشابلمسك و  السرطان ذو األرجل احلمراءو ( varicorhinus) والبين األزرق الرتوتة احمللية مينع صيد

 ، واد بوحفص،سيدي محزة، سنوال، بكريت واد كيكو، واد فالت، :يف األوساط التاليةاملناطق املسموح فيها بالصيد 
ا هبذه طيادمهمت اص varicorhinusأو  كل تروتة حملية  واد أسيف ملول، دادس وكذا حبرية تامدة وأم الربيع،

     .فيه اا، حرة وحية، فورا إىل املاء بنفس املكان الذي اصطيدما، جيب إرجاعهماألوساط، مهما يكن حجمه

أبو العباس ، عبد املومن املوحديأهل سوس،  حقينة سد موالي عبد اهلل، يوسف بن تاشفني،: يف األوساط التالية
 موالي عبد الرمحانمل، مارتيل، حسن بن املهدي، أجراس، شبيكة، ، النخلة، واد الر مسري، السبيت، يعقوب املنصور

اجلزء السفلي لواد أم  ، (سيدي شيكر)، درعة الكراكرة سلطان موالي علي الشريف ، عني كورمية ،  ( الصويرة)
يكن  كل فرخ أسود مت اصطياده هبذه األوساط، مهماوواد ماسة،  ( من حميولة إىل القنطرة بدوار الداخلة)الربيع 

     .حجمه، جيب إرجاعه، حرا وحيا، فورا إىل املاء بنفس املكان الذي اصطيد فيه

، مينع كذلك صيد مسك مسك الفرخ األسود ، إظافة إىل(آسفي)وسيدي عيسى  سيدي عبد الرمحان نييف الوسط
ه، حرا وحيا، فورا ط، مهما يكن حجمه، جيب إرجاعاوساأل همت اصطياده هبذ أو صندر هلذا، كل فرخ أسود .الصندر

     .إىل املاء بنفس املكان الذي اصطيد فيه



 - 1 - 

 

 نظام خاص بالصيد في بعض المسطحات المائية: الفصل الثامن
أعاله، الجيوز الصيد يف املسطحات املائية ذات الرخص اخلاصة  4عالوة على القيود املنصوص عليها يف الفصل 

  .اصلني على رخصة خاصة تسمح بذلكإال لألشخاص احل أو السلمون حيث توجد الرتوتة
 يباح استعمال وال .اخلاصةالطعم احلي يف املسطحات املائية ذات الرخص  املراكب أوباستعمال  الصيدر ظحي

  .داخل املاء إال للصيادين بالدبابة  Waders" "اخلواض
 

 طرق الصيد: الفصل التاسع 
املذكور أعاله، مينع استعمال  1213أبريل  11بتاريخ  عالوة على مقتضيات الفصل العاشر من القرار املستمر 

حلم السلمونيات أو منتج أو حمضر حيتوي على هذا اللحم كطعم للصيد يف املياه املصنفة املشار إليها يف الفصل 
 .الثاين أعاله

 .مينع صيد السلمونيات بالطعم احلي

البحريات الطبيعية  على مستوى ممسوكة باليدباستعمال صنارة واحدة بالطعم احلي إال  رو زجنصيد ال جيوزال 
 . حقينات السدودو 
 

 المحتفظ فيها بحق الصيد األماكن: الفصل العاشر 

عند طلوع الشمس  1111 مارس 11 األحدر الصيد بصفة دائمة من يوم ظمهما كانت الوسيلة املستعملة، حي 
وص عليها فيما يلي، باستثناء ما تشمله املياه املنص يف 1114-1111إىل تاريخ افتتاح الصيد خالل موسم 

 .من مسطحات مائية ذات الرخص اخلاصة
 

 :األماكن المحتفظ فيها بحق الصيد بصفة دائمة
 .أعلى هذا األخري مرت، ابتداء من السد ، حنو 111 طوهلاالسدود داخل مساحة  حقيناتـ 

 مكناس -فاس  جهة 
 (Esturgeon).تربية مسك احلفش حمطة  القنطرة املؤدية إىل من املنابع إىل يبعةـ واد عني العرتوس وعيون الر 

" مرت عن سافلة سد املسطح املائي ذو الرخص اخلاصة املدعو  111ـ واد موعلي وروافده من املنابع إىل نقطة تبعد ب 
 ".عني مرسة 

 .ـ واد زروقة وروافده ، من سد زروقة واحد إىل واد تيزكيت
 .اكشر م -لوطنية فاس الطريق ا إىلاملنابع ـ واد رأس املاء وروافده من 

 .ـ حبرية أفنورير
ـ واد أغبال وروافده وضمنها واد بوملول من املنابع إىل جسر توزيع املياه التابع ملصلحة اهلندسة القروية على ساقية أيت 

 .تيزي
 . (1أمغاس)ىالسفل ودمرتعن سافلة السد 111بع إىل نقطة تبعد باـ وديان أمغاس وروافدهم، من املن

 .  إىل غاية السد املسمى إكوك 1سافلة املسطح املائي أمغاس د أمغاساـ و 
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باستثناء سدي  ـ واد تيزكيت وكذا املسطحات املائية اليت خيرتقها ، من املنابع إىل القنطرة املتواجدة مبقربة عني فيتال
 .تيزكيت العلوي وتيزكيت السفلي

 . قنطرة رأس الطرشا الواقعة أسفل الدار الغابوية بأساكا نعوامـ واد امنكوس وروافده من املنابع إىل
 .حشالف وسافلتها إىل غاية حدودها مع املسطح املائي اإلصطناعي حشالف واد ـ

 .، من املنابع إىل القنطرة املوجودة قرب دوار الزاوية(واد زغرون) افده و واد زاوية إيفران ور . 
 تافياللت -درعة  جهة 

 .ـ حبرية إيسلي
 .ـ واد سيدي محزة من املنابع إىل املركز الغابوي لسيدي محزة

 .منابع واد مكونـ 
 .البحرية الصغرية ألكلمام سيدي علي. 

 خنيفرة -بني مالل  جهة 
 .مي من املنابع إىل العالمة املوجودة بقرب الوادعيـ أكلمام م

 .زم واد حبرية. 
 .أحنصال من املنابع إىل غاية دوار أحنصال ـ واد

 القنيطرة -سال –الرباط  جهة 

 .ـ مرجة سيدي بوغابة
 ".الرويضات " ـ حبرية السد التلي 

 آسفي -جهة مراكش  
 .ـ حبرية إفين والوديان الواقعة يف املنتزه الوطين لتوبقال

 الحسيمة - تطوان -جهة طنجة 
 .شوـ واد كفاشة وروافده من املنابع إىل مصبه يف املرجة الواقعة قرب دوار أوالد إي

 باالسماملسطح املائي الذي يدعى  مرت عن سافلة سد 111ـ واد العناصر وروافده من املنابع إىل نقطة تبعد ب 
 .املذكور

 .كنار  ـ واد

 سطات - جهة الدار البيضاء 
 ".أرميان " ـ حبرية السد التلي 

 
 

 :األماكن المحتفظ فيها بحق الصيد لمدة سنة
 مكناس -جهة فاس  

 مسك األنقليسو  األنقليسصغار األمساك ما عدا  أصنافس حىت مصبه يف البحر، بالنسبة لكل ـ واد سبو، من فا
 .ومجربي املياه العذبة وسرطان لويزيان
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 .واد عني أكمكم. 
 .حبرية ندويت. 
 .واد أمليس كيكو. 
 .واد أمنكوس من قنطرة راس الطرشة إىل أول عتبة بنهاية ليكورج. 
  "la Forestière " و إىل مأوىآيت قص من قنطرةواد كيكو . 
  (.بن صميم)ميشليفن  سد. 
 .الرابطة بني مجاعة بوفكران و أيت يعزم 3131واد عني معروف من املنابع إىل غاية القنطرة على الطريق اإلقليمية . 
 .ضاية إفراح. 

 العيون الساقية الحمراء جهة 
 (العيون)سد املسرية اخلضراء . 

 تافياللت -درعة  جهة 
 .14الطريق الوطنية رقم  قنطرة حىت من املنابعواد أوطاط  ـ

 .حىت سد متالوتـ واد توغا من منابعه 
 خنيفرة -بني مالل  جهة 

 .عني هاب رشيشواومنة من املنابع إىل ـ واد 
 .التكتوجقنطرة اجلزء السفلي من الوادي حىت :  واد شبوكة. 
 .حبريات تكلمامني. 

 القنيطرة -سال -جهة الرباط 
 مسك األنقليسو  األنقليسصغار األمساك ما عدا  أصنافـ واد سبو، من فاس حىت مصبه يف البحر، بالنسبة لكل 

  .ومجربي املياه العذبة وسرطان لويزيان
 .األمساك أصناف، بالنسبة لكل اهلل سافلة سد سيدي حممد بن عبد ،واد أيب رقراق ـ

 آسفي  -جهة مراكش 
 .أسيف املالواد  ـ
 
 

 شروط ممارسة الصيد التجاري:  الحادي عشرالفصل  

 األمساك  أنواعجيوز ملستأجري حق الصيد التجاري واحلاصلني على رخص هذا النوع من الصيد أن حيتفظوا جبميع  
 .اليت اصطادوها وميكنهم نقلها وبيعها

 

 في األسماك والقشريات االتجار: ي عشرثانالفصل ال

ي وعلى مستأجري حق هذا النوع من الصيد أن يبيعوا أو يعرضوا للبيع أو حيظر على حاملي رخص الصيد الرياض 
يشرتوا بأي وجه كان، الفرخ األسود والزجنور والصندر والسلمونيات والسراطني املصطادة يف املياه القارية اليت 
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من اخلارج أو  غري أنه يباح االجتار يف أصناف هذه األمساك إذا كانت مستوردة ،املائي ماتدخل يف امللك الع
واليت يلتزم التجاري  املستأجر هبا حق الصيدحقينات السدود إحدى أو  مصدرها إحدى حمطات تربية األمساك

إثبات  شهادة، تقدمي هذه األمساكيف  عند االجتار ،طرت شوي .مستأجريها بالقيام بعمليات استزراعها بانتظام
 .مصدرها كانوالغابات ملللمياه  اإلقليمياملدير من طرف  صادق عليهاممصدر 

 .هبذه الوحدات كما مينع تصدير األنقليس ما مل يكن مصدره من وحدات الرتبية املرخصة أومل يتم فطامه 
ضمن الئحة امللحق الثاين لالتفاقية حول االجتار  األنقليسمسك  لتسجي عالوة على ذلك وطبقا ملقتضيات قرار

، وجب ،عند كل عملية تصدير CITES))املهددة باالنقراض  توحشةامل الدويل يف أنواع النباتات واحليوانات
 االتفاقيةاملفوضني على التوقيع على  نحهاميواليت  CITESمن السمك، تقدمي رخصة  الصنفواسترياد هذا 

 .املذكورة
 

 عدد األسماك المصطادة: عشر لثالفصل الثا

والصندرات اليت جيوز أن تصطاد خالل يوم واحد يف  البينو  إن جمموع عدد السلمونيات والفروخ السود والزناجر 
من املرفق طيه إما من طرف املستفيد من الرخصة املشار إليها يف  1و 4و  1يف اجملموعات  إليهااملياه املشار 

وإما من طرف مستأجر حق الصيد الرياضي الصغري أو كل واحد من األشخاص  3الفقرة األوىل من الفصل 
 1و فروخا سوداء 11زناجر و 1و قزحية اتتروت 1، منها على األكثر  11ه حيدد ب فوض إليهم حق الذين

 .سرطانا أمريكيا 11فرخا  و 11وجيوز لكل صياد أن يصطاد عالوة على ذلك . صندرات 1و البين من
املتواجدة هبذه  األنواعويف البحريات التلية، ال يسمح لكل صياد أن يصطاد أكثر من عشر مسكات من  

 .رياتالبح
أعاله إال العدد األقصى من األمساك  1من الفصل ’ أ’إليها يف الفقرة  جيوز أن يصطاد يف املياه املشار غري أنه ال  

من القرار املستمر الصادر بتاريخ  2والقشريات الذي حيدده املستأجر بالنسبة لكل نوع ، وفق أحكام الفصل 
 .أعاله إليهاملشار  1213أبريل  11

يف هذا الفصل إىل غاية الكميات القصوى املبينة أعاله  إليهانقل األمساك والقشريات من األنواع املشار وال جيوز  
ترخيص من  أو اليت حيددها املستأجر مهما كان عدد أيام الصيد وتارخيها إال للحاصلني على رخصة أو

 .املستأجر
من هذا  1يف الفصل  إليهاطحات املائية املشار غري أنه ال يدخل يف هذا احلساب الرتوتات اليت تصطاد يف املس 

املصطادة يف حبريات السدود الكربى مبقتضى ( الفرخ األسود والصندر والزجنور والفرخ)القرار واألمساك الثمينة 
 .املعنيةللمياه والغابات  املديرية اإلقليميةواملسلمة من طرف  رخص الصيد التجاري الصغري

 

 ام األسماك التي يباح اصطيادهاأحج: الفصل الرابع عشر  

بشأن ( 1211أبريل  11) 1431شعبان  11الظهري الشريف الصادر يف من  1قتضيات الفصل طبقا مل
 :كما يلي  هي أحجام األمساك والقشريات املسموح اصطيادها املذكور أعاله، صيد يف املياه القاريةال
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 سم 41...................النون
 سم 11... .......الفرخ األسود

 سم 15. ...............الزجنور
 سم 11. ...........السلمونيات

 سم 41 ...................البين
 سم 41. ..............الصندر 

 سم 13 ..…السرطان األمريكي
 سم 11................. الفرخ

 

 رخص الصيد  أثمنة: لفصل الخامس عشرا 
املذكور أعاله كما  1213أبريل  11للصيد بتاريخ  املستمر أمثنة رخص الصيد املنصوص عليها يف القرار حتدد

 :يلي

 
 
 
 
 

___________________________________ 
 ميكن أن تشرتى هذه الرخص من طرف بعض الوكاالت لفائدة زبائنها  (1) 

 وم صيد واحدوهي صاحلة لي تسلم هذه الرخص يف عني املكان (2) 
 عني املكانب من املركز الوطين لعلم األحياء املائية وتربية األمساك بآزرو أو هذه الرخص حيصل على (2) 

  :التجاريالصيد 
   درهم 111 ...........................باملياه غري املصنفة ي الصغريرخصة الصيد التجار 
  درهم 311 ...............................باملياه املصنفة رخصة الصيد التجاري الصغري 

  :الرياضيالصيد 
   درهم 111 ...........................   سنة تامة 11الرخصة السنوية للصياد البالغ 
  درهم  11 .........................  سنة 11السنوية للصياد البالغ أقل من  الرخصة 
   الرخصة اليومية:  

 للمغاربة واألجانب املقيمني -      
 درهم   11 ...................................... (1)

 جانب غري املقيمنيلأل -      
درهم   111 ........................................... (1)  

   (2) 1أمغاس  املائية ةلصيد يف القطعباالرخصة اخلاصة..................... 

   (2)  1، غري أمغاس لصيد يف القطع املائيةباالرخصة اخلاصة ............... 
 درهم 111
 درهم 111

   بدون قتل  لصيد يف القطع املائيةباالرخصة اخلاصة"No-Kill" (2) .... 11 درهم 
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 :الفصل السادس عشر

من الظهري الشريف املشار إليه أعاله الصادر يف  43يعهد بتطبيق هذا القرار إىل األعوان املذكورين يف الفصل 
، وتثبت املخالفات ألحكامه ويتابع بشأهنا طبقا ألحكام الفصل (1211ل أبري 11) 1431من شعبان  11
 .وما يليه من فصول هذا الظهري 11

 

 :عشر بعالفصل السا
 .املتعلق بتنظيم الصيد باملياه القارية 1111 مارس 12 تلغى مقتضيات القرار الصادر يف

 
 

 في ،الرباط                                                                                       
 
 

 
 وزير الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية والمياه والغابات 
 والمالية االقتصادوزير 
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 2222-2221 المنظم للصيد في المياه القارية خالل موسم السنوي ملحق القرار 
 والمحدد لالئحة المياه المصنفة 

 

 الئحة المياه التي توجد فيها السلمونيات: 1المجموعة 
 

 الحسيمة - تطوان -جهة طنجة 
 ؛عن أسفل السد األول األعلى مرتا 111ـ واد تلمبوط وروافده من املنابع إىل نقطة تبعد ب 

 ؛ل جماريهمـ واد الشرفة وروافده من املنابع إىل ملتقاه بواد سنوبة مبا يف ذلك الواد األخري وروافده على طو 
 ؛هذا الواد إدخالمن املنابع إىل ملتقاه بواد تامدة من غري  وروافدهـ واد أدملة 

 ؛ـ واد كفاشة وروافده من املنابع إىل مصبه يف املرجة الواقعة قرب دوار أوالد إيشو
 باالسمدعى املسطح املائي الذي ي مرت عن سافلة سد 111ـ واد العناصر وروافده من املنابع إىل نقطة تبعد ب 

 ؛املذكور
 .كنار  ـ واد

 
 

 مكناس -جهة فاس 
 ؛(Esturgeon)تربية مسك احلفش حمطة  القنطرة املؤدية إىل من املنابع إىل يبعةـ واد عني العرتوس وعيون الر 

" مرت عن سافلة سد املسطح املائي ذو الرخص اخلاصة املدعو  111ـ واد موعلي وروافده من املنابع إىل نقطة تبعد ب 
 ؛ (1)"عني مرسة 

 ؛ـ واد زروقة وروافده ، من سد زروقة واحد إىل واد تيزكيت
 ؛اكشر م –لوطنية فاس الطريق ا إىلـ واد رأس املاء وروافده من املنابع 

ـ واد أغبال وروافده وضمنها واد بوملول من املنابع إىل جسر توزيع املياه التابع ملصلحة اهلندسة القروية على ساقية أيت 
 ؛تيزي

  ؛(1أمغاس)ىالسفل ودمرتعن سافلة السد 111بع إىل نقطة تبعد باـ وديان أمغاس وروافدهم، من املن
   ؛إىل غاية السد املسمى إكوك 1سافلة املسطح املائي أمغاس د أمغاساـ و 

 ؛ (1)ة عني فيتالوكذا املسطحات املائية اليت خيرتقها ، من املنابع إىل القنطرة املتواجدة مبقرب وروافده ـ واد تيزكيت
 ؛ـ واد امنكوس وروافده من املنابع إىل قنطرة رأس الطرشا الواقعة أسفل الدار الغابوية بأساكا نعوام

 ؛واد حشالف وسافلتها إىل غاية حدودها مع املسطح املائي اإلصطناعي حشالف ـ
 واد كيكو من قنطرة بوانكار إىل غاية أول سد من بعد املنابع؛. 
 أول سد على مستوى املنابع إىل غاية قنطرة أيت إيسا؛ واد كيكو من. 

املؤدية من  13ـ واد حشالف وواد سيدي ميمون وروافدمها باستثناء واد عني الغرس من منابعها إىل قنطرة الطريق رقم 
  (1)كش إىل فاسا مر 

 (1) ر سبت حلناشيف دوا 4411 رقم الطريق الثالثية إىلـ واد عني اكمكم وواد عني العرتوس حنو السافلة 
 

 أو روافدهم األوديةاحملدثة على هذه  االصطناعيةمبا يف ذلك القطع املائية  (1)
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 إىل قنطرة أيت عمر أو علي؛جسر توزيع املياه التابع ملصلحة اهلندسة القروية واد عني أغبال من . 
 ؛قرب دوار الزاوية ، من املنابع إىل القنطرة املوجودة(واد زغرون) افده و واد زاوية إيفران ور . 

 ؛ـ واد تادوت من منابعه إىل ملتقاه بواد كيكو
 ؛ـ واد اميوزار مرموشة وروافده من املنابع إىل ملتقاه بواد تامغيل

عني "مبا يف ذلك القطعة املائية اإلصطناعية املدعوة  13ـ واد عني السلطان وروافده واحنرافاته بشرق الطريق رقم 
 ؛اميوزار الكندرالكائنة مبركز " السلطان

 ؛ واد أمليس كيكو ـ
 ؛املذكورة أعاله 13ـ واد الكوف وروافده من منابعه إىل تقاطعه الثاين عرب الطريق رقم 

 ؛بوملان إىلاملؤدية من صفرو  11القنطرة املشيدة فوقه على الطريق رقم  إىلـ واد أكاي وروافده من منابعه 
 واد عني الغرس؛ ـ
 واد عني برواك ؛ ـ
 ؛  عني اجلراح دوا ـ

بإفران عرب  411الطريق الثانوية رقم  إىلاملؤدي  4441املسلك الثالثي رقم  إىلواد العكوس وروافده ، من املنابع . 
 ؛الريبعة وسيدي ابراهيم

 ؛سوف أربعاء تغدوين إىلـ واد الزات وروافده من املنابع 
 سيدي عدي؛ قنطرة حىت من املنابعواد تكريكرة  ـ

 ؛من املنابع إىل ملتقاه بواد ملوية( والسيما زوبزيت وواد برد متغود)و وروافده ـ واد ملول
 ؛ملتقاه بواد ملوية إىلـ واد شق األرض وروافده من املنابع 

 ؛منبع بوعادلـ 
 واد موفران؛. 
 واد عني معروف؛. 
 ؛(احلاجب)احلوض املائي عني الدهيبة . 

 ؛توياأيت الز  دوار إىلـ واد احلنوش وروافده من املنابع 
   ؛على الضفة اليمىن اجتاه اخلروج حنو آزرو املسطح املائي إليفران املتواجد. 
 ؛سد أجنيل. 
 (.بن صميم)ميشليفن  سد. 

 تافياللت  - درعة جهة 
 ؛واد بوحفص. 
 ؛واد إيتزر. 

 ؛ـ القطعة املائية للسد التلي آليت احلاج
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مبا يف ذلك هذا الواد ( ميدلت)ملتقاه بواد أوطاط  روافدمها من املنابع اىلـ واد ملوية وروافده باستثناء واد كيس مسعود و 
 ؛األخري وروافده على جمموع جماريهم

 إىل قنطرة أحويل؛ ـ واد ملوية من ملتقاه بواد أوطاط
 ؛ ملتقاه بواد تيلتني بالقرب من دوار بودرارة إىلـ واد مكونة وروافده من املنابع 

 ؛نابع إىل املركز الغابوي لسيدي محزةـ واد سيدي محزة من امل
 ؛ـ واد أسيف ملول وروافده من املنابع إىل لقائه مع واد أحنصال

 ؛ـ حبرية إيسلي 
 حبرية تامدة؛. 

 دادس؛ ـ واد
 ؛14الطريق الوطنية رقم  قنطرة حىت من املنابعواد أوطاط  ـ
 ؛44الطريق الوطنية رقم  قنطرة حىت من املنابعواد أكرسيف  ـ

 ؛سد متالوت حىت منابعه مند أيت بوعريب وا ـ
 ؛ـ واد توغا أليت بوعريب من منابعه إىل ملتقاه مع توغا أيت موسى

 .سد متالوت. 
 خنيفرة -بني مالل  جهة  

 ؛مي من املنابع إىل العالمة املوجودة بقرب الوادعـ أكلمام م
 .قنطرة تقايشعان إىل (فالت، بيكريت و أمنكوس، بوغجى يةوداألمبا يف ذلك )واد أم الربيع وروافده من املنابع  ـ

 األخري؛الواد  هذا فيمريرغ، وال يشمل التصنو  ملتقاه مع واد جنان ماس إىلـ واد شبوكة وروافده من املنابع 
  ؛13من املنابع إىل القنطرة بالطريق الرئيسية رقم  ـ واد امصالح

 ؛واومنة ـ واد 
 سد تنافنيت ؛ ـ

سد أيت اوعرضة مبا يف ذلك   إىلمصبه يف سد بني الويدان وبأسفل هذا السد،  إىلمن املنابع  ـ واد العبيد وروافده
 األخري؛حبرية هذا السد 

 ؛مصب واد أحنصال يف سد بني الويدان إىلـ واد أحنصال وروافده مبا يف ذلك واد أسيف ملول، من منابعهم 
 ؛ملتقاه مع واد درنت إىلـ واد عطاش وروافده من منابعه 

 ؛ملتقاه بأم الربيع إىلـ واد عقة نتاشاو وروافده من املنابع 
 ؛تاغزيرت إىلـ واد درنت وروافده من املنابع 

 ؛ـ صهريج التوزيع املائي مبخرج معمل توليد الكهرباء بآفورار والشبكة الرئيسية لقنوات الري بدائرة بين موسى
 إىل مصب واد خلضر حبقينة سد احلسن األول؛ هممن منابع رناتمبا يف ذلك واد ب وروافده( اسيف بوكماز) ضرخلـ واد 

 ؛ هذا الوادي بسد موالي يوسف أعلى مصبيف  كلم  1.1 نقطة تبعد ب إىلـ واد تاساوت وروافده من املنابع 
 ؛على الوادي قرب كروش األوىلالقنطرة  إىلـ واد سرو وروافده من املنابع 
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 .تيمريت حبرية ـ
 آسفي -جهة مراكش  

 ؛سد اوكاميدنـ 
 ؛حبرية إفين والوديان الواقعة يف املنتزه الوطين لتوبقالـ 

 ؛ملتقاه بواد رماس، مبا يف ذلك هذا الواد إىلـ واد اوريكة وروافده من املنابع 
 ؛إفغا إىلجماز املسلك الذاهب من إيسلي  إىلـ واد غيغاية وروافده من املنابع 
 ؛صبه يف واد نفيسم إىلـ واد أزادن وروافده من املنابع 

 ؛تغبارت إىلـ واد اكونديس وروافده من املنابع 
 ؛ـ واد نفيس وروافده من ملتقاه بأسيف إمين تفين مبا يف ذلك هذا األخري ، إىل مصبه يف سد لال تاكركوست

 ؛تيميالني إىلـ واد تيفنوت وروافده أسيف نتيزكي، من املنابع 
 ؛أشجار اجلوز دعامة مسلك إىلـ اسيف املال من منابعه 

 .سد واكيجديت. 
 
 

 الئحة القطع المائية ذات الرخص الخاصة :2المجموعة 
 

 مكناس  -فاس  جهة 
واملسطح املائي  حشالف، املسطح املائي 4املسطح املائي أمغاس ، 1أمغاساملسطح املائي  ،1أمغاس املسطح املائي

  .رسىامل عني
 

 

 ةالطبيعي ومجاري المياه الئحة البحيرات :2المجموعة 
 

 ةالبحيرات الطبيعي اإلقليم الجهة

 
 مكناس -فاس 

 

 ،حبرية أفنورير ،حبرية حشالفأكلمام تيفوناسني،  إيفران
 ضاية إفراح، ضاية عوا حبرية ندويت،

 ضاية إيفر ،ضاية أفوركا صفرو
 فق، واد عني الشواد فاس  فاس

 
 خنيفرة -بني مالل 

 خنيفرة
 

ضايات  تيكلمامني، ن،حبرية ويوا أكلمام أزكزة،
حبرية أيت أيت ماعي،  السوداء بحريةالاكوملان ، 

  ، ضاية أحويلحبريات احلرشةإيشو، 
 

 تافياللت -درعة 
 أكلمام سيدي علي ميدلت
 حبرية تيسليت  الرشيدية

 القنيطرة -سال -الرباط
 ، واد يكمضاية الرومي، حبرية أوملاس الخميسات
 بةمرجة سيدي بوغا القنيطرة
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 ةالبحيرات الطبيعي اإلقليم الجهة

 الحسيمة -تطوان -طنجة
 االصطناعية بوازان ةلبحري ا وزان

 االصطناعية بكفاشة ةلبحري ا شفشاون
 واد ماسة شتوكة أيت باها  ماسة -سوس

 واد أم الربيع من مهيولة إىل غاية السد بدوار الداخلة  أزمور سطات -الدار البيضاء
 

 

 الئحة السدود التلية:  4المجموعة 
 

 :تشتمل على السدود التلية التالية 
 السدود التلية الجهة
  ، أرميانبوموسى، املزامزة سطات -الدار البيضاء
 زم واد حبرية، املياريبوبكرة، ختزرايت،  خنيفرة -بني مالل

 ، آيت موالي امحدعني سلطانالكعدة ، املهراز،  سيدي إيسا، مكناس -فاس
 اجلمعة، ، الصابون ، الصغري4و 1،  1بوخالف  الحسيمة -انتطو  -طنجة

  ، الرويضاتعني سفرجلة، عني كورمية ، العريض  القنيطرة -سال -الرباط
 متيشا ماسة -سوس

 (تنغري)، تودغا (تنجداد)متقيت  تافياللت -درعة
 (آسفي)سيدي عيسى  آسفي -مراكش

 
 
 

 (1الصنف ) الئحة خزانات السدود الكبرى :5المجموعة 
 

 :غاية السد إىلهبا  األهنارتشتمل على حبريات السدود التالية ابتداء من مصب 
 خزانات السدود الجهة
 ،إميفوت ، الدورات، سيدي الضاوي ،املسرية، سيدي سعيد امعاشو سطات -الدار البيضاء

 احليمر، تامسنا
 علي هتالت، السمري الحسيمة -تطوان -طنجة

 عني كواشية ،سيدي حممد بن عبد اهلل، نصرةكال  نيطرةالق -سال -الرباط
 سيدي عبد الرمحان، ،موالي يوسف، إميي الربعا، لالتاكركوست، املسرية آسفي  -مراكش

درعة أبو العباس السبيت،  ،(الصويرة)موالي عبد الرمحان  ،إيكوزوالن
 (سيدي الشيكر)الكراكرة 



 - 13 - 

 

 خزانات السدود الجهة
 أمحد احلنصايل، أيت مسعود، شبيكا، تويلتست،زمرين خنيفرة -بني مالل 

سلطان ، الذهيب منصور، (ميدلت) IIاحلسن  ،قدوسة  حسن الداخل، تافياللت -درعة
  (ورزازات) موالي علي الشريف

عالل الفاسي، بوهودة، الساهلة ، الوحدة، أسفالو، باب  سيدي الشاهد، مكناس  -فاس
 األول إدريس لوطا،

، املختار السوسي وسف بن تاشفني، عبد املومن املوحدي، الدخيلة،ي ماسة -سوس
 إمي خلنك، أهل سوس، ، أولوزاألمري موالي عبداهلل

 IIاحلسن  الشرق
 املسرية اخلضراء الساقية الحمراء –العيون 

 
 
 

 (2الصنف ) الئحة خزانات السدود الكبرى :5المجموعة 
 

 :غاية السد إىلهبا  األهناراء من مصب تشتمل على حبريات السدود التالية ابتد 
 خزانات السدود الجهة
 ، سفيسفحممد اخلامس، مشرع محادي الشرق

 ،حممد بن عبد الكرمي اخلطايب ،أبريل، واد املخازن، ابن بطوطة، النخلة 2 الحسيمة -تطوان -طنجة
 حسن بن املهدي، أجراس رمل، مارتيل،ال واد

 سن األولاحل، بني الويدان  خنيفرة -بني مالل
 ، يعقوب املنصورسيدي ادريس  آسفي -مراكش

 
 

 الئحة المياه التي يباشر فيها الصيد الكبير :6 المجموعة
 

 القنيطرة -سال -الرياط جهة  
وواد ردات ما بني دار لبدور وملتقاه مع واد  مصبه اجلغرايف مبا يف ذلك قناة الناظور إىلـ واد سبو من ملتقاه بواد إيناون 

 ؛بوس
 ؛ملتقاه بواد سبو وكذا واد الرضات بني دار البدور وسبو إىلـ واد ورغة وروافده من ملتقاه بواد سرا 

 ؛البقعة قرب سيدي حيىي الغرب الدائمة ضايةالـ 
 ؛ـ مرجة حلوفة وواد الصوير

 ؛ ـ مرجة برغة
 .املرجة الزرقاء ـ 
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 الحسيمة -تطوان -طنجة جهة 
 ؛مصبها اجلغرايف إىلفة، وروافدها، من املنابع ـ أودية حتدارت ،احلاشف وغري

 ؛ـ واد اللوكوس وروافده من سد واد املخازن إىل مصبه اجلغرايف
 ؛ـ واد الالو

 ؛ـ واد مارتيل
 .ـ ضاية بوشارن

 

  الشرقجهة 
 ؛ ـ واد ملوية من سد مشرع محادي اىل مصبه اجلغرايف

 .الناظور ـ حبرية
 
 

  سطات  -الدار البيضاءجهة 
 .مصبه اجلغرايف إىلأم الربيع من سد سيدي الضاوي ـ واد 

 ؛ـ واد الشراط 
 ؛ـ واد نفيفيخ

 .ـ واد املاحل
 

 واد نون -جهة كلميم  
 ؛ـ حبرية خنيفيس

 .ـ واد شبيكة وواد الواعر


