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يسعد مركز الدراسات واألبحاث الجنائية أن يضع رھن إشارة جميع المھتمين
بالشأن القانوني وعموم المواطنين ،قانون مراقبة القنص الذي أتى من أجل المساھمة
في ترشيد استغالل الموارد الوحيشية وتنميتھا ومحاربة القنص المحظور ،إلنعاش
االقتصاد المحلي لفائدة المناطق التي يتواجد بھا ھذا النشاط.
إن عملية تحيين ھذا القانون تطلبت منا جمع ودراسة وتدقيق مجموعة مھمة من
القوانين المعدلة لبنوده ،ويتعلق األمر أساسا بالنصوص التالية:
 (1الظھير الشريف المحرر في  10رجب عام  1345الموافق  15يناير سنة
 ،1927الجريدة الرسمية عدد  746بتاريخ  8يبراير .1927
 (2الظھير الشريف في  27صفر عام  1347الموافق  15غشت سنة 1928؛
الجريدة الرسمية عدد  830بتاريخ  18شتنبر 1928؛
 (3الظھير الشريف في  18ربيع الثاني عام  1350الموافق  2شتنبر سنة
 ،1931الجريدة الرسمية عدد  990بتاريخ  16أكتوبر 1931؛
 (4الظھير الشريف في  4شعبان عام  1351الموافق  3دجنبر سنة  ،1932ج ر
عدد  1057بتاريخ  27يناير 1933؛
 (5الظھير الشريف في  23محرم عام  1353الموافق  7مايو سنة  ،1934الجريدة
الرسمية عدد  1128بتاريخ  8يونيو 1934؛
 (6الظھير الشريف بتاريخ  18محرم  1356الموافق  31مارس  ،1937الجريدة
الرسمية عدد  1276بتاريخ  9أبريل 1937؛
 (7الظھير الشريف في  15جمادى األولى عام  1357الموافق  13يوليو سنة
 ، 1938الجريدة الرسمية عدد  1350بتاريخ  9شتنبر 1938؛
 (8الظھير الشريف في  7محرم  1358الموافق  27يبراير  ،1939الجريدة
الرسمية عدد  1380بتاريخ  7أبريل 1939؛
 (9الظھير الشريف في  5جمادى الثانية عام  1350الموافق فاتح يوليوز سنة
 ،1941الجريدة الرسمية عدد  1502بتاريخ  8غشت 1941؛
 (10الظھير الشريف بتاريخ  19قعدة عام  1361الموافق  28نونبر  ،1942الجريدة
الرسمية عدد  1573بتاريخ  18دجنبر  1942؛
 (11الظھير الشريف في إحداث مخالفة مؤقتة في  11رمضان  1363موافق 30
غشت  1944للظھير الشريف في  21يوليوز  1923في ضبط الصيد  ،الجريدة
الرسمية عدد  1665بتاريخ  22شتنبر 1944؛
 (12الظھير الشريف بتاريخ  17رمضان عام  1363موافق  5شتنبر ، 1944
الجريدة الرسمية عدد  1669بتاريخ  20أكتوبر 1944؛
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 (13الظھير الشريف المحرر في  3رجب الفرد الحرام عام  1366الموافق  24مايه
سنة  ،1946الجريدة الرسمية عدد  1809بتاريخ  27يونيه .1947
 (14الظھير الشريف في  19رجب  1367الموافق  29مايو  ،1948الجريدة
الرسمية عدد  1862بتاريخ  2يوليوز 1948؛
 (15الظھير الشريف بتاريخ فاتح شوال عامه  1368الموافق  27يوليوز سنة
 ، 1949الجريدة الرسمية عدد  1920بتاريخ  12غشت 1949؛
 (16الظھير الشريف في  4رمضان  1369الموافق  20يونيو سنة  ،1950الجريدة
الرسمية عدد  1968بتاريخ  14يوليوز 1950؛
 (17الظھير الشريف في  18قعدة عام  1370الموافق  22غشت سنة ، 1951
الجريدة الرسمية عدد  2030بتاريخ  21شتنبر 1951؛
 (18الظھير الشريف في  10ربيع األول عام  1371موافق  10دجنبر سنة ، 1951
الجريدة الرسمية عدد  2047بتاريخ  18يناير 1952؛
 (19الظھير الشريف في  22حجة عام  1371الموافق  13شتنبر 1952؛ الجريدة
الرسمية عدد  2088بتاريخ  31أكتوبر ،1952
 (20الظھير الشريف في  17شوال عام  1372الموافق  29ينيه سنة ، 1953
الجريدة الرسمية عدد  2125بتاريخ  17يوليوز 1953؛
 (21الظھير الشريف في  27جمدى الثانية  1374الموافق  21يبراير ، 1955
الجريدة الرسمية عدد  2211بتاريخ  11مارس 1955؛
 (22الظھير الشريف رقم  1.61.234في  27محرم  1382موافق  30يونيه ،1962
الجريدة الرسمية عدد  2594بتاريخ  13يوليوز 1962؛
 (23الظھير الشريف رقم  604.65بتاريخ  27أكتوبر  ،1969الجريدة الرسمية عدد
 2976بتاريخ  12نونبر 1969؛
 (24الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.239بتاريخ  19يونيه ،1973
الجريدة الرسمية عدد  3167بتاريخ  11يوليوز 1973؛
 (25الظھير الشريف رقم  1.92.280معتبر بمثابة قانون المالية لسنة ،1993
الجريدة الرسمية عدد  4183بتاريخ  30ديسمبر 1992؛
 (26القانون رقم  54.03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.06.127صادر في
 15يونيو  2006المتعلق بمراقبة القنص ،الجريدة الرسمية عدد  5435بتاريخ
 3يوليو .2006
وبھذا ،يكون المركز قد ساھم في إشاعة الثقافة القانونية ،ومواكبة التطور
التشريعي والمستجدات على الساحة القانونية ،وتسھيل ولوج الباحثين والمھتمين إلى
النصوص والمعلومات القانونية.
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ظھير شريف بتاريخ  6ذي الحجة  1341الموافق  21يوليوز سنة  1923المتعلق بمراقب ة الص يد ،ج .ر عدد
 537و 538و  539بتاريخ فاتح محرم  14 ) 1342غشت  ،(1923وقد عرف ھذا الظھير عدة تعديالت وتتميمات
نحصرھا حسب تاريخ صدورھا:
 متمم بظھير شريف محرر في  10رجب عام  1345الموافق  15يناير سنة  ،1927ج ر عدد  746بتاريخ 8
يبراير 1927؛
 مغير ومتمم بظھير شريف في  27صفر عام  1347الموافق  15غشت سنة  ،1928ج ر عدد  830بتاريخ 18
شتنبر 1928؛
 مغير بظھير شريف في  18ربيع الثاني عام  1350الموافق  2شتنبر سنة  ،1931ج ر عدد  990بتاريخ 16
أكتوبر  ،1931متمم بظھير شريف في  4شعبان عام  1351الموافق  3دجنبر سنة 1932؛
 مغير بظھير شريف في  23محرم عام  1353الموافق  7مايو سنة  ،1934ج ر عدد  1128بتاريخ  8يونيو
1934؛
 مغير بظھير شريف بتاريخ  18محرم  1356الموافق  31مارس ، 1937ج ر عدد  1276بتاريخ  9أبريل
1937؛
 مغير بظھير شريف في  15جمادى األولى عام  1357الموافق  13يوليو سنة  ، 1938ج ر عدد  1350بتاريخ
 9شتنبر 1938؛
 مغير بظھير شريف في  7محرم  1358الموافق  27يبراير  ،1939ج ر عدد  1380بتاريخ  7أبريل 1939؛
 مغير ومتمم بظھير شريف في  5جمادى الثانية عام  1350الموافق فاتح يوليوز سنة  ،1941ج ر عدد 1502
بتاريخ  8غشت 1941؛
 مغير بظھير شريف بتاريخ  19قعدة عام  1361الموافق  28نونبر  ،1942ج ر عدد  1573بتاريخ  18دجنبر
1942؛
 وبظھير شريف في إحداث مخالفة مؤقتة في  11رمضان  1363موافق  30غشت  1944للظھير الشريف في
 21يوليوز  1923في ضبط الصيد  ،ج ر عدد  1665بتاريخ  22شتنبر 1944؛
 مغير بظھير شريف بتاريخ  17رمضان عام  1363موافق  5شتنبر  ، 1944ج ر عدد  1669بتاريخ 20
أكتوبر 1944؛
 مغير بظھير شريف محرر في  3رجب الفرد الحرام عام  1366الموافق  24مايه سنة  ،1947ج ر عدد 1809
بتاريخ  27يونيه 1947؛
 مغير بظھير شريف في  19رجب  1367الموافق  29مايو ، 1948ج ر عدد  1862بتاريخ  2يوليوز 1948؛
 مغير بظھير شريف بتاريخ فاتح شوال عامه  1368الموافق  27يوليوز سنة  ، 1949ج ر عدد  1920بتاريخ
 12غشت 1949؛
 مغير بظھير شريف في  4رمضان  1369الموافق  20يونيو سنة  ، 1950ج ر عدد  1968بتاريخ  14يوليوز
1950؛
 مغير بظھير شريف في  18قعدة عام  1370الموافق  22غشت سنة  ، 1951ج ر عدد  2030بتاريخ  21شتنبر
1951؛
 مغير بظھير شريف في  10ربيع األول عام  1371موافق  10دجنبر سنة  ، 1951ج ر عدد  2047بتاريخ 18
يناير 1952؛
 مغير بظھير شريف في  22حجة عام  1371الموافق  13شتنبر  ،1952ج ر عدد  2088بتاريخ  31أكتوبر
1952؛
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الحمد ` وحده
يعلم من كتابنا ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
))2)…¦J)…n}„J
يك ون ح ق الص يد للدول ة الت ي يمكنھ ا أن تس ند مباش رته للغي ر تح ت قي د بع ض
الشروط وخصوصا بعد تسليمھا رخصة ب ه وتباش ر مراقب ة وإدارة الص يد م ن ط رف
إدارة المي اه والغاب ات ف ي جمي ع العق ارات كيفم ا ك ان نوعھ ا ومالكھ ا م ع مراع اة
مقتضيات الفصل الثاني أسفله
2)…n}„J

3

يمك ن لمال ك األرض أو حائزھ ا أن يق نص برخص ة ق نص ،ودون إذن ب القنص ،
ف ي أراض يه المتاخم ة لمح ل س كنى والمحاط ة بس ياج متص ل ودائ م يمن ع بش كل ت ام
مرور األشخاص والقنيص ذي الوبر.

 مغير بظھير شريف في  17شوال عام  1372الموافق  29ينيه سنة ، 1953ج ر عدد  2125بتاريخ  17يوليوز
1953؛
 مغير بظھير شريف في  27جمدى الثانية  1374الموافق  21يبراير  ، 1955ج ر عدد  2211بتاريخ 11
مارس 1955؛
 مغير ومتمم بظھير شريف رقم  1.61.234في  27محرم  1382موافق  30يونيه  ،1962ج ر عدد 2594
بتاريخ  13يوليوز 1962؛
 مغير ومتمم بظھير شريف رقم  604.65بتاريخ  27أكتوبر  ،1969ج ر عدد  2976بتاريخ  12نونبر 1969؛
 مغير ومتمم بظھير شريف بمثابة قانون رقم  1.73.239بتاريخ  19يونيه  ،1973ج .ر عدد  3167بتاريخ 11
يوليوز 1973؛
 مغير ومتمم بالمادة  22من ظھير شريف رقم  1.92.280معتب ر بمثاب ة ق انون المالي ة لسنة  ،1993ج ر عدد
 4183بتاريخ  30ديسمبر 1992؛
 مغير ومتمم بقانون رقم  54.03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.06.127صادر في  15يونيو 2006
المتعلق بمراقبة القنص ،ج ر عدد  5435بتاريخ  3يوليو .2006
2
غير بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  7محرم  27) 1358يبراير  (1939وغير وتمم بالفصل الثانيمن الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه .(1962
3
 نسخت أحكامه وعوضت بالمادة األولى من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو  ، (2006ج .ر .عدد  5435بتاريخ  7جمادى
اآلخرة  3) 1427يوليو (2006
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ويمكنه أن يمن ع ممارس ة الق نص داخ ل عق اره ش ريطة أن يك ون محفظ ا أو ف ي
ط ور التحف يظ أو أن ي دلي بوثيق ة تثب ت اس تمرار الحي ازة دون من ازع وأن ي ودع ك ل
س نة تص ريحا بمن ع الق نص ل دى اإلدارة المختص ة وف ق الكيفي ات المح ددة ب نص
تنظيمي.
ويمكن ه ك ذلك أن ي أذن ألغي ار يخت ارھم ب القنص داخ ل عق اره باس تثناء جمي ع
األشخاص اآلخرين ،شريطة حصوله على كراء حق القنص على عقاره وفق الشروط
المنصوص عليھا في الفصل  3المكرر أدناه.
تخ ول رخص ة الق نص أو ك راء ح ق الق نص الح ق لمال ك األرض أو حائزھ ا ف ي
الق نص وك ذا عن د االقتض اء لألغي ار ال ذين يخت ارانھم ،خ الل الفت رات المح ددة ف ي
النصوص المتخذة تطبيقا للفصل  10أدناه.
))43)…n}„J
تخول رخصة القنص الحق في القنص داخل أراضي الغير مع مراعاة ما يلي :
 - °1الحصول  ،فيم ا يخ ص القن اص المغرب ي والقن اص األجنب ي المق يم  ،عل ى
إذن لق نص القن يص المس توطن أو إذن لق نص قن يص الم اء والحيوان ات المھ اجرة
البرية أو على اإلذنين معا وبطاقة الجامعة المشار إليھ ا ف ي الفص ل  4المك رر م رتين
م ن ھ ذا الق انون  ،أو بالنس بة إل ى القن اص األجنب ي غي ر المق يم عل ى إذن للق نص
السياحي مع مراعاة األحكام الواردة في الفصل  14المكرر أدناه ؛
4

 تمم بفصل فريد من الظھير الشريف المحرر في  10رجب عام  1345الموافق  15يناير سنة  ،1927ج ر عدد 746بتاريخ  8يبراير 1927؛ وغير بالفصل األول من الظھير الشريف بتاريخ  28صفر  15) 1347غشت
(1928؛ وغير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بتاريخ  4رمضان  20) 1369يونيو  (1950ج ر
عدد  1950بتاريخ  14يوليوز 1950؛ وغيرت الفقرة الثانية بالفصل الفريد من الظھير الشريف بتاريخ 27
جمادى الثانية  21) 1374يبراير  (1955ج ر عدد  2211بتاريخ  11مارس 1955؛ وغيرت وتممت الفقرة
الثالثة منه بالفصل الثاني من الظھير الشريف رقم  1.61.234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛
وغيرت وتممت الفقرة الثانية بالمادة  22من ظھير شريف رقم  1.92.280معتبر بمثابة قانون المالية لسنة
 ،1993ج ر عدد  4183بتاريخ  30ديسمبر 1992؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 54.03
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.06.127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو  ، (2006ج.
ر .عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة  3) 1427يوليو .(2006
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ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

يترتب على األذون المشار إليھا أعاله أداء إتاوة يحدد مبلغھا بنص تنظيمي.
 - °2يمنع القنص في األراض ي الت ي أعل ن مالكھ ا أو حائزھ ا من ع الق نص فيھ ا
على الغير ؛
 - °3يمنع القنص في الح دائق أو األراض ي المحاط ة بس ياج وك ذا ف ي األراض ي
التي توجد بھا محاصيل أو أغراس صغيرة ؛
 - °4يمنع القنص داخل األماكن االحتياطية للقنص المنصوص عليھا في الفص ل
 4أدناه ؛
 - °5احت رام أحك ام الفص ول  9و 10و 11و 12و 13و 14م ن ھ ذا الق انون
والنصوص المتخذة لتطبيقھا ؛
 - °6يمن ع الق نص ف ي األراض ي الت ي أك رت الدول ة ح ق الق نص فيھ ا  ،وف ق
الشروط المنصوص عليھا ف ي الفص ل  3المك رر أدن اه  ،دون الحص ول عل ى إذن م ن
المكتري.
يمنع كذلك القنص داخل المح يط الحض ري للجماع ات كم ا ھ و مح دد بالنص وص
التنظيمية الجاري بھا العمل.
cc‚†„J)3)…n}„J

5

يمكن للدولة كراء حق القنص وفق الشروط التالية :
 أن يك ون طال ب الك راء شخص ا ذاتي ا مالك ا ألرض أو ح ائز لھ ا  ،أو شخص امعنويا يكون مقره بالمغرب ؛
 إذا كان طالب الكراء مالكا أو حائزا  :أن تكون األرض إما محفظ ة أو أن ي دليبوثيقة تثبت استمرار الحيازة بدون من ازع وأال تق ل مس احتھا ع ن  50ھكت ارا بص فة
متصلة ؛
5
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 أن ال يكون العقار موضوع طلب الكراء قد منع القنص فيه ؛ أن يك ون جمي ع األش خاص ال ذاتيين ال ذين سيقنص ون ف ي القطع ة األرض يةموضوع طلب الكراء حاصلين على رخصة القنص جارية صالحيتھا ؛
 أن يق دم الطال ب برنامج ا توقعي ا للتھيئ ة م ن أج ل الق نص ي تم إنج ازه داخ لالقطعة ويلتزم به.
يمنح كراء حق القنص بموج ب عق د ك راء يلح ق ب ه دفت ر لل تحمالت العام ة يع د
نموذجه ويوافق عليه وفق الكيفيات المنصوص عليھا بنص تنظيمي.
وينص عقد الكراء على البنود الخاصة للكراء مثل :
 مدة الكراء وشروط تجديده ؛ مبلغ اإلتاوة ؛ مبلغ الكفالة ؛ وعند االقتضاء  ،العدد األدنى للقناصين الدائمين ذوي الرخص والعدد األقص ىللقناصين المدعوين الذين يأذن لھم المكتري بالقنص في القطعة موضوع الكراء ؛
 االلتزامات المختلفة الموض وعة عل ى ع اتق المكت ري والس يما وض ع إش اراتحول القطعة.
وينص دفتر التحمالت العامة بالخصوص على ما يلي :
 مختلف المساطر المتعلقة بكراء حق القنص ؛ حقوق وواجبات المكتري والدولة ؛ شروط فسخ الكراء وشروط سقوط حقوق المكتري ؛ شروط ممارسة واستغالل حق القنص في األرض المكراة ؛ مختل ف عق ود الت أمين الت ي يج ب عل ى الطال ب أن يبرمھ ا لفائدت ه أو لفائ دةمستخدميه.

12
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ويمكن أن تتضمن البن ود الخاص ة ف ي عق د الك راء بع ض االس تثناءات م ن بن ود
دفتر التحمالت العامة.
يفس خ عق د الك راء ف ي الح االت ال واردة ف ي عق د الك راء أو ف ي دفت ر ال تحمالت
العامة والسيما عن د ع دم احت رام بن ود العق د الم ذكور أو بن ود ال دفتر أو عن د مخالف ة
األحكام التشريعية الجاري بھا العمل في مجال القنص والصيد في المياه القاري ة وف ي
مج ال الغاب ات أو ف ي حال ة ح ل المكت ري إذا ك ان شخص ا معنوي ا أو وفات ه إذا ك ان
شخصا ذاتيا.
عق د الك راء عق د شخص ي وال يمك ن تفويت ه أو نقل ه .ويك ون ك ل الت زام مخ الف
كيفما كان شكله باطال بقوة القانون.
)) 6ÉTc†)cc‚†„J)3)…n}„J
يح دث امتح ان للحص ول عل ى رخص ة الق نص تح دد ش روطه وكيفي ات اجتي ازه
بنص تنظيمي.
ويعفى من اجتياز االمتحان األشخاص الحاصلون على رخصة القنص في ت اريخ
نشر القانون رقم  54.03في الجريدة الرسمية.
)))74…n}„J
سعيا وراء إنماء القن يص  ،يمكن أن تحدث وف ق كيفي ات تح دد ب نص تنظيم ي
أماكن احتياطية يمنع فيھا قنص جميع الحيوانات أو البعض منھا فقط بص فة دائم ة أو
خالل مدة معينة من غير أن يترتب عن ذلك أي تعويض ألرباب األراضي أو
المتصرفين فيھا.
6
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 غير وتمم بالفصل الثاني من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛ وغيروتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى
األولى  15) 1427يونيو  : (2006ج .ر .عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة  3) 1427يوليو .(2006
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وال يطبق ھذا المقتضى على األراضي المبينة في الفصل الثاني أعاله.
وبصرف النظر عن نشر القرار المحدث ھذه لألماكن االحتياطية في الجريدة
الرسمية فإن إحداث ھذه األماكن يبلغ إلى العموم قبل تاريخ افتتاح الصيد بشھر على
األقل بواسطة إعالن ينشر في جريدة واحدة أو عدة جرائد لإلعالنات القانونية.
يج ب اإلش ارة إل ى ھ ذه األم اكن االحتياطي ة بواس طة عالم ات تش وير واض حة
موضوعة على طول حدودھا.
))8cc‚†„J)4)…n}„J
يجب على كل قناص  ،باستثناء القناصين األجانب غير المقيم ين ،أن ينض م إل ى
جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بھا بشكل ق انوني وف ق أحك ام الظھي ر الش ريف رق م
 1-58-376الص ادر ف ي  3جم ادى األول ى  15) 1378ن وفمبر  (1958بتنظ يم ح ق
تأسيس الجمعيات ، 9كما وقع تغييره وتتميمه.
وتتمثل أھداف جمعيات الق نص خاص ة ف ي تش جيع تربي ة أعض ائھا عل ى قواع د
القنص والمساھمة في تنمية القنيص ومحاربة القنص غير القانوني وزج ر مخالف ات
القنص.
يجب أن تتوافق القوانين األساسية لجمعيات القنص مع قانون أساس ي نم وذجي
يعد ويوافق عليه وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

8
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 منشور بالجريدة الرسمية عدد  2404مكرر بتاريخ  27نونبر  1958ص  ،2849مغير ومتم بمقتضى الظھيرالشريف بمثابة قانون رقم  1.73.283بتاريخ  6ربيع األول  10) 1393أبريل  ،(1973ج ر عدد  3154بتاريخ
 11أبريل  1973ص 1064؛ ومغير ومتمم للفصلين  18و  32بالمرسوم بقانون رقم  2.92.719الصادر في 30
من ربيع األول  28) 1413سبتمبر  ،(1992ج ر عدد  4169مكرر مرتين بتاريخ  28سبتمبر  1992ص
1214؛ ومغير ومتمم بالظھير الشريف رقم  1.02.206صادر في  12من جمادى األولى  23) 1423يوليو
 (2002بتنفيذ القانون رقم  ،75.00ج ر عدد  5046بتاريخ  10أكتوبر  2002ص 2892؛ ومغير ومتمم للفصل
 5بالقانون رقم  07.09الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.09.39صادر في  22من صفر 18) 1430
فبراير  ،(2009ج ر عدد  5712بتاريخ  26فبراير  2009ص ." .614
14
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10

يجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى "الجامعة الملكية المغربية
للق نص" تخض ع للظھي ر الش ريف الس الف ال ذكر رق م  1-58-376الص ادر ف ي 3
جمادى األولى  15) 1378نوفمبر .(1958
يع د الق انون األساس ي للجامع ة الملكي ة المغربي ة للق نص ويواف ق علي ه وف ق
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تتمث ل أھ داف الجامع ة الملكي ة المغربي ة للق نص خاص ة ف ي المس اھمة ف ي تنس يق أنش طة
جمعيات القنص وفي التنمية المستدامة لموارد القنص.
ويجوز لھا كذلك ،في إطار اتفاقي ة مبرم ة م ع اإلدارة المكلف ة بالمي اه والغاب ات ،المس اھمة
في بعض مھام المرفق الع ام م ن أج ل المحافظ ة عل ى م وارد الق نص وتنميتھ ا ف ي جمي ع أنح اء
تراب المملكة وذلك من خالل العمليات التالية :
أ( تكوين الحراس الجامعيين وتقوية قدراتھم ؛
ب( المشاركة في محاربة القنص غير القانوني ؛
ج( إنجاز تھيئة مناطق القنص وإعادة توطينھا بالقنيص وحماية الوحيش ووسطه ؛
د( تنفيذ أعمال تقنية ذات منفعة في تنمية القنص بالمغرب.

10
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))115)…n}„J
ال يج وز ألي قن اص ،مغرب ي أو أجنب ي مق يم ،أن يق نص دون أن يك ون ح امال
لرخصة قنص مسلمة باسمه من طرف عامل اإلقليم أو العمالة أو من ينوب عنه ،م ع
مراعاة الشروط التالية:
 أن يكون حاصال على رخصة لحمل السالح جارية صالحيتھا ؛ أن يكون منضما إل ى جمعي ة ق نص ب ري مؤسس ة ومص رح بھ ا بش كل ق انونيوفق ا ألحك ام الظھي ر الش ريف رق م  1-58-376الص ادر ف ي  3جم ادى األول ى 1378
) 15نوفمبر  (1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات  ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
 أن يكون حاصال على بطاقة الجامعة المشار إليھا في الفص ل  4المك رر م رتينمن ھذا القانون ؛
 أن يقدم شھادة تأمين مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة الت أمين معتم دةبش كل ق انوني تض من  ،خ الل فت رة ص الحية رخص ة الق نص  ،المس ؤولية المدني ة
للقناص فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيھ ا للغي ر دون قص د  ،وفق ا ألحك ام القس م
األول من الكتاب الثاني من القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات.12
11

 ألغيت وغيرت الفقرة األولى بالفصل األول من الظھير الشريف بتاريخ  18ربيع الثاني  2) 1350شتنبر(1931؛ وغيرت وتممت الفقرة الثانية بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  5جمادى الثانية 1350
)فاتح يوليوز  ،(1941وبفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  17رمضان  5) 1363شتنبر  (1944في
إحداث مخالفة مؤقتة للظھير الشريف المؤرخ في  6حجة  1341الموافق  21يوليوز  1923في ضبط
الصيد؛ ومغير للفقرة الثانية بفصل فريد من الظھير الشريف المحرر في  3رجب الفرد الحرام عام 1366
الموافق  24مايه سنة  ،1947ج ر عدد  1809بتاريخ  27يونيه 1947؛ وغيرت الفقرة الثانية بالفصل
األول من الظھير الشريف بتاريخ  17شوال  29) 1372يوني ه (1953؛ وغير بفصل فريد من الظھير
الش ريف بتاريخ  27جمادى الثانية  21) 1374يبراير (1955؛ وغير وتمم المقطع األول والمقطعات
الثالثة األخيرة بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه
(1962؛ وغير وتمم المقطعان  2و  5بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-73-239
بتاريخ  17جمادى األولى  19) 1393يونيه (1973؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم -03
 54الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو ،(2006
ج .ر عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة  3) 1427يوليو .(2006
12
 القانون رقم  17.99المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.02.238الصادر في 3أكتوبر  ، 2002ج ر عدد  5054بتاريخ  7نوفمبر 2002؛ مغير ومتمم بظھير شريف رقم 1.06.17
16
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 أن يكون حاصال على شھادة نجاح في امتحان رخصة القنص المنصوص عليهفي الفصل  3المكرر مرتين أعاله ؛
 أن يؤدي الحقوق والرسوم المعمول بھا.ال يجوز ألي قناص أجنبي غير مقيم أن يقنص إذا لم يكن ح امال لرخص ة ق نص
مس لمة باس مه م ن ط رف عام ل اإلقل يم أو العمال ة أو م ن ين وب عن ه ،م ع مراع اة
الشروط التالية :
 اإلدالء بنسخة لرخصة قنص جارية صالحيتھا مسلمة في بلده األصلي ؛ تقديم شھادة تأمين مس لمة م ن ط رف مقاول ة للت أمين وإع ادة الت أمين معتم دةبشكل قانوني تضمن ،خالل فترة صالحية رخصة القنص ،المسؤولية المدنية للقناص
فيما يخص الحوادث التي يتسبب فيھ ا للغي ر دون قص د وفق ا ألحك ام القس م األول م ن
الكتاب الثاني من القانون رقم  17-99السالف الذكر ؛
 تقديم كفالة مسلمة من طرف أحد منظمي القنص السياحي ؛ أداء الحقوق والرسوم المعمول بھا.6)…n}„J

13

ترفض رخصة الصيد :
 - 1لك ل ش خص ص در علي ه حك م جن ائي بحرمان ه م ن ح ق أو ع دة حق وق م ن
حقوقه الوطنية أو المدنية أو العائلية.

صادر في  15من محرم  14) 1427فبراير  (2006بتنفيذ القانون رقم  ، 39.05ج ر عدد  5399بتاريخ
 27فبراير 2006؛ مغير ومتمم بظھير شريف رقم  1.07.165صادر في  19من ذي القعدة  1428بتنفيذ
القانون رقم  03.07المتعلق بالتأمين اإلجباري األساسي عن المرض لبعض فئات مھنيي القطاع الخاص،
ج ر عدد  5586بتاريخ  13ديسمبر  2007؛ المنسوخة والمعوضة المادة  339منه بالقانون رقم 02.08
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.08.02صادر في  17من جمادى األولى  23) 1429ماي ،(2008
ج ر عدد  5638بتاريخ  12يونيو .2008
13
 غيرت وتممت الفقرتين  1و  2بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم 30) 1382يونيه .(1962
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 - 2لكل شخص صدرت عليه عقوبة ما لتم رده أو اعتدائ ه عل ى أع وان الس لطة
العمومية.
 - 3كل من صدر عليه حكم بجريمة تتعلق باصطناعه للبارود واألسلحة أو غير
ذلك من اللوازم الحربية أو ببيعھا وتوزيعھا أو بتھديده الغير قوال أو كتابة مصحفا ذلك
بأمر أو بشرط ما أو بإتالفه األشجار أو الغالت القائمة )الغير المحصودة( أو
الشجيرات النابتة من طبعھا أو المغروسة بأيدي اإلنسان .
 - 4كل من صدر عليه حكم لتشرده )أي جوالنه بال عمل عادة وتكاسال( أو
لتسوله أو لسرقة أو الختالس أو لخيانة فيما أؤتمن به.
وال يجب أن تمنع رخصة الصيد عن األشخاص المذكورين بالفقرة الثانية والثالثة
والرابعة أعاله إال في خالل الخمس سنين الموالية النقضاء مدة العقوبة.
ويمكن أن يمنع من الرخصة كل من يتعاطى جھارا تجارة المصيد أو الذين بلغ
عنھم بأنھم يبالغون في إتالف المصيد المستقر أي الغير النقيل على طريقة معينة.
))147)…n}„J
ال يجوز تسليم رخصة القنص :
 - 1للقاصرين الذين يقل عمرھم عن  18سنة ؛
 - 2للمحجور عليھم وفاقدي األھلية ؛
 - 3لمن حرموا من حق حمل السالح نتيجة إدانة ؛
 - 4لل ذين ل م يمتثل وا لإلدان ات الت ي ص درت ض دھم بس بب إح دى المخالف ات
المنصوص عليھا في ھذا القانون.
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 نسخ وعوض بالم ادة األولى من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو  ، (2006ج .ر عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة 1427
) 3يوليو .(2006
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))158)…n}„J
إن رخصة الق نص ھي شخصية وعليه فيجب أن تضمن فيھا صورة صاحبھا
وبيان أوصافه.
ويعمل بھا لمدة سنة واحدة ابتداء إم ا م ن ف اتح ش ھر س بتمبر الس ابق لت اريخ
تسليمھا إذا كان ھذا التسليم واقعا قبل تاريخ انتھاء الق نص انتھ اء عمومي ا وإم ا م ن
فاتح شھر س بتمبر الت الي إذا ك ان التس ليم الم ذكور واقع ا بع د ت اريخ انتھ اء الق نص.
وتكون رخصة القنص مستقلة عن رخصة حمل السالح.
ويمك ن تجدي دھا وف ق نف س ش روط تس ليمھا باس تثناء تل ك المتعلق ة بامتح ان
رخصة القنص.
9)…n}„J

16

خالل المدة المفتتح فيھا موسم القنص  ،ال يج وز الق نص إال نھ ارا إم ا بالرماي ة
من غير ركوب دابة وإما بواسطة كالب تطارد القنيص راكضة وإم ا بواس طة الطي ور
الكاسرة.
تمنع جميع الوسائل األخرى بما فيھا الصيد بالطائرة أو الھيليكوبتير أو الس يارة
وبوج ه ع ام جمي ع الن اقالت الت ي تجرھ ا البھ ائم أو ذات المح رك المس تعملة لق بض
المصيد أو مطاردته أو احاشته أو إخراجه من مأواه.

15

 غير بالفصل األول من الظھير الشريف بتاريخ  18محرم  31) 1356مارس (1937؛ وألغيت الفقرة الرابعةبفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  19ذي القعدة  28) 1361نونبر (1942؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة
من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى 1427
) 15يونيو .(2006
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 غير بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  4يوليوز 1949؛ وغير بالفصل األول من الظھير الشريفبتاريخ  17شوال  29) 1372يونيه (1953؛ وغير وتمم المقطع  2بالفصل  2من الظھير الشريف رقم
 1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛ وغيرت وتممت الفقرة األولى بالمادة الثالثة
من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى
 15) 1427يونيو  ، (2006ج .ر .عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة  3) 1427يوليو (2006
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وال يجوز ألحد أن تكون في حيازته شباك وغير ذلك من آالت الصيد الممنوعة
أو أن يحملھا خارجا عن محل سكناه.
))1710)…n}„J
تحدد بنص تنظيمي :
 - °1فترات وتواريخ افتتاح وانتھاء قنص مختل ف أن واع القن يص وك ذا كيفي ات
مباشرة قنص كل نوع من ھذه األنواع؛
 - °2أنواع الحيوانات التي صارت مضرة بسبب عددھا والتي يج وز ل رب المل ك
أو الحائز أن ينظم أعدادھا بأراضيه إما ف ي ك ل وق ت وآن وإم ا ف ي فت رة معين ة وك ذا
شروط ممارسة ھذا التنظيم؛
 -°3بيان أن واع الحيوان ات الت ي تمن ع مطاردتھ ا أو قنص ھا أو قبض ھا أو تنظ يم
أعدادھا إما في فترة معينة وإما في كل وقت وآن وبأية وسيلة كانت؛
 -°4شروط مباشرة الص يد بالمط اردة أي بوس ائل تس اعد عل ى ط رد المص يد أو
احاشته نحو الصياد وكذا أنواع الحيوانات التي يمكن اصطيادھا بھذه الطريقة؛
 - °5الع دد األقص ى م ن المص يد الت ي يمك ن أن يقتلھ ا الص يادون م ن مختل ف
الحيوانات وكذا شروط نقل ھذا المصيد؛
 -°6األيام التي يمكن أن يمنع خاللھا الصيد في أوقات االفتتاح؛
 -°7الش روط الت ي تباش ر بھ ا المت اجرة ف ي المص يد وبالخص وص قائم ة أن واع
الحيوانات التي يمكن أن تمنع المتاجرة فيھا مؤقتا؛
 -°8الوسائل والطرق واآلالت واألدوات والحيوانات الممنوع الصيد بھا؛
17

 غير بفصل فريد من ظھير شريف بتاريخ  7محرم  1358الموافق  27يبراير 1939؛ وغير بفصل فريد منظھير شريف بتاريخ  7رمضان عام  1368الموافق  4يوليوز 1949؛ وغير وتمم بالفصل األول من
ظھير شريف بتاريخ  30شعبان  1369الموافق  16يونيو  ،1950وتمم بالفصل األول من ظھير شريف
في  18قعدة عام  1370الموافق  22غشت سنة 1951؛ وغير وتمم بالفصل  2من ظھير شريف رقم -234
 1-61بتاريخ  27محرم  1382موافق  30يونيه 1962؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 54-03
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو . (2006
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 -°9أنواع الحيوان ات الت ي يك ون جل دھا ملك ا للدول ة وك ذا تخص يص ھ ذا الجل د
الذي يباع لفائدة صندوق الصيد حسب قواعد التخلي عن منتوجات الملك المخزني أو
يتخل ى عن ه لم ن قت ل الحي وان مقاب ل أداء وجيب ة يح دد أيض ا مبلغھ ا وش روط دفعھ ا
بموجب قرارات التطبيق؛
 -°10قائم ة أن واع الحيوان ات المحمي ة الممك ن البح ث ع ن جلودھ ا ف ي جمي ع
األماكن التي قد تودع بھ ا للمحافظ ة عليھ ا قص د المت اجرة فيھ ا أو معالجتھ ا غي ر أن
ھ ذا البح ث ال يمك ن أن يباش ر ف ي مح ل الس كنى إال عن د مع الجي الجل ود والف رائين
والدباغين والعشابين؛
 - °11الكيفيات الخاصة لممارسة القنص من طرف األجانب غير المقيمين.
))18cc‚†„J)10)…n}„J
يجب على القناصين أن يفتحوا أجربتھم الش بكية وخ رجتھم وش باكھم وأكياس ھم
وجيوب مالبسھم وساللھم وس ياراتھم وجمي ع األوان ي والن اقالت المس تعملة أو الت ي
يمك ن اس تعمالھا إلي داع المص يد أو نقل ه أو المحافظ ة علي ه كلم ا طل ب م نھم ذل ك
األعوان المكلف ون بمراقب ة الق نص حت ى يت أتى لھ م إثب ات المخالف ات لمقتض يات ھ ذا
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويج وز أيض ا إج راء المراقب ة والبح ث ع ن القن يص عل ى الط رق العمومي ة
واألم اكن المفتوح ة للعم وم مث ل األس واق وغيرھ ا وف ي العرب ات ومحط ات القط ار
وبص فة عام ة ف ي جمي ع األم اكن الت ي ت ودع فيھ ا الحيوان ات الت ي ت م قنص ھا قص د
18

 أضيف بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  18محرم  1356الموافق  31مارس 1937؛ وتممبالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  15جمادى األولى  1357الموافق  13يوليوز 1938؛ وغير
بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  7رمضان  1368الموافق  4يوليوز  ،1949وبفصل فريد من
الظھير الشريف بتاريخ  22حجة  13) 1371شتنبر (1952؛ وغيرت وتممت المقطعات  1و  3و  4و 5
بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  1382الموافق  30يونيه 1962؛ وغير
وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف رقم  604-65بتاريخ  15شعبان  27) 1389أكتوبر (1969؛
وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-06-127
بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو .(2006
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حفظھا واالتجار بھا وعرضھا عل ى المس تھلكين .وال يج وز إج راء المراقب ة والبح ث
ف ي المس اكن م ا ع دا مس اكن أص حاب المط اعم والن زل وب ائعي الم واد الص الحة
لالستھالك والعشابين.
وإن القن يص المحص ل علي ه بص فة غي ر مش روعة يحج ز م ن ط رف األع وان
المكلف ين بتحري ر المحاض ر ال ذي يس لمونه -إذا ك ان ميت ا  -مقاب ل وص ل إلح دى
المؤسسات الخيرية  ،أو إذا تعذر ذلك  ،يدفن بع ين المك ان  ،وإذا ك ان القن يص حي ا ،
فيطلق سراحه أو تستعمله اإلدارة المكلفة بالمياه والغابات قصد إعادة توطينه.
أم ا الش بكات والمص ايد وغيرھ ا م ن اآلالت الممنوع ة  ،فيج ب أن يحجزھ ا
األعوان المكلفون بتحرير المحاضر قص د إي داعھا بكتاب ة ض بط المحكم ة المختص ة ،
أو عند عدمھا  ،بمقر الممثل المحلي لإلدارة المكلفة بالمياه والغابات  ،وال يمكن ب أي
حال من األحوال أن توضع تحت الضمان.
ث م إن حيوان ات الق نص الممنوع ة الموج ودة حال ة اس تعمالھا ف ي الص يد تحج ز
وتوضع تحت العقل إم ا عن د رئ يس فرق ة الص يد أو ب المركز الغ ابوي األق رب أو عن د
مرتكب المخالفة أو صاحب ھذه الحيوانات بشرط أن يتكفل ھؤالء بتقديمھا مت ى طل ب
منھم ذلك أو حتى عند شخص يختار لسكناه قرب المكان الذي ارتكبت فيه الجنحة من
غير أن يسمح بإرجاع ھ ذه الحيوان ات قب ل إص دار الحك م وال بوض عھا تح ت الض مان
ومن غير أن يسأل الحارس أو اإلدارة عن الحوادث أو الخسارات الت ي يمك ن أن تق ع
أثناء م دة العق ل وزي ادة عل ى ذل ك يمك ن قت ل ھ ذه الحيوان ات بع د مض ي ثالث ة أش ھر
ابتداء من تاريخ الحجز دون أن يجوز ألصحابھا المطالبة بأي عوض أو تعويض عن
الضرر ولو في حالة الحكم بالبراءة.
على أن جلود القنيص المقتول مخالفة للقانون يجري عليھا الحجز كذلك .وتودع
بكتابة ضبط المحكمة المختص ة أو عن د ع دمھا بمق ر الممث ل المحل ي ل إلدارة المكلف ة
بالمي اه والغاب ات .وال يمك ن أن توض ع تح ت الض مان  ،وي تم بيعھ ا لفائ دة ص ندوق
22
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القنص والصيد في المياه القارية  ،بطلب من كاتب الض بط أو الممث ل المحل ي ل إلدارة
المكلفة بالمياه والغابات .وإذا صدر الحكم ب البراءة ،ف إن للقن اص الح ق ف ي المطالب ة
بإرجاع ثمن البيع بكامل ه أم ا الص وائر فيتحملھ ا ص ندوق الق نص والص يد ف ي المي اه
القارية.
ويتولى األعوان المكلفون بتحرير المحاضر حجز أسلحة الص يد كيفم ا ك ان ن وع
الجنح ة المثبت ة  ،إذا رف ض أص حاب األس لحة اإلدالء بأس مائھم ،أو إذا ل م يك ن لھ م
مسكن معروف أو لم يثبتوا بكيفية واضحة مسكنھم أو ھويتھم .وتحجز األسلحة كذلك
بصفة فعلية إذا ارتكب أصحابھا إحدى المخالفات المبينة في الفصلين  16و 17بعده ،
أو كان بأيديھم عدد من الحيوانات المصيدة يفوق بثالث وحدات ك ل ع دد م ن األع داد
القصوى لوحدات أنواع المصيد المأذون للصياد في اقتناصھا خالل يوم واحد ،حسبما
ھي محددة في القرار السنوي  ،وكذا إذا اقتنص وا المص يد أو نقل وه خ الل األي ام الت ي
يمنع فيھا القنص.
ويودع األعوان المكلفون بتحرير المحاضر األسلحة المحجوزة في ظرف الثالثة
أيام الموالية لتاريخ الحجز بمقر الممثل المحلي لإلدارة المكلفة بالمياه والغابات .وإذا
كان ت تترت ب ع ن ھ ذه الجنح ة متابع ات ،ف إن الس الح يس لم ح اال إل ى كتاب ة الض بط
بالمحكم ة المختص ة .وف ي حال ة ع رض مص الحة  ،يح تفظ ب ه بمق ر الممث ل المحل ي
ل إلدارة المكلف ة بالمي اه والغاب ات ال ذي ت م ب ه إيداع ه ،وال يرج ع إل ى ص احبه إال بع د
اإلدالء في األجل المعين ألداء مبلغ المصالحة بوص ول أو أي ة حج ة أخ رى تثب ت دف ع
المبلغ المذكور ،أما إذا تخلف المبرمة معه المص الحة ع ن اإلدالء ف ي األج ل المع ين،
فإن السالح يسلم إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة في ظرف الثالثة أي ام الموالي ة
النصرام ھذا األجل على أبعد تقدير.
وف ي حال ة حج ز فعل ي لس الح الق نص ،وك ذا ف ي الح االت الت ي يبق ى فيھ ا ھ ذا
السالح بين أي دي مرتك ب المخالف ة  ،ف إن الع ون المكل ف بتحري ر المحض ر يش ير ف ي
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محض ره إل ى وص ف الس الح ويثب ت في ه عل ى الخص وص رق م تس جيله ،وإذا حج ز
السالح بصفة فعلية  ،سلم نظير من المحضر المذكور إلى مرتكب المخالفة.
وفي الحاالت التي يقع فيھا الحجز ،فإن الع ون المكل ف بتحري ر المحض ر ،يش ير
إلى ذلك في محضره الذي يودع نسخة منه خالل الثالثة أيام الموالية الختتام ه ،تح ت
طائلة البطالن  ،بكتابة ض بط المحكم ة المختص ة ،وتبل غ ھ ذه الوثيق ة إل ى األش خاص
ال ذين يط البون باألش ياء أو األس لحة أو الحيوان ات المحج وزة .غي ر أن النس خة
الم ذكورة تس لم ف ي نف س الوق ت م ع س الح الق نص إل ى مق ر الممث ل المحل ي ل إلدارة
المكلفة بالمياه والغابات في حال ة حج ز الس الح بص فة فعلي ة .وال ت ودع ھ ذه النس خة
م ع الس الح بكتاب ة ض بط المحكم ة المختص ة إال ف ي حال ة ع دم تس وية المخالف ة ع ن
طريق المصالحة.
وتجري على األشخاص الذين يمتنعون من تطبيق المقتضيات الس ابقة العقوب ات
المنصوص عليھا في الفصل  15بعده.
وع الوة عل ى ذل ك  ،يمك ن للمحكم ة أن ت أمر بنش ر مس تخرج م ن الحك م وفق ا
ألحكام القانون الجنائي.
))19ÉTc†)cc‚†)10)…n}„J
يج ب عل ى القناص ين المغارب ة واألجان ب المقيم ين أن يق دموا ح اال  ،بن اء عل ى
طلب من األعوان المكلف ين بمراقب ة الق نص  ،رخص ة حم ل الس الح ورخص ة الق نص
واإلذن بق نص القن يص المعن ي وش ھادة الت أمين وبطاق ة الجامع ة الملكي ة المغربي ة
للقنص  ،وعند االقتضاء  ،اإلذن المكتوب للمكتري عندما يوجد القناص ف ي أرض ت م
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 أضيف بالفصل الثالث من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه ،(1962و غيرت الفقرة الثانية بالبند  Iمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب 1413
) 29دجنبر  (1992بمثابة قانون المالية لسنة  ،1993وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 54-03
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو  (2006؛
ج .ر .عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة  3) 1427يوليو ،(2006
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ك راء ح ق الق نص فيھ ا .وعن دما يتعل ق األم ر ب أجنبي غي ر مق يم  ،يج ب عل ى ھ ذا
القن اص أن ي دلي ب إذن للق نص الس ياحي ورخص ة حم ل الس الح ورخص ة الق نص
وشھادة التأمين وكفالة مكتوبة من منظم القنص السياحي الذي يتكفل به.
وإذا لم يدل المعني باألمر بالوثائق السالفة الذكر تعرض ألداء غرام ة م ن 600
درھ م إل ى  1.000درھ م  ،عل ى أن ه يمكن ه أن ي دفع ح اال إل ى الم أمور ال ذي ع اين
المخالفة غرامة تصالحية وجزافية مبلغھا  600درھم ويتسلم وص ال ب ذلك م ا ع دا إذا
ثبت عليه في نفس الوقت ارتكاب مخالفة أخرى ألحكام ھذا القانون.
ويفيد أداء الغرامة في الحال االعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عن ه س قوط
الدعوى العمومية ما عدا إذا تعذر على الصياد أن يثبت في ظرف ثمانية أيام ت وفره -
وقت القيام بالقنص  -على الوثائق المشار إليھا في الفقرة األولى أعاله.
وفي جميع األحوال يترتب عن المخالفة وض ع محض ر ال يخت تم إال عن د انص رام
أجل الثمانية أيام المنصوص عليه ف ي الفق رة الس ابقة .ويس لم المحض ر الم ذكور إل ى
الممثل المحلي لإلدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي أثبتت المخالفة بدائرة نفوذه.
أم ا األع وان المؤھل ون لق بض الغرام ة الص لحية واإلجمالي ة فھ م األع وان
المنصوص عليھم في المقطع األول من الفصل  23م ن ظھيرن ا الش ريف ھ ذا ويحم ل
ھؤالء األعوان دفترا ذا أرومة تسلمه إدارة المي اه والغاب ات ويع د لتس جيل الغرام ات.
ويترت ب ع ن ق بض الغرام ة تس ليم وص ول إل ى مرتك ب المخالف ة يقتط ع م ن ال دفتر
المذكور ويضاف نظير منه إلى المحضر الذي أثبتت فيه المخالفة.
وي دفع الع ون المكل ف بتحري ر المحض ر المب الغ المقبوض ة بھ ذه الكيفي ة مقاب ل
وصول إلى ص ندوق ع ون الخزين ة الواق ع ف ي دائرت ه مك ان إثب ات المخالف ة .ويتكف ل
المحاسب بھذه المبالغ برسم صندوق القنص والصيد ف ي المي اه القاري ة طبق ا ألحك ام
الفقرة األولى من الفصل  22بعده.
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يمنع في كل وقت وآن قبض بيض وأعشاش وأفراخ وصغار كل مصيد أي ا ك ان
نوع ه وك ذا إتالفھ ا ومسكھا ونقلھا وعرضھا وتص ديرھا وعرضھا للبيع وشراؤھا
وبوجه عام جميع الحيوانات التي لم تصرح قرارات التطبيق بأنھا مضرة
البيض واألعشاش واألفراخ وصغار المصيد سواء كان ت ممس كة أو منقول ة أو
معروضة للبيع أو موسوقة أو مباعة أو مشتراة يقع حجزھا.
))2112)…n}„J
تمن ع ب أي وج ه م ن الوج وه أثن اء أوق ات اختت ام ص يد أن واع المص يد المختلف ة
مط اردة ھ ذه األن واع وقبض ھا وإتالفھ ا وك ذا مس كھا ونقلھ ا وعرض ھا وتص ديرھا
وعرضھا للبيع.
كما يمنع منعا كلي ا نق ل المص يد م ن ناحي ة مب اح فيھ ا الص يد إل ى ناحي ة ممن وع
فيھا ويحجز كل القنيص الواقع نقله.
غي ر أن اإلدارة المكلف ة بالمي اه والغاب ات يمكنھ ا أن تس لم رخص ا للنق ل تس مح
بموجبھا بحمل القنيص المقتول خارج الن واحي الت ي اقت نص فيھ ا إم ا أثن اء عملي ات
التنظيم المرخص فيھا  ،وإم ا عم ال بالمقتض يات الت ي تس مح بق نص بض عة حيوان ات
في ناحية واحدة أو في عدة نواح.
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 ألغيت الفقرة الثانية بالفصل الثالث من الظھير الشريف في  18محرم  1356الموافق  31مارس ،1937وغيربفصل فريد من الظھير الشريف في  19رجب  1367الموافق  29ماي  ،1948وغير وتمم المقطع 1
بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  1382موافق  30يونيه .1962
21
 غيرت مقتضيات الفقرة األخيرة بالفصل الثاني من الظھير الشريف في  18ربيع الثاني عن  1350الموافق 2شتنبر سنة  ،1931وغيرت الفقرة األخيرة بفصل فريد من الظھير الشريف في  20ذي القعدة عام 1366
الموافق  6أكتوبر  ،1947وتمم بفقرة بالفصل الثاني من الظھير الشريف في  17شوال عام  1372الموافق
 29يونيه  ،1953وغير وتمم المقطع  1بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم
 1382الموافق  30يونيه  ،1962وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  1427موافق  15يونيو .2006
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يمن ع ف ي ك ل فص ل تص دير الحيوان ات الم رخص ف ي قنص ھا وك ذا التج ول بھ ا
ونقلھا ومسكھا وعرضھا وعرضھا للبيع وبيعھا وشراؤھا إذا كانت ھذه الحيوان ات ،
كيفما كان أص لھا  ،ق د وق ع الق بض عليھ ا أو اص طيادھا أو قتلھ ا بواس طة وس ائل أو
آالت أو أدوات أو حيوانات القنص الممنوع استعمالھا.
كم ا يمن ع ف ي ك ل فص ل نق ل أو مس ك القن يص الح ي ب دون رخص ة ف ي النق ل أو
المسك تسلمھا اإلدارة المختصة.
وإذا ارتكب ت مخالف ة للمقتض يات الم ذكورة ،يق وم الموظف ون المكلف ون بتحري ر
التقارير بحجز الحيوانات المص طادة وتوزيعھ ا عل ى الكيفي ة المق ررة ف ي الفص ل 10
المكرر أعاله.
يمنع استيراد كل أنواع القنيص.
غير أنه  ،يمك ن ل إلدارة المختص ة أن تس لم أذون ا فردي ة لالس تيراد ف ي الح االت
التالية :
 استيراد أصناف حيوانات يكون قنصھا مرخص ا ب ه ،إذا كان ت ھ ذه الحيوان ات،كيفما كان مكان قدومھا ،قد تم القبض عليھا وقنصھا وقتلھا بواس طة وس ائل أو آالت
أو أدوات أو حيوانات قنص مأذون بھا ؛
 -استيراد أصناف حيوانات بھدف إعادة توطين أراضي القنص.

22

 غي ر بالفصل الرابع من الظھير الشريف في  18محرم  1356الموافق  31مارس 1937؛ وغيرتوتممت الفقرة األخيرة بالفصل األول من الظھير الشريف في  4رمضان  1369الموافق  20يونيو سنة
1950؛ وغير وتمم المقطعين  1و  2بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم
 1382الموافق  30يونيه 1962؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  1427الموافق  15يونيو .2006
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إن استثناءات أو مخالفات مؤقتة ومحلية لمقتضيات الفصل  9وما يليه إلى غاية
الفصل  13أعاله  ،يمكن الترخيص فيھا  ،ولو وق ت من ع الق نص  ،م ن ط رف اإلدارة
المختصة إما اتقاء إلتالف الطيور أو القنيص أو إنماء للتعمير الخاص ب أنواع الص يد
وإما لمصلحة علمية أو رغبة في تنظيم بعض الحيوانات التي أصبحت مض رة أو ألي
سبب آخر.
ويجوز لإلدارة المختصة أن تسلم بصفة اس تثنائية إل ى أش خاص يت وفرون عل ى
دراي ة علمي ة خاص ة ترخيص ات مؤقت ة وقابل ة لإللغ اء ف ي ق بض الحيوان ات ألج ل
المصلحة العلمية بمنطقة محدودة ولمدة معينة.
وقد تحدد ھذه الترخيص ات عن د االقتض اء مبل غ اإلت اوة الت ي يج ب عل ى ص احب
الترخيص أن يؤديھا لفائدة الخزينة.
))24cc‚†„J)14)…n}„J
يعتبر سائحا قناصا كل قناص غير مقيم بالمغرب.
ال يمكن للسائحين القناص ين أن يمارس وا الق نص إال بوس اطة م ن م نظم للق نص
السياحي يتكفل بھم  ،معتمد من طرف اإلدارة المختصة.
وال يمكنھم القنص إال داخل القطع األرضية التي تم كراء حق القنص فيھا لفائ دة
منظم القنص السياحي الذي يتكفل بھم  ،باستثناء بعض أصناف القنيص المح ددة ف ي
النصوص المتخذة لتطبيق ھذا القانون التي يتقرر بموجبھا افتتاح القنص واختتامه.

23

 غير وتمم بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  18ذي القعدة  22) 1370غشت  (1951وبالفصلالثاني من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه  (1962وغير بالمادة
الثالثة من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى
 15) 1427يونيو  : (2006ج .ر .عدد  5435بتاريخ  7جمادى اآلخرة  3) 1427يوليو .(2006
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يراد في مدلول ھذا القانون بمنظم للقنص الس ياحي ك ل ش خص ذات ي أو معن وي
ينظم عمليات قنص بھدف الربح لفائدة سائحين قناصين.
ويمك ن أن يش ارك ك ذلك القناص ون المغارب ة والقناص ون األجان ب المقيم ون
بالمغرب في عمليات القنص المنظمة من لدن منظمي القنص السياحي.
يج ب الحص ول عل ى اعتم اد م ن ل دن اإلدارة المختص ة لممارس ة نش اط م نظم
القنص السياحي.
 - °1يجب على األشخاص الذاتيين  ،قصد الحصول على االعتماد :
 أن يكونوا مقيمين بالمغرب ؛ أن ال يكونوا قد حكم عليھم م ن أج ل مخالف ة النص وص التش ريعية والتنظيمي ةالمتعلقة بالقنص أو األمن العام أو األسلحة النارية أو المتفجرات ...
 - °2يجب على األشخاص المعنويين  ،قصد الحصول على االعتماد :
 أن تكون مقراتھم بالمغرب ؛ أن يعينوا ممثال مس ؤوال  ،يك ون شخص ا ذاتي ا  ،يس توفي بالض رورة الش روطالمنصوص عليھا في البند األول أعاله.
وعالوة على ذلك  ،يجب على كل شخص ذات ي أو معن وي ترش ح للحص ول عل ى
االعتماد :
 أن يت وفر عل ى عق د ك راء لح ق الق نص مح رر لفائدت ه يغط ي القطع ة األرض يةالمخصصة للقنص التي يجب على السائحين القناصين الذين يتكفل بھم القنص داخلھا؛
 أن يثبت التوفر على الوسائل المالية والبش رية الض رورية إلج راءات اس تقبالوالتكفل بالسائحين القناصين وكذا لتنظيم القنص السياحي ؛
25
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 أن يقدم ملفا استثماريا يبين التھييئات المزمع ة لتش جيع نش اط س ياحة الق نصوالوسائل البشرية والمالية التي ستخصص للمشروع ؛
 أن يثبت أن المستخدمين الذين س يوظفھم لھ م الكف اءات الض رورية ف ي مج الالقنص وعند االقتضاء في المجال السياحي.
يس حب االعتم اد عن د انتف اء ش رط أو مجموع ة م ن الش روط الض رورية لمنح ه
والسيما في حالة فسخ عقد كراء حق القنص.
))26UJc†)W¥V)cc‚†„J)14)…n}„J
يجب أن يكون رفض منح االعتماد معلال.
االعتماد شخصي ؛ وال يمكن تفويته أو نقله بأي شكل من األشكال.
ويعتبر باطال بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.
))2715)…n}„J
إن المخالفات لمقتضيات ظھيرنا الشريف ھذا غير المخالف ات المنص وص عليھ ا
في فصليه  10المكرر مرتين و 16وكذا لمقتضيات القرارات الصادرة بتطبيق ه يعاق ب
عليھا بغرامة من  1.600درھم إلى  4.500درھم وبالحبس من شھر إلى ثالثة أش ھر
أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.
إن المخالفات لاللتزامات والشروط المبينة في كراريس ال تحمالت وعق ود إيج ار
حق الصيد إذا كانت واقعة من المستأجرين في قطعھم التي بيدھم برسم الكراء للصيد
26

 أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ 18جمادى األولى  1427الموافق  15يونيو .2006
27
 تمم بالفصل الخامس من الظھير الشريف بتاريخ  18محرم  31) 1356مارس (1937؛ وغير بفصلفريد من الظھير الشريف بتاريخ  7رمضان  4) 1368يوليوز (1949؛ وغيرت الفقرة الثانية بفصل فريد
من الظھير الشريف بتاريخ  10ربيع األول  10) 1371دجنبر (1951؛ وغير بفصل فريد من الظھير
الشريف بتاريخ  27جمادى الثانية  21) 1374يبراير (1955؛ وغير وتمم المقطع  1بالفصل  2م ن
الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛ وغيرت وتممت الفقرة 1
بالبند  Iمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب  29) 1413دجنبر (1992
بمثابة قانون المالية لسنة (1993؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  54-03الص ادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  1427الموافق  15يونيو .2006
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أو من األشخاص الذين قد حصلوا منھم على اإلذن في الق نص فيھ ا وك ذا م ن ح املي
رخصة القنص يعاقب عنھا بنفس العقوبات المذكورة.
يحجز الموظفون المكلفون بتحرير محاضر الحيوانات المقتولة زيادة عل ى الع دد
المحدود في القرار السنوي الصادر بفتح مدة الصيد ويقومون بتوزيعھا عل ى الكيفي ة
المذكورة في الفصل  10مكرر أعاله.
غي ر أن الخن ازير البري ة الت ي ي تم قتلھ ا أثن اء عملي ة إحاش ة ،زي ادة عل ى الع دد
المحدد ف ي الرخص ة المتعلق ة بھ ا ،يج ب اقتناؤھ ا م ن ط رف المس ؤول ع ن اإلحاش ة
مقابل أداء ذعيرة ،تكون لھا صبغة جبر الضرر المدني ،يحدد مبلغھا بنص تنظيمي.
16)…n}„J
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يعاقب بغرامة من  4.000درھم إل ى  14.000درھ م وب الحبس م ن ش ھرين إل ى
ستة أشھر أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط :
 - °1األش خاص ال ذين تع اطوا الص يد ف ي الوق ت الممن وع في ه االص طياد أو
عرضوا مصيد للبيع أو باعوه أو اشتروه أو نقلوه؛
 - °2األش خاص ال ذين عرض وا للبي ع ،ف ي ك ل فص ل المص يد المقت ول بواس طة
وسائل أو آالت أو أدوات أو حيوانات الصيد الممنوع استعمالھا أو باعوه أو نقل وه أو
تجولوا به أو صدروه.
 - °3األشخاص الذين يمسكون أو الذين يوجدون ح املين أو بي دھم خ ارج مح ل
س كناھم ش بكات أو آالت أو غيرھ ا م ن أدوات الص يد الممن وع اس تعمالھا وك ذا
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 غيرت الفقرة الخامسة بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  19رجب  29) 1367ماي (1948؛ وغيروتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بتاريخ  4رمضان  20) 1369يونيو (1950؛ وغير وتمم المقطع 1
بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛ وغير وتمم
بالبند  Iمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب  29) 1413دجنبر  (1992بمثابة
قانون المالية لسنة 1993؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم  54-03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف
رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو .(2006
31
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األشخاص الذين يكونون مصحوبين بحيوانات الصيد الممنوعة والموج ودة ف ي حال ة
الصيد؛
 - °4األش خاص ال ذين اس تعملوا العق اقير أو الوس ائل البكتيري ة أو الج راثيم أو
أنواع الطعم التي من شأنھا إسكار المصيد أو إتالفه؛
 - °5األش خاص ال ذين انتزع وا األعش اش ب دون رخص ة أو أخ ذوا أو أتلف وا أو
نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا بيض أو أفراخ أو صغار جمي ع الحيوان ات
الوحشية التي لم يصرح في قرارات تطبيق ظھيرنا الشريف ھذا بأنھا مضرة؛
 - °6األش خاص ال ذين يخ الفون ف ي ك ل وق ت وءان الض ابط المتعل ق بالمت اجرة
بالحيوانات المصطادة؛
 - °7األشخاص الذين اصطادوا بالمطاردة ،ماعدا في حالة الرخصة الخصوصية
أو االستثنائية المنصوص عليھا في القرارات الصادرة بتطبيق ظھيرنا الشريف ھذا؛
 - °8األش خاص ال ذين اص طادوا ب دون رخص ة أو قبض وا أو أتلف وا الحيوان ات
التابع ة لألن واع المحمي ة أو النافع ة المح ددة قائمتھ ا ف ي ق رارات التطبي ق وك ذا
األش خاص ال ذين أمس كوا الحيوان ات الم ذكورة حي ة كان ت أو ميت ة أو جلودھ ا أو
عرضوھا للبيع أو باعوھا أو اشتروھا أو تجولوا بھا.
 - °9األشخاص الذين اقتنصوا في المناطق الت ي من ع فيھ ا الق نص طبق ا ألحك ام
الفصل  3أعاله وفي أماكن القنص المحمية المنص وص عليھ ا ف ي الفص ل  5م ن ھ ذا
القانون ؛
 - °10األشخاص الذين استوردوا أنواعا من القنيص مخالفة ألحك ام الفص ل 13
أعاله؛
 - °11األشخاص الذين اقتنص وا ف ي أرض ت م ك راء ح ق الق نص فيھ ا دون إذن
من المكتري.
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))2917)…n}„J
إن العقوبات المنصوص عليھا في الفص ول  10المك رر م رتين و 15و 16أع اله
تضاعف :
 - 1على األشخاص الذين اصطادوا ليال أو استعملوا وسائل أو آالت أو أدوات أو
حيوانات الصيد الممنوعة )باستثناء الصيد بالمطاردة(.
 - 2عل ى األش خاص ال ذين اص طادوا ف ي األراض ي المبين ة ف ي الفص ل  2م ن
ظھيرنا الشريف ھذا باستثناء مالكي ھذه األراضي أو المتصرفين فيھا.
 - 3على كل من تكررت منه المخالفة أو تنكر أو تلثم أو اتخ ذ اس ما مزيف ا أو
ح اول الف رار أو ف ر أو اس تعمل ف ي الص يد داب ة أو ط ائرة أو ھيليك وبتيرا أو س يارة
وبوجه عام كل ناقلة تجرھ ا بھ ائم أو ذات مح رك وك ذا إذا اس تعمل التھدي د أو العن ف
ض د األش خاص وذل ك بص رف النظ ر إن اقتض ى الح ال ع ن العقوب ات األش د ص رامة
المنصوص عليھا في القانون الجنائي.
وإذا ك ان مرتك ب المخالف ة من أحد المذكورين في الفصل السابع عشر فيعاقب
بأقصى العقوبة.
))3018)…n}„J
إن مقتض يات الق وانين الجنائي ة الج اري بھ ا العم ل المتعلق ة ب الظروف المخفف ة
وبإيقاف التنفيذ ال تطبق على العقوبات المقررة في ظھيرنا الشريف ھذا.
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 غير وتمم المقطع  1بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه .(196230
 غير وتمم بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه .(196233
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يعتبر في حالة عود إلى المخالفة كل من سبق أن حكم عليه نھائيا بعقوبة جنحية
من أجل مخالفة ألحكام ظھيرنا الشريف ھذا وارتكب جنحة أخرى لھذه األحكام نفسھا
بعد انقضاء العقوبة أو تقادمھا بأقل من خمس سنوات.
))3220)…n}„J
يترت ب ع ن ك ل حك م باإلدان ة حج ز األس لحة أو اآلالت أو األدوات أو الوس ائل
المستعملة في الصيد وكذا حجز جلود المصيد المقتول بغير قانون.
وي ؤمر ف ي ھ ذا الحك م ع الوة عل ى ذل ك ب إتالف آالت الص يد الممنوع ة وبقت ل
حيوانات الصيد الممنوعة كما يحدد فيه عن د االقتض اء مبل غ ص وائر الص يانة والعق ل
الواجب دفعه لصندوق الصيد على أن يتحمل ھ ذا األخي ر عن د الحاج ة إرج اع المب الغ
للشخص الذي تولى العقل.
وإذا ل م يق ع حج ز األس لحة أو آالت أو أدوات الص يد ف يحكم عل ى المخ الف ب أن
يسلمھا للحكومة أو أن يدفع قيمتھا حسبما يعين في الحكم الصادر عليه بدون أن تق ل
قيمتھا عن  5.000درھم.
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 غير وتمم بالبند  Iمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب  29) 1413دجنبر (1992بمثابة قانون المالية لسنة .1993
32
 ألغيت وعوضت الفقرة األخيرة بالفصل الثالث من الظھير الشريف بتاريخ  18ربيع الثاني 2) 1350شتنبر (1931؛ وغيرت الفقرة األخيرة بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  27جمادى الثانية 1374
) 21يبراير (1955؛ وغير وتمم المقطعين  1و  2بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ
 27محرم  30) 1382يونيو (1962؛ وألغي المقطعان  3و 4بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ
 15شعبان  27) 1389أكتوبر (1969؛ وغيرت وتممت الفقرة األخيرة بالبند  Iمن المادة  22من الظھير
الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب  29) 1413دجنبر  (1992بمثابة قانون المالية لسنة .1993
34

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

))3321)…n}„J
إذا صدر حكم على من ارتكب مخالفة لمقتضيات ظھيرنا الشريف ھذا أو
القرارات الصادرة بشأن تنفيذه فيمكن أيضا أن يضمن الحكم نزع رخصة الصيد من
يده وحرمانه من الحق في الحصول على غيرھا أثناء مدة قدرھا خمس سنين على
األكثر.
ويحكم وجوبا بھذه العقوبة اإلضافية في الحاالت المنص وص عليھ ا بالفص ل 17
أعاله.
إن رخصة الصيد تنزع من المحكوم عليه الذي يتأخر مدة تسعين يوما ابتداء من
يوم صدر الحكم عليه نھائيا عن أداء األموال المحكوم بھا عليه )الذعيرة( وعما يترتب
عليه في مقابلة حجز السالح والصوائر وال يمكنه فيما بعد أن يحصل على رخصة
أخرى للصيد إن لم يكن قد أدى ما عليه.
))3422)…n}„J
إن المبالغ التي تجنى من الغرامات والمصالحات المسموح بھا تطبيقا لمقتضيات
ھذا القانون تدفع في صندوق القنص والصيد في المياه القارية.
وتأخ ذ الدول ة م ن ص ندوق الق نص والص يد ف ي المي اه القاري ة مكاف آت تمنحھ ا
لألعوان مح رري المحاض ر ال ذين يثبت ون الج نح المنص وص عليھ ا ف ي ھ ذا الق انون
بشرط أن ينتج عن إثبات تلك الج نح الحك م عل ى مرتكبيھ ا بغرام ة أو إب رام مص الحة
معھم.
- 33

غير وتمم المقطع  2بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه
(1962؛ وغيرت وتممت الفقرة  2بالبند  Iمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب
 29) 1413دجنبر  (1992بمثابة قانون المالية لسنة .1993
34
 غير بالفصل الرابع من الظھير الشريف بتاريخ  18ربيع الثاني  2) 1350شتنبر (1931؛ وغير بالفصلاألول من الظھير الشريف بتاريخ  23محرم  7) 1353ماي (1934؛ وغير بفصل فريد من الظھير الشريف
بتاريخ  22حجة  13) 1371شتنبر (1952؛ وغير وتمم المقطع األخير بالفصل  2من الظھير الشريف رقم
 1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 54-03
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو .(2006
35
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وتتكون تلك المكاف آت م ن مبل غ مح دد ومبل غ م ا ي ؤدي نس بي يع ادل  %10م ن
مبلغ الغرامة المقبوضة أو من المبلغ الذي تمت عليه المصالحة.
يحدد مقدار وشروط تخصيص المكافأة القارة بنص تنظيمي.
cc‚†„J)22)…n}„J
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يعھد إلى إدارة المياه والغابات سواء لفائدة الدولة أو لفائ دة مكت ري ح ق الص يد
بالمتابعات عن تعويض المخالفات المقررة في ھذا القانون.
إن إدارة المياه والغاب ات تك ون مكلف ة ألج ل مص لحة الدول ة بالمتابع ات الراجع ة
للتعويض عن المخالفات المبينة في ھذا القانون.
وتباشر الدعاوى والمتابعات من طرف ضباط إدارة المياه والغاب ات بالنياب ة ع ن
اإلدارة وذلك بدون أن يمنع ھذا من استعمال الحق المخول للنيابة العامة.
إن المقتضيات المقررة في الفصل  58من الظھير الشريف المؤرخ في  20حج ة
عام  1335الموافق  10أكتوبر سنة  1917المتعل ق بحف ظ الغاب ات واس تغاللھا وھ ي
المتعلقة بمعاينة الجنح وإثباتھا وكذلك المقتضيات المقررة في الفصول عدد  70و71
و 72و 73و 74و 79و 80و 81من الظھير الشريف المذكور وھ ي المتعلق ة بمتابع ة
الج نح وبتع ويض األض رار الناش ئة عنھ ا تطب ق عل ى المتابع ات المقام ة فيم ا يتعل ق
بالقنص.
وتطبق كذلك أحكام المادة  27من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
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 أضيف بالفصل األول من الظھير الشريف بتاريخ  4شعبان  3) 1351دجنبر (1932؛ وغيرت الفقرتاناألولى والثانية بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  23محرم  7) 1353مايو (1934؛ وتممت
الفقرة األخيرة بالفصل الرابع من الظھير الشريف بتاريخ  15جمادى األولى  13) 1357يوليو (1938؛
وغيرت الفقرة الثالثة بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  3شوال  20) 1363شتنبر (1944؛ وغير
وتمم المقطع األول بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه
(1962؛ وتمم بفقرتين بالبند  IIمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب 1413
) 29دجنبر  (1992بمثابة قانون المالية لسنة (1993؛ وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 54-03
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو .(2006
36
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في حالة التلبس يج وز لوكي ل المل ك إذا ك ان يعاق ب عل ى الجنح ة ب الحبس عم ال
بأحك ام ظھيرن ا الش ريف ھ ذا ،أن يص در أم را ب الحبس وفق ا لإلج راءات المنص وص
عليھا في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
))3623)…n}„J
إن ضباط الشرطة القضائية والموظفين واألعوان الذين ينيط بھم الق انون بع ض
مھام الشرطة القضائية والمحلفين ال ذين يمك نھم أن يح رروا محاض ر المخالف ات لھ م
الحق في إثبات المخالفات ضمن محاضر محررة على الكيفيات العادية.
وعالوة على ذلك  ،فإن حق تحرير محاضر المخالف ات يج وز أن يك ون للح راس
الجامعيين المقترحين  ،من بين أعضاء جمعيات القنص  ،من ط رف الجامع ة الملكي ة
المغربية للقنص  ،والمقبولين بصفة قانوني ة م ن ط رف اإلدارة المختص ة والمحلف ين
حسب الشروط المنصوص عليھا ف ي الظھي ر الش ريف الص ادر ف ي  5جم ادى اآلخ رة
) 1332ف اتح م اي  (1914المتعل ق بيم ين األع وان مح رري المحاض ر ،كم ا وق ع
تغيي ره ،ويج ب عل ى ھ ؤالء األع وان الع املين ب التطوع أن يكون وا ح املين لش ھادة
قبولھم وتفويضھم وعالمة خاصة تدل على صفتھم.
إن المحاض ر الت ي يحررھ ا األع وان غي ر الت ابعين إلدارة المي اه والغاب ات توج ه
خالل عشرة أيام إلى الموظفين المكلفين بممارس ة ال دعاوى والمتابع ات طبق ا للفص ل
 22مكرر

37

أعاله.
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 تمم بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  4شعبان  3) 1351دجنبر  ،(1932وغيرت الفقرة األخيرةبالفصل الثالث من الظھير الشريف بتاريخ  23محرم  7) 1353مايو  ،(1934وغير بفصل فريد من الظھير
الشريف بتاريخ  10ربيع األول  10) 1371دجنبر  ،(1951وغير وتمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 54-03
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-06-127بتاريخ  18جمادى األولى  15) 1427يونيو . (2006
37
 أحال ھذا الفصل في فقرته األخيرة على الفصل  12مكرر بينما الصحيح ھو  22مكرر.37
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إن األب أو األم أو المعلم أو الموكل ھو المسئول ماليا بمخالفة ما منصوص عليه
بظھيرنا الشريف ھذا يرتكبھا قاصر أو مھجور ساكن معه أو خادم أو وكيل وذلك مع
مراعاة حق الرجوع إنما يتحملون فقط المسؤولية المنصوص عليھا بالقانون على أن
المسئولية المشار إليھا ال تنطبق إال على الصوائر والضرر والخسارة وال ينتج عنھا
سجن من يتحملھا لتأدية ما عليه.
))3825…n}„J
كل دعوى مقامة في شأن الجنح المقررة في ظھيرنا الشريف ھذا تتق ادم بمض ي
خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة.
))26)…n}„J
إن ظھيرنا الشريف ھذا يلغى بمقتضاه القرار الوزيري المستمر العمل جاريا به
المؤرخ بعشري شوال عام  1335الموافق لتاسع غشت سنة  1917المتعلق بمراقبة
الصيد ويقوم مقام القرار المذكور والسالم.
وحرر بالرباط في  6حجة عام  1341الموافق  21يوليو سنة 1923
قد سجل ھذا الظھير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ  13حجة عامه الموافق
 28يوليو سنة 1923
محمد المقري
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في  25يوليوز سنة 1923
المعتمد باإلقامة العامة
نوربان بالن

- 38

غير وتمم بالفصل  2من الظھير الشريف رقم  1-61-234بتاريخ  27محرم  30) 1382يونيه (1962؛
وغير وتمم بالبند  Iمن المادة  22من الظھير الشريف رقم  1-92-280بتاريخ  4رجب  1413الموافق
 29دجنبر  1992بمثابة قانون المالية لسنة  ،1993ج ر عدد  4183بتاريخ  30ديسمبر .1992
38
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الحمد ` وحده
يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أنه بمقتضى الظھير الشريف
الصادر في  29صفر عام  1336الموافق  15دجنبر سنة  1917بشأن جباية التنبر
والظھائر الشريفة التي صدرت في تغييره والسيما ظھيرنا الشريف الصادر بتاريخ
 10ربيع الثاني عام  1366الموافق  3مارس  1947في تغيير الجبايا المتعلقة بالتنبر
وبمقتضى الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة عام  1341الموافق 21
يوليوز سنة  1923بشأن ضبط الصيد والظھائر الشريفة التي صدرت في تغييره أو
تتميمه
أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
39

 ظھير شريف بتاريخ  15شعبان  1369الموافق  2يونيه  ،1950جريدة رسمية عدد  1967بتاريخ  7يوليوز:1950
 مغير بظھير شريف بتاريخ  22حجة عام  1371الموافق  13شتنبر سنة  ،1952ج ر عدد  2088بتاريخ 31
أكتوبر 1952؛
 مغير بظھير شريف بتاريخ  6محرم الحرام  1373الموافق  16شتنبر  ،1953ج ر عدد  2140بتاريخ 30
أكتوبر 1953؛
 مغير بظھير شريف بتاريخ  20حجة  1374الموافق  9غشت  ،1955ج ر عدد  2236بتاريخ  2شتنبر
 ،1955مغير بظھير شريف رقم  1.57.284بتاريخ  7رجب  1377موافق  28يناير سنة  ،1958ج ر عدد
 2366بتاريخ  28يبراير 1958؛
 مغير ومتمم بظھير شريف رقم  1.58.148بتاريخ  17ذي القعدة  1377موافق  5يونيه  ،1958ج ر عدد
 2383بتاريخ  27يونيه 1958؛
 مغير ومتمم بظھير شريف رقم  1.69.333بتاريخ  23جمادى األولى  1390موافق  27يوليوز  ،1970ج ر
عدد  3015بتاريخ  12غشت 1970؛
 ومنسوخة أحكام الفص ول  3و  3المكرر و ) 4الفقرتين  1و  (3و  4المكرر بظھير شريف رقم 1.84.54
بمثابة قانون المالية لسنة  1984بتاريخ  25رجب  27) 1404أبريل  ،(1984ج ر عدد  3730مكرر بتاريخ
 27أبريل 1984؛
 ومنسوخ الفصل  5منه بقانون المالية لسنة  1990رقم  21.89الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.89.235
بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة  30) 1410ديسمبر  ،(1989ج ر عدد  4027بتاريخ  3يناير .1990
40
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يحدث على وجه استشاري لدى وزارة الفالح ة مجل س أعل ى للص يد يترك ب م ن
ثمانية وعشرين عضوا وھم :
 وزير الفالحة أو نائبه بصفته رئيسا. وزير العدل أو ممثله. وزير الداخلية أو ممثله. وكيل وزارة االقتصاد الوطني في المالية أو ممثله. الكاتب العام للحكومة أو ممثله. مدير اإلنتاج الفالحي أو ممثله. مدير المعھد العلمي المغربي أو ممثله. رئيس إدارة المياه والغابات وصيانة األراضي أو ممثله. مھندسان للمياه والغابات يعينھما وزير الفالحة. أحد عشر ممثال لجمعيات الصيادين يعينھم اتح اد الجمعي ات الم ذكورة ويق بلھموزير الفالحة.
 أربع شخصيات ينتمون إلى األوساط المعتنية بالصيد يعينھما وزير الفالحة. ممثالن للغرف الفالحية يعينھما اتحاد الغرف المذكورة. محافظ أو مھن دس ف ي المي اه والغاب ات يعين ه وزي ر الفالح ة بص فة كات ب ع امللجنة.
ويمك ن أيض ا أن ينض م إل ى المجل س ك ل ش خص في ه األھلي ة ولم ا ل ه م ن
المعلومات العلمية أو الفنية.

40

غير بفصل فريد من الظھير الشريف رقم  1-57-284بتاريخ  7رجب  28) 1377يناير (1958؛ وغيروتمم بفصل فريد من الظھير الشريف قم  1.58.148بتاريخ  17ذي القعدة  5) 1377يونيو .(1958
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يدعى المجلس األعلى للصيد إلبداء رأي ه ف ي النص وص المتعلق ة بض بط الص يد
ولمش اريع تحس ين الص يد وبرن امج العم ل وميزاني ة ص ندوق الص يد المنشأ بمقتضى
ظھيرنا الشريف ھذا وعلى وجه التعميم بجميع المسائل الخاصة بالصيد المعروضة
عليه إما من لدن اإلدارة وإما من لدن جماعة اتحاد الصيادين.
3…n}„J
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نسخ.
 43cc‚†„J)3)…n}„J

نسخ.
 444…n}„J

يعھد بتسيير صندوق الصيد إلى رئيس إدارة المياه والغابات أو مفوض ه بص فته
آمرا بدفع النفقات المقتطعة من ھذا الصندوق.
أما استعمال الموارد في ك ل س نة يك ون موض وع ميزاني ة تض عھا مص الح إدارة
المياه والغابات وتعرض على ھذا المجل س إلب داء رأي ه فيھ ا ث م يص ادق عليھ ا وزي ر
الفالحة ووكيل االقتصاد الوطني في المالية.
41

 غير بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم  1-57-284بتاريخ  7رجب  28) 1377يناير .(195842
 غير بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  22ذي الحجة ) 13شتنبر (1952؛ وغير بالفصل األول منالظھير الشريف بتاريخ  6محرم  16)1373شتنبر (1953؛ و نسخت أحكامه بالبند  IIIمن الفصل  25من
الظھير الشريف رقم  1-84-54بمثابة قانون المالية لسنة  1984بتاريخ  25رجب  27) 1404أبريل ،(1984
جريدة رسمية عدد  3730مكرر بتاريخ  27أبريل .1984
43
 أضيف بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  6محرم الحرام  1373الموافق  16شتنبر 1953؛ونسخت أحكامه بالبند  IIIمن الفصل  25من الظھير الشريف رقم  1-84-54بمثابة قانون المالية لسنة 1984
بتاريخ  25رجب  27) 1404أبريل  ،(1984جريدة رسمية عدد  3730مكرر بتاريخ  27أبريل .1984
44
 غيرت الفقرة الثانية بفصل فريد من الظھير الشريف رقم  1-57-284بتاريخ  7رجب  28) 1377يناير(1958؛ وغير وتمم المقطع األول بالفصل األول من الظھير الشريف رقم  1-69-333بتاريخ  23جمادى
األولى  27) 1390يوليوز .(1970
42
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نسخ.
)))465 …n}„J
نسخ.
6…n}„J

47

يسند تنفيذ ظھيرنا الشريف ھذا إلى كل من وزير الفالحة ووكيل وزارة االقتصاد
الوطني في المالية كل واحد منھما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  15شعبان عام  1369الموافق  2يونيه سنة 1950
سجل ھذا الظھير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ  20شعبان عامه الموافق 7
يونيه سنته
اإلمضاء :محمد المقري
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في  26يونيه سنة 1950
الكومسير المقيم العام :ا .جوان
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 أضيف بالفصل الثاني من الظھير الشريف بتاريخ  6محرم الحرام  1373الموافق  16شتنبر 1953؛ وغيرتالفقرة األخيرة بفصل فريد من الظھير الشريف رقم  1.57.284بتاريخ  7رجب عام  1377موافق  28يناير
1958؛ ونسخت أحكامه بالبند  IIIمن الفصل  25من الظھير الشريف رقم  1-84-54بمثابة قانون المالية لسنة
 1984بتاريخ  25رجب  27) 1404أبريل  ،(1984جريدة رسمية عدد  3730مكرر بتاريخ  27أبريل .1984
46
 غير بفصل فريد من الظھير الشريف بتاريخ  20حجة  1374الموافق  9غشت  ،1955وغير وتمم بالفصل األولمن الظھير الشريف رقم  1-69-333بتاريخ  23جمادى األولى  27) 1390يوليوز (1970؛ ونسخ بالبند  IIIمن
المادة  39من قانون المالية لسنة  1990رقم  21-89الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.89.235صادر في
فاتح جمادى اآلخرة  30) 1410ديسمبر ،(1989جريدة رسمية عدد  4027بتاريخ  3يناير .1990
47
 غير بفصل فريد من الظھير الشريف رقم  1-57-284بتاريخ  7رجب  28) 1377يناير .(195843
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الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة  21) 1341يوليو  (1923المتعلق
بمراقبة القنص ،كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  1.76.350الصادر في  25من رمضان 1396
) 20سبتمبر  (1976المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية االقتصاد الغابوي ،كما تم تغييره
وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم  2.04.503الصادر في  21من ذي الحجة ) 1425فاتح فبراير (2005
بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وعلى المرسوم رقم  2.07.1299الصادر في  4ذي القعدة  15) 1428نوفمبر (2007
المتعلق باختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وبعد استطالع رأي المجلس األعلى للقنص بتاريخ  30يونيو2009؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  24من جمادى األولى 28) 1432
أبريل (2011؛
رسم ما يلي:
))…¦J)‡j„J
†))UJcKu„J)|)o„J)v
))1)‘aK†„J
يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره ،أن يقدم كل
سنة للسلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم الواقع بدائرتھا العقار ،أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة،
تصريحا بمنع ممارسة القنص ،المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل  2من الظھير الشريف
السالف الذكر الصادر في  6ذي الحجة  21) 1341يوليو  (1923المتعلق بمراقبة القنص ،قبل
الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.
يعقب ھذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني باألمر.
48

 الجريدة الرسمية عدد  5948بتاريخ  29جمادى اآلخرة  2) 1432يونيو  (2011ص .270745
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))2)‘aK†„J
يجب على المعني باألمر ،بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور ،إبالغ العموم ،بواسطة إشعار
ينشر في جريدة مخول لھا نشر اإلعالنات القانونية ،بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو
يحوزه .ويشير ھذا اإلشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.
يجب على المعني باألمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيھا اإلشعار إلى
السلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم التي يوجد في دائرتھا العقار قبل  21يوما على األقل من التاريخ
المحدد الفتتاح القنص.
تقوم السلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم التي يوجد في دائرتھا العقار بحصر الئحة العقارات
التي قدم بشأنھا إثبات على اإلدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة ،وفق ترتيب األرقام
المشار إليھا في المادة  1أعاله ،وذلك قبل أجل  15يوما من نفس التاريخ .وال يعد القنص ممنوعا
قانونا إال فوق العقارات الموجودة في الالئحة المذكورة .وتبعث نسخة من ھذه الالئحة إلى
المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر  10أيام على األكثر قبل التاريخ المحدد
الفتتاح القنص.
))3)‘aK†„J
يجب أن يطلب المصرح كتابة ،كل سنة قبل فاتح أغسطس ،من السلطة اإلدارية للعمالة أو
اإلقليم الموجود في دائرتھا العقار ،اإلبقاء على عقاره ضمن الالئحة المذكورة ،وبعد أن يستجيب
من جديد لألحكام المنصوص عليھا في المادة  1أعاله والشكليات الخاصة بھا.
في حالة نقل ملكية العقار ،وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه ،يجب عليه
تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة  1أعاله.
))KV„J)‡j„J
))o„J)ÉbL
))4)‘aK†„J
تمنح أذون القنص ،المنصوص عليھا في الفصل  3من الظھير الشريف الصادر في  6ذي
الحجة  21)1341يوليو  (1923السالف الذكر ،من قبل المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة
التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.
46
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))5)‘aK†„J
تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتھائھا
وبالتنظيم الخاص للقنص خالل كل موسم قنص.
ھذه القرارت يؤشر عليھا من طرف الوزير المكلف بالمالية.
تمتد مدة صالحية األذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد.
))W„KV„J)‡j„J
‚))o„J)[)•Jc
))…¦J)SKR„J
))’†Kt)‡K‚[L
))6)‘aK†„J
يجب أن يشتمل الملف اإلداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق
متنبر ،ويجب إيداعه لدى المديرية الجھوية أو المديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر التابع لھا العقار المراد كراء حق القنص به.
يحدد مضمون الملف اإلداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر.
يجب أن يشتمل ھذا الملف اإلداري خاصة على :
• برنامج توقعي لتھيئة القنص خالل الفترة األولى من عقد الكراء وااللتزامات
المطابقة؛
• مشروع استثمار شامل ،يقدم في شكل جدول يحدد ،كل سنة ،البرنامج المادي والمالي
الذي يجب اعتماده ،والذي يجب أن يكون مفصال وكامال قدر اإلمكان قصد السماح
بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جھة ،ومن جھة أخرى قصد تسھيل
عملية تقييم اإلنجازات.
ال تصبح ھذه البرامج نھائية إال بعد المصادقة عليھا من قبل المدير اإلقليمي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر المعني.
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))7)‘aK†„J
يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا ألحكام
الفصل  3المكرر من الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة  21)1341يوليو  (1923السالف
الذكر وألحكام ھذا المرسوم ،بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليھما بصفة
قانونية ومتنبرين ومسجلين.
))8)‘aK†„J
تحدد مدة الكراء في  5سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدھا بناء على نتائج تقرير التقييم التقني
المعد وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة  9أدناه.
))9)‘aK†„J
يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب
معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ،ستة أشھر
على األقل قبل نھاية فترة الكراء ،وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية،
المشار إليھا في المادة  10أدناه .يجب أن يشير ھذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد
فيما يخص مآل الطلب.
عند انتھاء المدة اإلجمالية لكراء حق القنص المنصوص عليھا في عقد الكراء فوق أراضي
الجموع ،يتم تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليھا في المادة  16أدناه.
))10)‘aK†„J
تنشأ لدى كل مديرية جھوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية ،مكونة على
النحو التالي:
• المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛
• ممثل عن المديرية الجھوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
• رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛
• ممثلين جھويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛
• ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو اإلقليم ،إذا تعلق األمر بكراء حق القنص فوق
أراضي الجموع.
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يعين ممثل عن المديرية الجھوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجھوي.
ويعين الممثالن الجھويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجھوي
للجامعة المذكورة.
تتمثل مھمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر
التحمالت العامة.
تعد اللجان المذكورة ،بعد انتھاء عمليات تحقيقھا ،تقريرا تقييميا توجھه للمدير الجھوي للمياه
والغابات ومحاربة التصحر المعني.
يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع
الوثائق التي تثبت احترام المكتري اللتزاماته إزاء اإلدارة.
يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة
القانونية لألراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد ،وال سيما فيما يخص تھيئة مجاالت القنص،
وشروط ممارسة القنص )عدد القناصين المأذون لھم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد
المصطادة وجميع المعلومات األخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيھا ( والجنح أو المخالفات
التي يتم ضبطھا والمتعلقة بشرطة القنص ،وآثار الكراء على التنمية االجتماعية للساكنة المحلية
ومدى التقيد باألحكام المنصوص عليھا في ھذا المرسوم.
))11)‘aK†„J
يقوم المدير الجھوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه
حول ھذا الطلب ،إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه ،الذي
يبت في إمكانية تجديد الكراء المطلوب.
))12)‘aK†„J
يتم إعداد دفتر التحمالت العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل  3المكرر من
الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة  21) 1341يوليو  (1923السالف الذكر ،من لدن
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويصادق عليه بقرار للوزير األول ،بعد استطالع رأي المجلس األعلى للقنص المحدث
بالظھير الشريف الصادر في  15من شعبان  2) 1369يونيو  ،(1950كما تم تغييره وتتميمه.
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))KV„J)SKR„J
‚))oJ^„„)’‚„††)cx)pJcL)“„t)o„J)[)•Jc
))13)‘aK†„J
تطبق أحكام ھذا الباب على كراء حق القنص على األراضي التي لم يتم كراء حق القنص بھا
لفائدة مالكھا أو حائزھا والتي لم يتم منع حق القنص بھا من طرف ھذا األخير طبقا ألحكام القسم
األول من ھذا المرسوم.
))14)‘aK†„J
يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
• طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة؛
• أو مناقصة عمومية بالمزاد؛
• أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض.
))15)‘aK†„J
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق األمر بالملك الغابوي،
يقدم المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس
الجماعي المعني للمداولة ،تطبيقا ألحكام الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  1.76.350الصادر
في  25من رمضان  20) 1396سبتمبر  (1976المتعلق بتنظيم مساھمة السكان في تنمية
االقتصاد الغابوي ،ويلتمس بالموازاة مع ذلك ،وبصفة استشارية ،رأي الجامعة الملكية المغربية
للقنص.
يجب أن ترسل محاضر مداوالت المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص
إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل ال يتعدى  3أشھر.
))16)‘aK†„J
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق األمر بأراضي الجموع
الخاضعة ألحكام الظھير الشريف الصادر في  26من رجب  27) 1337أبريل  (1919بشأن
تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون األمالك الجماعية وتفويتھا ،يجب أن
يخضع كل مشروع كراء يتعلق بھذه األراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.
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))17)‘aK†„J
تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليھا في المادة  14أعاله وفقا لبنود دفتر التحمالت
العامة المشار إليه في المادة  12أعاله.
تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة
لكراء حق القنص ،يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتھا وكذا
أشغال تھيئة القنص المراد إنجازھا بھا.
تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع
المراد كراؤھا بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة
عمومية بالمزاد .وتھدف ھذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية إلعداد ملفات
طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.
))W„KV„J)SKR„J
‚))oJ^„J)pJcL)“„t)o„J)[)•Jc
))18)‘aK†„J
تطبق أحكام ھذا الباب على األراضي التي يطلب مالكھا أو حائزھا كراء حق القنص لفائدته.
))19)‘aK†„J
يقدم المدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة اإلدارية للعمالة أو اإلقليم،
قبل فاتح أغسطس من كل سنة ،الئحة العقارات التي تم كراء حق القنص بھا لفائدة مالك العقار أو
حائزه.
))20)‘aK†„J
في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به ،يجب على المالك السابق التصريح
بذلك للمدير اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في
غضون الشھر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.
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))vRJc„J)‡j„J
†))[Kj„J)o„J)†s
))21)‘aK†„J
يجب على األشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص
السياحي المنصوص عليه في الفصل  14المكرر مرتين من الظھير الشريف الصادر في  6ذي
الحجة  21) 1341يوليو  (1923السالف الذكر ،إيداع ملف طلب االعتماد لدى المندوبية السامية
للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويجب أن يرفق طلب االعتماد بوثائق تحدد الئحتھا من قبل المندوبية السامية المذكورة.
))22)‘aK†„J
يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه
والغابات ومحاربة التصحر.
))k†K^„J)‡j„J
))o„J)UKu†X„)’jKj¦J)ÉJ„J
))o„„)’Rcy†„J)’‚„†„J)’u†KX„J
))23)‘aK†„J
يعد القانون األساسي النموذجي لجمعيات القنص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من
الفصل  4المكرر من الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة  21)1341يوليو  (1923السالف
الذكر ،من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويوافق عليه بمقرر للوزير األول ينشر بالجريدة الرسمية.
))24)‘aK†„J
يعد القانون األساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص ،المنصوص عليه في الفقرة الثانية من
الفصل  4المكرر مرتين من الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة  21)1341يوليو (1923
السالف الذكر ،من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويوافق عليه ،بعد استطالع رأي الجامعة المذكورة ،بموجب مقرر للوزير األول ينشر
بالجريدة الرسمية.
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))kaKj„J)‡j„J
))’}„T^†)‡K‚[L
))25)‘aK†„J
تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه ،المنصوص عليھا في الفصل 3
المكرر مرتين من الظھير الشريف الصادر في  6ذي الحجة  21)1341يوليو  (1923السالف
الذكر ،بقرار للوزير األول بعد استطالع رأي المجلس األعلى للقنص المشار إليه أعاله.
))26)‘aK†„J
تحدد بقرار للوزير األول ،بعد استطالع رأي المجلس األعلى للقنص ،التدابير الضرورية
لتطبيق أحكام الفصول 4و10و13و14و) 15الفقرة  (4و 22و) 23الفقرة  (2من الظھير الشريف
الصادر في  6ذي الحجة  21)1341يوليو  (1923السالف الذكر.
))27)‘aK†„J
يسند تنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى المندوب السامي للمياه
والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية ،كل واحد منھم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  16من جمادى اآلخرة  20) 1432ماي .(2011
اإلمضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
اإلمضاء :الطيب الشرقاوي.
وزير االقتصاد والمالية،
اإلمضاء :صالح الدين المزوار.
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