
  Fédération Royale

Marocaine de Chasse

الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2009/03/04 2017/03/20 4 2013/03/20 الدريوش عين الزھرة المركز الدريوش المصطفى الخشابي ادريس عارف او�د ميمون الشرق

2008/07/14 2014/10/03 10 2004/10/03 الدريوش عين الزھرة المركز الدريوش الحسن لوكيلي امحند اعزيل الصداقة الشرق

2010/09/20 2018/06/30 10 2008/06/30 الدريوش دوار ابنعيسات عين الزھرة عبد # اشن بوجمعة اشن ا�مل الشرق

2008/07/14 2019/09/09 10 2009/09/09 الدريوش عين الزھرة المركز الدريوش الطيب اشباني بوجمعة العثماني شقرة الشرق

2011/12/06 2014/10/09 4 2010/10/09 الدريوش مركز بودينار قيادة تمسمان الحسين سعيدي
عبد الخالق 

البركاني
تمسمان الشرق

2012/04/04 2017/01/19 3 2014/01/19 الدريوش تفرسيت المركز قيادة بني توزين احمد ناصر محمد اھراوي الريف الشرق

2012/04/04 2017/02/09 5 2012/02/09 الدريوش
151، زنقة واد المخازن حي 

بام
ادريس الزياني صالح الزياني بدر الشرق

2012/12/25 2017/06/29 5 2012/06/29 الدريوش
4، شارع طارق بن زياد حي 

بام
عبد # اوشن ياسين قيشوحي الصقر الشرق

2013/09/03 -
غير 
محددة

2013/02/01 الدريوش 73، شارع الحسن الثاني موسى ق2ح محمد مبروك ا�مل الشرق

2013/12/27 2018/04/15 6 2012/04/15 الدريوش
شارع الساقية الحمراء رقم 
146-144 دار الكبداني

سعيد عواد شفيق أشن أشعابي الشرق

2014/03/10 2018/06/30 5 2013/06/30 الدريوش فضاء منتزه الريف بن الطيب عبد الرحمان حركة
عبد اللطيف 

قدري
النسر الشرق

2014/03/31 2018/05/09 5 2013/05/09 الدريوش
شارع الحسن الثاني زنقة1  
رقم 1 مركز قاسيطة جماعة 

اتسافت
عبد الرحيم مزوز محمد اليحياوي ا+صدقاء الشرق

2001/01/01 2017/02/19 3 2014/02/19 الناظور
مقھى رقم 62، شارع الحسن 

الثاني، أركمان
عمر زاھري

عبد القادر 
الطالبي

الس�م الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2002/01/01 2016/03/07 4 2012/03/07 الناظور
شارع ملوية، حي الجاھدين، 

العروي
امحند بطيش

عبد الس2م 
الكركري

عبد الكريم الخطابي الشرق

2002/01/01 2017/05/03 3 2014/05/03 الناظور
الشارع الرئيسي مسجد بدر رقم 

18 اركمان
محمد بوتخريط عبد # شراق ا+مل الشرق

2001/01/01 2016/03/10 4 2012/03/10 الناظور شارع أحد رقم 80 زايو الحسين الحدوشي محمد حوري أنوال الشرق

2006/07/12 2016/02/25 4 2012/02/25 الناظور
مكتبة الثقافة شارع محمد 

الخامس زايو
ميمون شيلح حمادي دازداز

البحر ا�بيض 
المتوسط

الشرق

2001/01/01 2015/05/13 4 2011/05/13 الناظور ـ88، شارع ابن رشد رقم 2 امحمد اعروض عامر  معمر الريف الشرق

2001/01/01 2016/05/13 4 2012/05/13 الناظور دار الشباب ص ب 109 زايو محمد النايلي سعيد عنوي ملوية الشرق

2001/01/01 2020/04/27 6 2014/04/27 الناظور
مقھى الھادف الميري مركز 

حاسي بركان
بوزيان اليوسفي سعيد زروالي الوفاء الشرق

2001/01/01 2018/02/04 5 2013/02/04 الناظور
108، شارع الحسن الثاني، 

اركمان المركز
ھشام البجاوي أحمد كلموع مو�ي إدريس الشرق

2001/01/01 2018/05/20 5 2013/05/20 الناظور 14، زنقة  94، حي كنيدي لحبيب ارضيون شفيق رحيمي اليمامة الشرق

2001/01/01 2014/10/03 10 2004/10/03 الناظور وكالة ا?سفار الخوزمة الحسين لوكيلي أحمد بوعاصم الصداقة الشرق

2001/01/01 2015/04/29 8 2007/04/29 الناظور 22، شارع الحسن ا@ول احمد بوزلماط محمد الورضي أمغالة الشرق

2009/04/14 2018/12/23 10 2008/12/23 الناظور
مقھى الھادف الميري مركز 
حاسي بركان ص.ب: 81

ميلود العزوزي ادريس مقراني حاسي بركان الشرق

2009/04/22 2014/03/18 5 2009/03/18 الناظور
دوار او?د بوشاون او?د داود 

الزخانين رأس الماء لوطا
ميمون بعيري عمر الحدوتي ا�نبعاث الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
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تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2009/11/05 2014/03/06 5 2009/03/06 الناظور
مقر الجماعة القروية لتطوطين 

بني بويحيى لوطا
بلفضيل لفضيل امحند ع2لي كارت الشرق

2011/02/25 2017/02/13 4 2013/02/13 الناظور
شارع مكناس دار الشباب 

ازغنغان
عبد الكريم ادراوي جمال المسعودي ا�خوين الشرق

2012/11/13 - - 2012/06/12 الناظور 119، شارع 3 مارس - محمد بوحجار الناظور الشرق

2013/09/17 2016/12/22 5 2012/12/22 الناظور
الشقة 23 عمارة العثماني 
شارع ا?مير سيدي محمد

رشيد السالي محمد عثماني ثازوضا الشرق

2013/09/17 -
غير 
محددة

2013/06/27 الناظور
محطة الراحة بترومين طريق 

العروي
ميلود رمشاوي حسن لريشي بني بويحيي الشرق

2013/09/03 2017/05/25 4 2013/05/25 الناظور
دوار الكماش رقم 42 جماعة 

بوعرك قيادة سلوان قلعية
شكري الغازي ميمون بنعمرو سلوان الشرق

2014/01/28 2017/12/07 4 2013/12/07 الناظور
مقھى الحرية الكائنة بجماعة 

او?د داود ازخانين قيادة رأس 
الماء دائرة لوطا

المھدي مسعودي عبد # حمودي الفرح الشرق

2014/01/28 2018/01/02 4 2014/01/02 الناظور
المركب السوسيو تربوي 

بأزغنغان
مصطفى عزوز

عبد الناصر 
أوليحي

الضاية الشرق

2014/05/20 2018/07/27 5 2013/07/27 الناظور
شارع محمد الخامس رقم 47 

قرية اركمان
الحسن بندراس عبد الكريم المقدم بوعنقوذ الشرق

2014/06/10 2019/03/21 5 2014/03/21 الناظور
سوق او?د ميمون بلو 1 رقم 

252
ع2ل القرشي امحمد اعروص ماورو الشرق

2014/01/17 2019/12/03 6 2013/12/06 بركان 46، زنقة 320، حي المقاومة - محمد المدني عين آلمو الشرق

2009/11/05 2017/09/28 4 2013/09/28 بركان
13، سوق المغطات عين 

الركادة
ميمون بنعلي الحسين زروالي عين الركادة الشرق

2009/04/14 2018/04/13 6 2012/04/13 بركان 2، تجزئة الكرم بايو محمد دتسولي بوعزة بوراص
نادي رماة بني 

يزناسن
الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2008/05/16 2016/01/29 3 2013/01/29 بركان
مراب داد يحي دوار بوغريبة 

اخشاب بني ورميش أكليم
مصطفى صيفي بلعيد رابحي سيدي بوزيد الشرق

2008/06/25 2017/03/30 5 2012/03/30 بركان
4، زنقة ا?مام مالك حي 

بوكراع
عبد الحميد مھداوي مراد الھبيل سھب الشيح الشرق

2003/01/01 2016/04/23 5 2011/04/23 بركان دوار أو?د ناجي، مداغ أحفير مصطفى حميداش محمد ناجي لعثامنة الشرق

2009/02/13 2018/03/23 5 2013/03/23 بركان 280، حي الليمون أكليم أحمد بوعبد # ميمون موسى النصر الشرق

2009/02/13 2015/08/06 4 2011/08/06 بركان
دار لبكاكشة أغبال عين الركادة 

أحفير
لخضر وريمشي كمال بكوش رماة أغبال الشرق

2008/02/26 2017/11/26 6 2011/11/26 بركان
 2، زاوية زنقة البلدية وطريق 

CEAGOR السعيدية
فؤاد الناصري السعيد الخونشافي الخير الشرق

2008/07/14 2012/04/20 4 2008/04/20 بركان
دوار اجداين عين المو، عين 

الركادة
عبد الناصر عياد محمد عياد فوغال الشرق

2001/01/01 2019/03/09 6 2013/03/09 بركان ص. ب: 771 الحسن بن صبيح محمد دتسولي البركانية الشرق

2006/10/10 2015/01/30 5 2010/01/30 بركان
منزل السيد محمد قندروش 

دوار أو?د يخلف بني وريمش 
أكليم

- منصور قندروش اتريفة الشرق

2009/03/16 2020/02/09 6 2014/02/09 بركان
4، زنقة العيون الصحراء حي 

المسيرة
العموري زوبير الحسين بن صبيح بني يزناسن الشرق

2008/05/16 -
غير 
محددة

2008/09/27 بركان 6، زنقة القنيطرة حي الحسني -
عبد الحميد 

مھداوي
تسكورت الشرق

2009/05/21 2016/10/13 5 2011/10/13 بركان
نزل الزاكي رقم 27 طريق 

وجدة
ميمون بنعلة يوسف زاكي تافوغالت الشرق

2009/08/27 2012/11/29 4 2008/11/29 بركان
دوار اجدير قبيلة بني وك2ن، 

اغبال
محمد ابراھيمي إدريس كداني بني وك�ن الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2008/06/09 -
غير 
محددة

2009/04/05 بركان 140، شارع مو?ي يوسف ميلود م2س
عبد الناصر 

العمراوي
واد الشيخ الشرق

2011/05/20 2016/04/19 5 2011/04/19 بركان دوار بومية أكليم أحمد مھداوي
عبد القادر 

قاسيمي
ملوية الشرق

2011/12/06 2016/06/29 5 2011/06/29 بركان
عند السيد عبد الرحمان كرماط 
دوار او?د يخلف الشويحية أكليم

عبد الرحمان عزيزي
عبد الناصر 

عزيزي
شباب تريفة الشرق

2012/06/12 2017/04/17 5 2012/04/01 بركان
دوار او?د مھدي الشويحية بني 

وريمش اكليم
_ احمد المھداوي المستقبل الشرق

2013/01/16 2017/04/21 5 2012/04/21 بركان
مقھى روليس 60300 السوق 

المغطى بسيدي سليمان
عبد الرحيم عرباوي

عبد الخالق 
ا?حمادي

زكزال الشرق

2008/06/09 2019/01/03 5 2014/01/03 بركان
27، شارع مو?ي عبد # ص 

ب: 136
الحسين شرابي

عومر بن 
اسماعيل

السعيدية الشرق

2014/05/20 2020/04/10 6 2014/04/10 بركان
CEAGOR، 2 زاوية زنقة 

البلدية وطريق السعيدية
محمد دتسولي بوزيان زاوي الخير الشرق

2014/05/20 2018/02/26 4 2014/02/26 بركان
دوار او?د بنيشو جماعة اغبال 

احفير
عبد المالك بركاني محمد بركاني تبونت الشرق

2014/06/10 2020/04/09 6 2014/04/09 بركان
5 زنقة المسيرة الخضراء حي 

المسيرة
محمد بن حدو محمد بوشيبة الشباب البركاني الشرق

2008/11/21 2013/08/08 5 2008/08/08 تاوريرت 33، زنفة 4 حي لمراح عبد # المھري
عبد الرحمان 

لمرابط
النصر الشرق

2006/07/12 2017/07/12 4 2013/07/12 تاوريرت
940 شارع بئر انزران الحي 

القديم
محمد خيبش محمد حبيب # واد زا الشرق

2007/05/17 2014/07/06 4 2010/07/06 تاوريرت مركز دبدو محمد بي2ق محمد حمودة تافرنت الشرق

2006/10/10 2015/03/09 3 2012/03/09 تاوريرت
3، زنقة 9 الحي المحمدي 

العيون
اسماعيلي فراجي محمد الوكيلي بوخوالي الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2008/02/26 2012/01/09 5 2007/01/09 تاوريرت 216، شارع مو?ي عبد # إبراھيم السھلي لحسن فكرود عين توار الشرق

2008/09/02 2012/01/16 4 2008/01/16 تاوريرت مركز دبدو محمد الصغير بوزيدي سعيد مومو تيفزوين الشرق

2008/02/26 2012/04/30 5 2007/04/30 تاوريرت 158، شارع مو?ي عبد # علي بوعكة البشير مصباح عوام الشرق

2008/12/22 2014/04/04 6 2008/04/04 تاوريرت
3، زنقة 9 حي المحمدي 

العيون سيدي ملوك
دالي الباشي محمد الوكيلي مول الباشا الشرق

2001/01/01 -
غير 
محددة

2011/01/31 تاوريرت
حي النخلة، 266 شارع بئر 

انزران، العيون
دحو اعراب محمد عايش سيدي ملوك الشرق

2010/04/12 2015/10/08 6 2009/10/08 تاوريرت
دوار أو?د بوضامك جماعة 

او?د امحمد الزاوي دبدو
بلقاسم بوضامكي إدريس جدي واد القرن الشرق

2001/01/01 2015/04/29 4 2011/04/29 تاوريرت 255، شارع مو?ي عبد # موسى بلخير
عبد الطيف 

العياشي
الغزالة الشرق

2011/09/12 2016/03/13 5 2011/03/13 مركز بني ريص بوكرون جماعة سيدي علي بلقاسم قيادة الكعدة دبدوتاوريرت علي بلشقر محمد الطالب الريصي الشرق

2012/04/04 2015/11/15 4 2011/11/15 تاوريرت 255، شارع مو?ي عبد # محمد بلحاجي
نور الدين 

البغدادي
البركة الشرق

2012/06/12 2016/04/05 4 2012/04/05 تجزئة ا?ندلس 1 زنقة 8 رقم 5 العيون سيدي ملوكتاوريرت كريم ركاني محمد برابح ارسان الشرق

2013/04/16 2016/12/10 5 2011/12/10 تاوريرت 853، تجزئة مو?ي علي الشريف لعرج فراجي حسن الحسناوي ل� ميمونة الشرق

2013/04/16 2016/01/05 5 2012/01/05 تاوريرت شارع مو?ي عبد # عمارة 1 رقم  حسن حطاب
بوطيب 

القضياوي
ا�يل الشرق

2013/09/18 2016/11/03 4 2012/11/03 تاوريرت عين سالم جماعة سيدي لحسن فراجي يحياوي بوجمعة بوعنونو مرجاجو الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2001/01/01 2020/05/03 6 2014/05/03 جرادة 139 شارع عبد الكريم الخطابي الحسين عشوري حسن  عشوري
نادي الرياضي 
للقنص والرماية

الشرق

2005/01/01 2014/05/14 6 2008/05/14 جرادة
446، شارع عبد الكريم 
الخطابي، حي بني يعلى

جوادعشوري يحيى الغوت أو�د بختي الشرق

2001/01/01 2015/12/02 4 2011/12/02 جرادة دار الشباب ج2ل الخمار محمد باعبو الحسنية الشرق

2008/06/09 2015/08/01 4 2011/08/01 جرادة لعوينات مركز البكاي زكاغ محمد عبد ا?وي العوينات الشرق

2008/07/24 2016/01/22 4 2012/01/22 جرادة دار الشباب بتويسيت احمد حشباي
احمد حشباي 

نائب
الفتح الشرق

2008/06/09 -
غير 
محددة

2007/08/06 جرادة
ضيعة السيد رابح النھاري 
بقدان تاسة جماعة العوينات

محمد باعبو عبد الحميد دوحي أنكاد الشرق

2010/10/11 2014/03/28 4 2010/03/28 جرادة
دوار أو?د بن عثمان راس 

عصفور تويست بوبكر
سعيد داودي محمد عفاني جرف الوازن الشرق

2008/09/02 2016/07/09 4 2012/07/09 جرادة دار الشباب عبد الحاكم عشوري المصطفى بلعجيل جرادة الشرق

2011/08/16 2015/04/16 4 2010/10/16 جرادة دوار المساعدة جماعة قنفودة سعيد داودي
عبد الوھاب 

ا?دريسي
جبل المحصر الشرق

2012/03/27 2015/12/15 4 2011/12/15 جرادة دار الشباب حسن الوالي نور الدين صغير ختتيلة الشرق

2012/06/12 2017/03/04 5 2012/03/04 جرادة
منزل لكبير ثابيت، تيولت 

المركز
جلول بوسعيد رابح بوقيطون البراق الشرق

2013/09/17 2017/05/25 4 2013/05/25 جرادة
فضاء الجمعيات حي ا?مارات 

قنفودة المركز بني يعلى
عبد العزيز ماحي محمد التومي قنفودة الشرق

2013/09/17 2015/05/26 2 2013/05/26 جرادة دوار لمھارش جماعة لعوينات عمرو مغلفي امحمد مغلفي لمھارش الشرق
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الجامعة الملكية
المغربية للقنص

تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2013/09/03 2019/05/14 6 2013/05/14 جرادة
مركز حسيان دياب جماعة 

او?د غزيل قيادة او?د سيدي 
علي عين بني مطھر

الحسين عشوري بوجمعة مزوزي السھيبات الشرق

2013/05/03 2017/05/03 4 2013/05/03 جرادة
مركز حسيان دياب جماعة 

او?د غزيل قيادة او?د سيدي 
علي عين بني مطھر

امجيدي عبد الواحد أحمد كوال أو�د غزيل الشرق

2003/01/01 2015/02/18 6 2009/02/18 فكيك قيادة تندرارة علي حساس الطيب بن رقية الظھرة الشرق

2010/04/12 2014/10/21 3 2011/10/21 عبد الرحمان عمراويدكان السيد محمد عمراوي بمركز تالسنت بني تدجيتفكيك حسن بنعبوبو تزيزاوين الشرق

2012/12/25 2016/08/28 4 2012/08/28 فكيك 7 مكرر، زنقة الزاك بوعرفة محمد سعيد بوكور عبد الحميد طويل النور الشرق

2012/03/27 2016/10/31 5 2011/10/31 عبد الحفيظ نجاريقيسارية الخيرية ا?سمسة طريق عين بني مطھر ش وجدة
عبد الرحمان 

المرابط
السلوى الشرق

2011/09/12 2016/06/07 5 2011/06/07 وجدة
مركز حوزمر للمبادرة دوار 

بني يزوط جماعة سيدي بولنوار
عبد الصادقي لحبيب

عبد الصادقي 
الھواري

تسكورت الشرق

2009/04/14 2016/05/26 4 2012/05/26 وجدة ص.ب.: 21 النعيمة ميمون الرابحي حسن منصوري مستفركي الشرق

2001/01/01 2013/01/29 6 2007/01/29 وجدة 1، زنقة صيدا حي القدس 60050 محمد مقدمي بوشيخي الشيخ الصنوبر الشرق

2001/01/01 2018/05/17 5 2013/05/17 وجدة ـ132، شارع المغرب العربي لحبيب ارحيون محمد شح2في اليمامة البيضاء الشرق

2001/01/01 2017/10/14 6 2011/10/14 وجدة دار الشباب ابن رشد موسى اكريمو موسى اكريمو نائب الشرقية الشرق

2006/07/12 2012/06/26 6 2006/06/26 وجدة تجزئة أنكاد زنقة س 32/16 محمد عفاني محمد عفاني رأس عصفور الشرق

2008/07/24 2017/04/14 4 2013/04/14 وجدة 20، زنقة مليلية عبد القادر جابري خالد مومن وجدة أنكاد الشرق
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تاريخ ا�نخراط
تاريخ نھاية 
الص�حيته

مدة 
الص�حيته

تاريخ تشكيل 
المكتب المدينة العنوان النائب الرئيس الجمعية الجھة

2012/04/04 2017/03/02 5 2012/03/02 وجدة حي ا?ندلس زنقة اللؤلؤ رقم 11 نور الدين جويط رابحي ميمون مكرز الرياضي الشرق

2001/01/01 2014/02/26 4 2010/02/26 وجدة ـ14، شارع عقبة بن نافع عمر مومني محمد عياد زكارة الشرق


