الالئحة النهائية لجمعيات القنص
التي ستشارك في الجموع العامة اإلقليمي النتخاب أعضاء التمثيليات اإلقليمية
تحديث يوم  16شتنبر 2022
الجهة

الجمعية

المدينة

الرئيس

العنوان

الداخلة وادي الذهب الداخلة

القنص السياحي والرماية

الناجم احنان

زاوية إبراهيم احنان الكيلومتر  40جماعة
العركوب

الداخلة وادي الذهب الداخلة

لكالت للرماية والقنص

سيدي الدليمي

حي المسجد زنقة 6

ابن سليمان

النور للقنص

زهير عسولي

دوار أوالد سيدي ميمون احالف

ابن سليمان

حجلة الزيايدة للقنص

عزيز بورايط

دوار الهاملة -الزيايدة

ابن سليمان

اإلخالص للقنص

بوعزة الجامعي

دوارالعطاطرة بئر النصر بمنزل بوشتى
القرقوبي

ابن سليمان

الحجاج للقنص

محمد المجدوبي

جماعة السراط بوزنيقة

ابن سليمان

الخير للقنص

أحمد عسولي

منزل التومي حسن دوار سيدي ميمون أحالف

ابن سليمان

الخيرللقنص

محمد غالب

دوار أوالد خليفة الزيايدة

ابن سليمان

الردادنة للقنص

احمد العالوي

دوار اوالد سيدي احمد ،الردادنة اوالد مالك
قيادة أحالف

ابن سليمان

الرمى للقنص

الحاج قدور العرابي

دوار السعيدية جماعة بئر النصر

ابن سليمان

الصفاء لرياضة القنص

عبد اإلله فهري

حي الفرح رقم 38

ابن سليمان

الفالح الساحل للقنص والمحافظة على
البيئة

سعيد لفحل

رقم  284بلوك  10الحي المحمدي

ابن سليمان

الفلين للقنص

المصطفى البهجي

دوار العيون جماعة عين تيزغة قيادة الزيايدة

ابن سليمان

النور للقنص

محمد ابن شامة

منزل لكبير الدومي دوار المشعريين قيادة
الزيايدة

ابن سليمان

أهل لوطا للقنص

التهامي الوافي

دوار أوالد بوجمعة فضاالت

ابن سليمان

اوالد زيان موالين الواد

طارق رائق

دوار أوالد الخدير جماعة اوالد زيان موالين
الواد

ابن سليمان

بنسليمان للقنص

حسن الصابري

شارع موالي يوسف 15،

ابن سليمان

بوزنيقة للقنص

بلعسري العربي

رقم  20تجزئة المحجوبي  1بوزنيقة

ابن سليمان

حجلة تمارة للقنص

بلعيد مسوس

دوار البصاصلة الزيايدة

ابن سليمان

عين القصب للقنص

بنسليمان الرشيدي

دوار بني عيسى مشتل الراشدي بنسليمان

ابن سليمان

عين تيزغة للقنص

محمد اراب

دوار أوالد يونس عين تيزغة

ابن سليمان

قرص الرامي للقنص

احمد اكريران

لبسابس الشراردة سيدي بطاش

ابن سليمان

قطارة للقنص

محمد حسوكي

منزل سعيد فني دوار لبهالة مالين الواد

ابن سليمان

لفضاالت للقنص

مصطفى خطابي

ابن سليمان

واد الدالية للقنص

محمد أبو سعود

الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات

رقم  227شارع الحسن الثاني
دوار أوالد عودة امليلة

الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات

دوار الهواورة الشعيبات أوالد اجحيش قيادة
احالف
دار الثقافة بالمركب الرياضي احمد الزيدي
جماعة الشراط بوزنيقة

ابن سليمان

وادي زمران للقنص والرماية

محمد جلولي

ابن سليمان

وفاء شراط للقنص

محمد لكزولي

الجديدة

أحالم للقنص

محمد رحمان

دار الشباب لبريجة

الجديدة

األصدقاء للقنص

نوفل ارشيش

دار اشباب أوالد فرج دائرة سيدي إسماعيل

الجديدة

الرفاق للقنص

مسعود القليش

شارع الرياض رقم  37حي الرياض

الجديدة

الركن للقنص

عبد الرحمان غلوب

الجديدة

السالم للقنص بالقواسم

عبد الرحيم نادي

الجديدة

الشرف للقنص

إبراهيم بوحوت

الجديدة

الصداقة للقنص

محمد شيخاوي

ب  1رقم  40تجزئة المهدي

الجديدة

النصر للقنص

مسعود ترابي

رقم  218فدان المنزه جماعة سيدي علي
دائرة ازمور

الجديدة

شباب الرمى للقنص

الدايم هللا السايح

دوار لكوحل جماعة سيدي علي بن حمدوش

الجديدة

شباب سيدي عابد للقنص

الطيبي بنموسى

الجديدة

الرماة للقنص

العربي شاكر

الجديدة

الرميلية للقنص

الطاهر سونة

دار الشباب حمان الفطواكي

الجديدة

السالم للقنص

سعيد مرواكي

دوار المراكشيين جماعة موالي عبد هللا قيادة
أوالد بو عزيز الشمالية

الجديدة

السالم للقنص البري

عالل دنوني

دوار السالطنة المهارزة الساحل البئر الجديد

الجديدة

الشرفاء

بوشعيب كحلي

دوار أوالد الغازي أوالد افرج إقليم الجديدة

الجديدة

الغندورية

ميلود بناصر

دوار الغنادرة جماعة أوالد غانم أوالد
بوعزيز الجنوبية

الجديدة

المستقبل للقنص

عبدالغني بصار

تجزئة المحيط موالي عبد هللا 13

الجديدة

الهاشمية للقنص

ربيع عزوازي

دوار المخاطرة جماعة الغديرة قيادة
المهارزة الساحل

الجديدة

الوفاق لكراء محمية القنص

نور الدين الفتاح

دار الشباب الزمامرة

الجديدة

حجلة الحوزية

عبد هللا غموض

شارع الفقيه محمد الرافعي رقم 4

الجديدة

صقر امهيولة للقنص

محمد غمار

رقم  18تعاونية األصدقاء -أزمور

الجديدة

لبحابحة للقنص

خليل بنسامي

زاوية سيدي إسماعيل الرقم  50حي األمل
ص.ب  18إقليم الجديدة

الجديدة

لبيرات للقنص

عبد الفتاح نصري

دوار أوالد الحيمر لغديرة

الجديدة

مزكان للقنص والتنمية المجالية

أيوب محفوظ

تجزئة اية الرقم  42شقة 2

الجديدة

يحيا للقنص

نور الدين العمال

الجديدة

يمامة لغديرة للقنص

حميد الشطبي

الدار البيضاء

أمكون للقنص

العيدي اكرنا

منزل غلوب دوار النجارة قيادة أوالد
بوعزيز
منزل الكريني علي دوار السماعلة القواسم
أوالد افرج
مقر العياشي الزوبير دوار الهرابزة جماعة
الحوزية

دوار الحدادة مشيخة أوالد موسى جماعة
سيدي عابد قيادة أوالد عيسى
مستودع فليل كلم  9,8طريق الجرف األصفر
موالي عبد هللا

منزل عبد الصادق رزين دوار والد بوغانم
جماعة سيدي إسماعيل
دوار لوطى جماعة لغديرة قيادة الهارزة -
الساحل دائرة ازمور
أمل  4الزنقة  3البرنوصي

الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
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الدار البيضاء
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الدار البيضاء
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الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات

الدار البيضاء

تيمزكيدة أوفتاس للقنص

ميشال رياض سحيون

رقم  07زنقة عبدالواحد المراكشي عين السبع

الدار البيضاء

حجلة تيساف للقنص

مصطفى الحمداوي

حي النسيم عمارة  56الشقة رقم01

الدار البيضاء

اللة فاطمة للقنص

إسماعيل بالحسين

طريق الجديدة كلم  10,7ليساسفة الدار
البيضاء

الدار البيضاء

أصدقاء القنص واد حصار

سعيد هنون

حي القرية بلوك  4رقم  12سيدي مومن

الدار البيضاء

أطلس الحي المحمدي للقنص

ادريس صابري

الدار البيضاء

البيضاوية للقنص

الحسين صباح

الدار البيضاء

الرياضية للقنص الوفاء

عز الدين برحيل

الدار البيضاء

الشريفية للقنص

المصطفى ابوزيد

الدار البيضاء

الشعبة الحمرة للقنص

عباس ضعيف

الدار البيضاء

العرعار للقنص

بن يونس كداني

رقم  204شارع اميل زوال بلفدير

الدار البيضاء

الفتح للقنص

لحسن بيضوري

الطابق األول درب الدوام إدريس الحارثي
رقم  438قرية الجماعة

الدار البيضاء

المجد للقنص

عبد الحنين شنون

تجزئة العليين الزنقة  1رقم  50عين الشق

الدار البيضاء

بئر كطارة للقنص

الميلودي الداري

إقامة جوهرة زنقة أبو المعتز بلفدير

الدار البيضاء

حجلة الغربية للقنص

طارق تويجري

الدار البيضاء

حجلة مرامر للقنص

محمد تويجري

الدار البيضاء

دار الضمانة للقنص

عبد السالم خوادر

شارع عمر بن العاص الصخور السوداء 93،

الدار البيضاء

وادي البيضاء للقنص

حسن فداوي

بين المدن زنقة  15رقم  17عين الشق

المحمدية

سيدي موسى بن علي للقنص والرماية

عمرو الرغاي

دوار موالين العرصة مشتل قاصد محمد

المحمدية

الحجلة المغربية للقنص

طارق صبور

دار الشباب ابن خلدون

المحمدية

الشالل للقنص

الميلودي فؤادي

دوار أوالد معزة كاسكاد المحمدية

المحمدية

الصيد المذكورية للقنص

جمال الدين
الخورساني

رقم  1شارع بئر إنزران

المحمدية

المحمدية للقنص

بنعيسى لبريكي

حي الوحدة 444

المحمدية

النادي البلدي فرع القنص

محمد جمالي

المقر االجتماعي للنادي البلدي شارع موالي
يوسف

المحمدية

بن عبد هللا للقنص

العربي العهدي

ب  13حي ياسمينة

المحمدية

زناتة للرماية والقنص

عبد هللا بزوي

دار الشباب عين حرودة

المحمدية

سبورتينغ نادي القنص اليمامة

موحى بنحسين

دار الشباب العربي

المحمدية

فضالة للقنص

العرابي بوشتى

شارع المختار السوسي العالية 607،

المحمدية

نادي الصقر للقنص

حسن حدادي

نونبر ا شارع المرابطين  -العالية 6

المحمدية

نادي الصيد أطلس فضالة

عبد الكريم معزوزي

تجزئة  181منطقة اجنوب غرب المحمدية

دار الشباب حي عادل شارع الفوارات عين
السبع
دار الشباب حي عادل شارع الفوارات عين
السبع
دار الشباب عين الشق
زاوية زنقة  21وزنقة  24رقم  26حي النور
سيدي عثمان
دار الشباب حي عادل شارع الفوارات الحي
المحمدي عين السبع

دار الشباب حي عادل الصخور السوداء عين
السبع
دار الشباب حي عادل الصخور السوداء عين
السبع

الدار البيضاء
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الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
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سطات
الدار البيضاء
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سطات
الدار البيضاء
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الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات

النواصر

الصقر الذهبي للقنص

محمد المعروفي

دوار أوالد علي بن إبراهيم أوالد صالح

النواصر

الناصرية للقنص

عبد هللا عت

منزل عبد هللا عت بالسحابات

برشيد

الساحل للقنص البري

قدور نواس

دوار أوالد عالل جماعة الساحل أوالد احريز

برشيد

الصقر للقنص والرماية ببرشيد

عبد النبي فرحات

زنقة المدينة رقم 42

برشيد

الفضية للقنص

نور الدين الدحايني

شارع محمد الخامس أوالد عبو 64،

برشيد

الكارة للقنص والرماية

المصطفى احمامة

رقم  121زنقة سيدي أبو االنوار مدينة الكارة

برشيد

الوردة بن معاشو للقنص

عمرو التباع

دوار الكرادة جماعة بن معاشو

برشيد

بوفكران للقنص

قاسم المتوكل

المناصرة

برشيد

حجلة مازر للقنص

مصطفى سعدي

دوار أوالد قاسم

سطات

اتحاد النور أوالد حمامة للقنص

عبد هللا رياحين

سطات

اإلخالص للقنص

عبد العالي سياف

سطات

الشاوية للقنص والرماية

هشام الصالحي

در الشباب سيدي عبد الكريم

سطات

المستقبل للقنص

توفيق زهواني

حي العمارشة راس البروج -البروج

سطات

النصر للقنص

محمد قندادي

دوار أوالد مومن أوالد حمامة جماعة
مكارطو

سطات

اكدانة للقنص

سعيد السعدوني

دوار السعادنة قيادة امزورة

سطات

الحجلة أوالد لحسن للقنص

عزوز بن الغزواني

دوار أوالد ميمون أوالد حمامة مكارطو ابن
أحمد

سطات

الحسنية للقنص

محمد مرشد

شارع محمد الخامس الزنقة  4رقم 8

سطات

الخطوات للقنص

مصطفى حوام

دوار أوالد بومعيزة الخطوات -ابن احمد

سطات

الخير للقنص

بوعزة الرملي

سطات

الزيراوية للقنص

نور الدين نجيد

سطات

الشاوية للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

الصغير عزايزي

تجزئة الصفاء  1ابن أحمد

سطات

الفيجة للقنص

محمد سرحاني

مركز سيدي محمد بن رحال قيادة اوالد
البوزيري

دوار أوالد لحسن أوالد حمامة جماعة
مكارطو
دوار أوالد العافية الخطوات جماعة أوالد
امحمد

دوار أوالد الزيرك أوالد بني يحيى جماعة
أوالد امحمد
منزل المصطفى حجراوي دوار الكنادلة
جماعة سيدي محمد بن رحال أوالد بوزيري

سطات

النهضة للقنص

بوشعيب متوكل

سطات

النور أوالد احمامة للقنص

المختار الرويندي

سطات

أم الربيع للقنص

حميد مبسط

جماعة اوالد سعيد المركز
منزل عبد المجيد مكشرة دوار اوالد حمامة
جماعة مكارطو قيادة المعاريف دائرة ابن
احمد
سيدي محمد بن رحال ،أوالد بوزيري

سطات

امزورة للقنص

احمد رياض

تعاونية تجزئة عين النزاغ رقم 04

سطات

أوالد امحمد للقنص

هشام الطالبي

سوق الجمعة أوالد امحمد دائرة ابن احمد

سطات

أوالد بلقاسم الحلة للقنص والرماية

ادريس دلدولي

منزل نور الدين أبو فارس دوار الدوم جماعة
أوالد فارس الحلة

سطات

أوالد حمامة للقنص

احمد جحرون

دوار أوالد مومن السفلية  -بن احمد

الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات
الدار البيضاء
سطات

سطات

أوالد عتو للقنص

سعيد بطشي

دوار أوالد عتو بني خلوق البروج

سطات

أوالد فارس الحلة للقنص

عبد الهادي بونفاع

تاوالد شواوة أوالد فارس البروج

سطات

بني مسكين للقنص

محمد زهواني

4حي البكاكشة -البروج

سطات

سيدي الذهبي للقنص

محمد وردي

مركز سيدي الذهبي ابن احمد

سطات

سيدي محمد لخضر للقنص

عبد الفتاح لكالعي

سطات

شعبة لبطم للقنص

محمد العامري

سطات

صقور امزاب للرماية والقنص

عبد العزيز يجابي

دار رفيق دوار أوالد بن التاغي ابن احمد

سطات

صيادي بن احمد امزاب للقنص

الجياللي عزايزي

زنقة ملوية حي االمل بن احمد 10،

سطات

غزالة أوالد محمد للقنص

المصطفى مكشرة

سطات

لغليميين للقنص

رحال الناصري

سطات

لقالعي للقنص

حميد بوهالل

كشادة  -ابن أحمد

سطات

لوالد للقنص

عبد الناصر باعية

دوار أوالد أيوب االكعدة جماعة انخيلة  -ابن
احمد

سطات

نادي المسيرة للقنص البري

محمد بن العباس
حسون

زنقة الشهداء 45

سطات

ياسين للقنص والرماية واألعمال
االجتماعية

بلقاسم ياسين

دوار أوالد قاسم أوالد فارس دائرة ابن احمد

سيدي بنور

الباز العوني للقنص

بوشعيب البيضق

ب  233التعاون الوطني العونات

سيدي بنور

الفتح للقنص

محمد البغلي

رقم  21تجزئة كمال

سيدي بنور

القناصة المتحدين للقنص

المصطفى مخنتر

حي المسيرة 650

سيدي بنور

المنصورية للقنص

عبد اللطيف عبود

المنصوري عبد اللطيف دوار أوالد يوسف
قيادة امطل

سيدي بنور

النعيم للقنص

نعيم المصطفى

جماعة أود بوساكن

سيدي بنور

بدر العونات للقنص

عبد االاله الحاجي

دار الشباب العونات

سيدي بنور

رجال العونات للقنص

هشام الشاوي

دار الشباب العونات

سيدي بنور

رماة العونات للقنص

سعيد أمير

دار الشباب مركز أربعاء العونات

سيدي بنور

شباب العونات للقنص

محمد أمير

دار الشباب مركز أربعاء العونات

سيدي بنور

شرفاء العونات للقنص

محمد اليماني

مركز احد العونات

سيدي بنور

شمس للقنص

عبد الفتاح مخنتر

ب  13تجزئة الخير

سيدي بنور

عشاب للقنص

عبد الواحد انبيكة

د مركز قيادة اوالد عمران

مديونة

البوعزيزية للقنص والرماية والتنمية
المستدامة والحفاظ على الحياة البرية

عبد هللا اليسري

النادي النسوي جماعة سيدي حجاج  -تيط مليل

مديونة

تيط مليل للقنص

محمد مباركي

دار الشباب تيط مليل

أسيغاو للقنص

لحسن بن عقا

آيت عبد الرحمن قيادة المعازيز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

مقهى كتسيلو شارع محمد السادس البكاكشة
البروج
دوار أوالد العافية الخطوات جماعة أوالد
امحمد دائرة ابن أحمد

منزل زهير مكشرة دوار أوالد مومن أوالد
حمامة مكارطو
دوار أوالد انجيمة سيدي بومهدي قيادة بني
مسكين الغربية

الرباط سال القنيطرة الخميسات

اإلخالص للرياضة والقنص

أحمد ادحا

حي سباق الخيل رقم 502

الرباط سال القنيطرة الخميسات

البالي للقنص

محمد بوربح

دوار لهداهدة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

التحدي للقنص

يوسف فتحي

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الخزازنة للقنص والمحافظة على البيئة

ياسين مبرور

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الرحاونة للقنص

العربي بنعويجة

دوار الراونة قبيلة أوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايت باعقة للقنص

عمر المومني

دار الشباب مركز اولماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بن حيدة للقنص

العربي شراج

دوار ايت اعمر ايت عيسى جماعة سيدي عبد
الرزاق تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بني افتح للقنص

محمد اعريبة

ايت واحي المركز دائرة تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أبو الطيور للقنص

رحو بوطيور

ايت عال حودران المعازيز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

اخريض قبليين

ادريس اعزرو

منزل حميد بوشريف دوار ايت بنحميدان
جماعة الغندور

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أدهاري

حسن أدهاري

آيت ازباير جماعة أيت ايكو

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أركدي

بوفكران سيدي
الغازي

آيت زوليت بني احكم تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

اركينة للقنص

بوشتى بلعيدي

قبيلة أوالد موسى دوار العراعرة الزحليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ازبيدة

المامون بلبصير

دوار الحساسنة أوالد علي جماعة عين السبيت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

إزوران للقنص

أحمد أمزيان

جمعية فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة
والتحرير تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ازول

محمد سعيدي

ايت احمد يعقوب ايت بناصر جماعة الغندور

الرباط سال القنيطرة الخميسات

اشخيشخ للقنص

محمد مداح

ايت حمو قسو ايت ايكو والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أشعري للقنص

إسماعيل والشعير

دوار الشباب بتارميالت دائرة والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أصدقاء القنص المستدام

علي األيوبي

دوار ايت بوحقي جماعة تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

اطريوة للقنص

محمد منان

أيت إيكو

الرباط سال القنيطرة الخميسات

اغانيم للقنص

اسعيد حرشاوي

دوار ايت بوزيت ايت محمد تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

إكلمامن للقنص والمحافظة على البيئة

الحسان بخو

آيت ايكو

الرباط سال القنيطرة الخميسات

االحباب للقنص والرماية

محمد البور

تجزئة البساتين  13س دوار ايت تقسو عين
الجوهرة تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

األخوة للقنص

الميلودي مبروكي

دوار الشليحيين مرشوش

الرباط سال القنيطرة الخميسات

االرنب االخضربتيداس

محمد بالباشا

دوار ايت محمد ايت بوحقي تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

االزدهار للقنص

رشيد عويا

دار الشباب والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

األسود للقنص

محمد هليلي

ايت ايكو

الرباط سال القنيطرة الخميسات

األصدقاء للقنص بمرشوش

بوشعيب مبروكي

دوار الشلحيين مرشوش

الرباط سال القنيطرة الخميسات

األمانة للقنص وتنمية العالم القروي

لحسن احسيسو

الجماعة القروية لجمعة حودران

دوار الديوشة أوالد خليفة الشمالية قيادة
البراشوة
الملك المسمى راس عبد الكريم دوار ايت
عبد النبي جماعة سيدي عبد الرزاق -تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

األمل للقنص

راشد بلبشير

دوار الشليحيين بمرشوش

الرباط سال القنيطرة الخميسات

البحيرة للقنص

احمد المعطاوي

دوار ايت لعروصي النغامشة الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

البسمة للقنص

إبراهيم مسهل

دوار الجبيليين قبيلة أوالد عمران الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الثقة للقنص

محمد الفقيه

ايت بومكسة تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الخالدي للقنص الغوالم

محمد الخالدي

مركزحد الغوالم

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الخير للقنص

حسن احرضان

دار الشباب بوالماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الرماة للقنص

محمد بالي

دار الشباب والمس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الساطور للقنص

ملوك عموري

ايت بالعربي ايت بلقاسم تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

السعادة للقنص

نور الدين عمري

حي المستقبل المعازيز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

السالمة للقنص

ايت عيسى بن يوسف

دار الشباب والماس المركز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الصاع للقنص

حميد سبابو

دوار الخوارين قبيلة النغامشة الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الصداقة للقنص

إدريس التومي

قيادة آيت ميمون

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الصقر للقنص

محمد رشدي

الحي اإلداري رقم 33

الرباط سال القنيطرة الخميسات

العركوب للقنص

امحمد بن عبد
الرحمان

دوار أوالد ميمون 2البراشوة  -الرماني

الرباط سال القنيطرة الخميسات

العمرانية للقنص والمحافظة على البيئة

حميد الرحماني

عند السيد حميد الرحماني أوالد عمران
الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الغزالة للقنص

محمد حدادي

دوار امشيشتة تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الغوالم  1للقنص

بوشعيب خلوقي

دوار العزازبة قبيلة الرواشد جماعة الغوالم

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الغوالم للقنص

خليد الفنيري

أحد الغوالم

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الفتح للقنص

عزيز الخديمي

جمعة مول البالد

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الفقرة للقنص

اعمر هالل

دوار الفقرة قبيلة النغامشة الزحليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الكدية الخضراءللقنص والمحافظة على
البيئة

المصطفى كنيت

دار الشباب عين السبيت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الكرامة للقنص

إدريس لودي

سوق أربعاء واد بهت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الكور للقنص

بناصر الحسني

ايت امغار امشيشتة بني احكم قيادة تيداس
إقليم الخميسات

الرباط سال القنيطرة الخميسات

المزورفية للقنص والرماية

العربي الملوكي

مقام الطلبة جماعة سيدي عبد الرزاق تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

المسيرة الخضراء للقنص

عبد القادر الجبراوي

دوار أوالد اسعيد جماعة عين السبيت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

المسيرة الخضراء للقنص

احمد بوشمامة

قبيلة اوالد زيد جماعة الغوالم

الرباط سال القنيطرة الخميسات

المسيرة الخضراء للقنص بايت ايشو

لحسن واعزيز

تيليوين المركز

الرباط سال القنيطرة

الخميسات

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ألمو الفرح

النجاح للقنص

نبيل لمغاري

محمد الضو

دوار اوالبندية أوالد علي عين السبيت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

النصر للقنص

كروم المجيدي

دوار لكرارمة جمعة مول البالد

الرباط سال القنيطرة الخميسات

النمور للقنص

المصطفى علوان

مرشوش المركز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

النور للقنص

المصطفى الوالي

دوار ايت بوعزة قبيلة أوالد موسى زحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الهناء للقنص والرماية

الحسين ناصري

قيادة آيت ايكو

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الوفاق للقنص

خالد برقية

حي الوردة تيفلت 462،

الرباط سال القنيطرة الخميسات

الوفاق للقنص

محمد كندوزي

الزحيليكة المركز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

امال بوسلك للقنص

عبد الوافي بعبي

ايت يحيى ايت حاتم جماعة بوقشمير والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أمالح للقنص

ناجيب صحراوي

جماعة مجمع الطلبة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

إنكمار للقنص

دحان اوسليمان

دار الشباب اولماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

انيمار للقنص

نور الدين حدوت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أوربة للقنص

محمد نماض

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أوالد ايدير للقنص والرماية

محمد الدرقاوي

ضيعة الدرقاوي مقام الطلبة تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

أوالد موسى للقنص

محمد المنصوري

دوار ايت بوعزة قبيلة أوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايت أوسى للقنص

عبد القادر نصار

دوار ايت موسى اوالد عمران الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

آيت بنغموش للقنص

عثمان حيدة

دوارآيت بنغموش الزحيلكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايت حلي للقنص

مولود حماموش

دار الشباب  20غشت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايت سليمان للقنص

الحسن اوبري

دوار ايت سليمان مجمع الطلبة ايت اوريبل

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايت عبو للقنص

احمد بوقسو

منزل يوسف اشكيرات دوار ايت حمو قسو
جماعة سيدي عالل المصدر

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايت واحي للقنص

حمو العجوطي

مركز خميس سيدي يحيى دائرة تفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايش ميمون للقنص

مراد اولكامل

دار الشباب تارميالت اولماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ايمناين للقنص

يونس احرضان

دوار ايت يحي اوعيسى اولماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بو الرمل للقنص

حميد العثماني

ايت احساين ايت عكي جماعة مجمع الطلبة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بوخلخال للقنص

احمد بوشادة

دار الشباب والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بوزقور للقنص

احمد جدوبي

دار الشباب والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بولقباب للقنص

بلهاف العربي

أيت بنعال أيت سليمان قيادة أيت أوريبل

الرباط سال القنيطرة الخميسات

بيكاس العطش للقنص

سليم الخثيري

شارع عالل بن عبد هللا رقم 71

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تاكراوت للقنص

بوشتى الراحمي

دوار العراعرة قبيلة اوالد موسى جماعة
الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تسكورت للقنص

ادريس بلوى

منزل لمراني محمد ايت يدين

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تكمات للقنص

ياسين عرقوب

دار الشباب والماس

عند الشاوي بن داود مشيخة الحمدوشي المقد
حميد بالحرش قيادة الغندور
دوار الحامة عين جوهرة سيدي بوخلخال -
تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تلبابت للقنص

حسن امالل

دار الشباب بوالماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تورتوت للقنص

يوسف عمري

حي دومين  1رقم  67ولماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تيليوين للقنص

العربي عبيد

تيليوين المركز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

تيهلي للقنص

عسو اواشي

دوار اكطفان ايت حاتم بوقشمير

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ثفوكت للقنص

العربي النعمي

الرباط سال القنيطرة الخميسات

حجل الكامبرا للرماية والقنص

إسماعيل مودن

الرباط سال القنيطرة الخميسات

حداوي للقنص

عبد الحميد حداوي

دوار ايت سيدي يوسف بني زوليت تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

حرشة للقنص

الحاج الطالبي

الحي الجديد تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ديان للقنص

الحاج الرحيمي

تجزئة الزهرة رقم  6شارع عبد هللا بن ياسين

الرباط سال القنيطرة الخميسات

رمى االطلس للقنص

بوعزة العزوزي

جمعة مول البالد

الرباط سال القنيطرة الخميسات

زكيت للقنص

محمد عسيوي

دار الشباب أولماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

سيدي اعلي امحمد للقنص

الكبير لملغلغ

أحد الغوالم

الرباط سال القنيطرة الخميسات

سيدي درير للقنص

المجدوب اليمني

دار الشباب والماس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

سيدي عبد الرحمان للقنص

محمد الشاهيد

جماعة حودران المركز

الرباط سال القنيطرة الخميسات

سيدي عالل البحراوي للقنص

كريم مبشور

حي النصر فيال  33سيدي عالل البحراوي

الرباط سال القنيطرة الخميسات

سيدي لحسن للقنص

رشيد العماري

منزل إبراهيم العماري دوار ايت علي بني
زوليت تيداس

الرباط سال القنيطرة الخميسات

سيدي لخضر للقنص

المصطفى العثماني

دوار ايت عبو قبيلة اوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

شمس للقنص

عبد المولى االدريسي
الطالبي

شارع بئر انزران رقم  2حي السالم

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ضاية السالوي للقنص

رشيد شنور

مقام الطلبة جماعة سيدي عبد الرزاق تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

عباد للقنص

عبد هللا عباد

دوار البراشوة قبيلة اوالد ميمون  2جماعة
البراشوة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

قطب العبد للقنص

احمد بنجياللي

دوار الرحاونة قبيلة أوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

كاف النسور

رحو الهيلع

جماعة عين سبت الرماني

الرباط سال القنيطرة الخميسات

كروان للقنص

محمد شملي

دوار ايت قدور النغامشة الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

لمصلة للقنص

يوسف احيزون

جماعة سيدي عبد الرزاق تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

مشرق الغزال للقنص

حميد بلعباوي

دوار أوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

مشرق للقنص

عبد المنعم شاكيري

دوار أوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

ميرال صيبارة للقنص

بنصابر الصيباري

دوار ايت علي جماعة الغوالم -الرماني

الرباط سال القنيطرة الخميسات

نجوم زعير للقنص

سعيد عيسى

دوار ايت عبو أوالد موسى الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

نصر عيون ماسي للقنص

صالح سكيري

دوار أوالد ليلى أوالد ميمون  -2البراشوة

منزل عبد القادر بندامو ايت محمد اوحدو
ايت عال تيداس
دار الشباب عبد السالم المساري القريشي
تيفلت

الرباط سال القنيطرة الخميسات

واد الرحا للقنص

الجياللي مسهل

دوار الجبليين قبيلة أوالد عمران الزحيليكة

الرباط سال القنيطرة الخميسات

وادي تغرست للقنص

ميلود حواص

دوار ايت عمر قبيلة مزورفة مقام الطلبة
تيفلت

الرباط سال القنيطرة الرباط

األمان للقنص

حسن ايت سعيد

زنقة العرائش رقم  8حسان

الرباط سال القنيطرة الرباط

الحسنية للقنص

بوشعيب عامري

شارع محمد الخامس زنقة الخليل

الرباط سال القنيطرة الرباط

الحمامة للقنص

سليمان شهيب

زنقة الخليل الرباط 2

الرباط سال القنيطرة الرباط

الدفيالت للقنص

عبد الرحمن الزم

رقم  186الحي اإلداري اليوسفية

الرباط سال القنيطرة الرباط

الرامي للقنص

أمين بنميمون

الرباط سال القنيطرة الرباط

السالم للقنص

الحسن العرابي

الرباط سال القنيطرة الرباط

الطوس للقنص والرماية

محمد بهلول

الرباط سال القنيطرة الرباط

القنص والصيد الصقر الملكي

محمد البشيري

الرباط سال القنيطرة الرباط

المعطوية للقنص

المعطي كنون

الرباط سال القنيطرة الرباط

اوالد مرزوك للقنص

عمار بوصير

الزنقة  7الرقم  18التقدم

الرباط سال القنيطرة الرباط

أيمن للقنص

محمد الملحي

مقهى البزاوي مجموعة الزهور رقم  46التقدم

الرباط سال القنيطرة الرباط

بوشان للقنص

محمد بولحود

الزنقة  66رقم  39حي أبي رقراق

الرباط سال القنيطرة الرباط

تماللت للقنص

محمد أوحماد
صبيطري

زنقة التل حي الرياض 01

الرباط سال القنيطرة الرباط

حجلة أركانة للقنص

فيصل الديهي

الرباط سال القنيطرة الرباط

دار السالم للقنص

عبد الهادي المعمري

الرباط سال القنيطرة الرباط

صرصر سيدي علي  2للقنص

عثمان بوعبيد

زنقة بوعياش ،تجزئة الوالية السويسي 7

الرباط سال القنيطرة الرباط

فرياط للقنص

عبد القادر المهتدي

حي الفرح ،الزنقة  ،56رقم  63مكرر التقدم

الرباط سال القنيطرة الرباط

ما شاء هللا للقنص

زين العابدين شوقي

رقم  24مجموعة أ قصر البحر العكاري

الرباط سال القنيطرة الرباط

مبروكة للقنص

محمد خواجا

ص,ب  5565وكالة حي النهضة

الرباط سال القنيطرة الرباط

وارتيلو للقنص

حسن الحسناوي

شارع محمد الزرقطوني العمارة  ،10رقم
 5القبيبات

الرباط سال القنيطرة الرباط

ودادية الصيادين المعمورة

الجياللي شفيق

تجزئة رابحة  ،2رقم  ،13سويسي

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الخير

عبد الصمد امراغي

دوار ارياح موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

السعادة للقنص

عبد هللا الزوين

منزل حسن الزوين موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الصفاء للقنص

حمو عبد القادر

دوار الداللحة موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

عين الكبير للقنص والرماية

إبراهيم الختير

منزل محمد عريوة دوار أوالد عثمان جماعة
بني مالك دائرة سوق اربعاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

هبة للقنص

عبد العزيز فالح

دوار أوالد موسى -سيدي الطيبي

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

واد الرضات للقنص والرماية

ياسين شيبو

بير الرامي الشرقية سكتور أوه

العمارة  24الشقة  8زنقة اكلمان سيدي علي
أكدال
حي يعقوب المنصور ،شارع المسيرة رقم 3
االقواس.
حي النهضة ،رقم  202مجموعة المجد
قطاع  10زنقة التوت إقامة أمينة العمارة 6
الشقة  3حي الرياض
الفضاء االجتماعي والمهني إلدماج الشباب
حي االحباس يعقوب المنصور

رقم  66زنقة ملوية بالطو رقم  10الطابق 4
أكدال
شارع األرز إقامة األرز عمارة  Dشقة 3
حي الرياض

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

احد أوالد جلول للقنص

الكامل حمو عالل

دواراوالد زيان قيادة بنمنصور

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

البحارة للقنص والرماية

بن قاسم األحمر

منزل منصور سيكانة دوار البحارة أوالد
ميلود

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

البراهمة للقنص والرماية

سعيد سحيندو

دوار البراهمة قيادة بنمنصور

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الرحمة للقنص والرماية

حسن الرميلي

دوار الظهور لكبار أوالد بورحمة
عامرالسفلية

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

السعادة للقنص

زهير بنونة

سيدي عالل التازي المركز

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

السالم للرماية والقنص

رشيد بياض

مركز سوق ثالثاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الشروق للقنص

معاد العالم

دوار ارياح قيادة موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الشمال للقنص

السرغيني الهروشي

دوار أوالد برحال قيادة المناصرة

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الصفاء للقنص

عزيز ريان

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الصقر للرماية والقنص

ادريس عيفوط

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الضرادر للرماية والقنص

بهلول ناصري

دوار الداللحة قيادة موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الفتح للقنص

احمد البوحاطي

دوار الكرينيين اوالد بورحمة جماعة عامر
السفلية

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الفرح للرماية والقنص

التهامي بن السوسي

النجاجعة سوق اربعاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

النسيم للرماية والقنص

حميد العوني

سوق ثالثاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

النصر للرماية والقنص

عبد الرؤوف مستقسا

حي الهند مجموعة البطحاء رقم  676سوق
اربعاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

النصر للقنص

محمد دوبال

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

النور للقنص

حسن الزوين

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الوفاء للقنص

الطيب قرطيبة

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

الوفاق للرماية والقنص

نافع بوراس

دوار العنابسة قيادة قرية بنعودة سوق أربعاء
الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

أوالد المهدي للقنص والرماية

عبد اإلله حروتة

دوار أوالد زيان بنمنصور

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

أوالد مصباح للقنص والرماية وحماية
البيئة

احميدة أبو السعد

دوار امغيطنالزواوكة سوق ثالثاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

بيكاس للقنص

عثماني محمد

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

سيدي عيسى للرماية والقنص

رضى اعزرو

حي نجيمة رقم  143سوق اربعاء الغرب

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

لال زهرة للقنص والرماية

عبد الغاني جراف

دوار البحارة قيادة البحارة أوالد عياد

الرباط سال القنيطرة القنيطرة

مشرع احضر الداللحة للقنص

بوسلهام الحارتي

دوار الداللحة قيادة موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة تمارة

البستان للقنص

عبد الرحيم جزولي

رقم  127تجزئة الخيام  2حي وادي الذهب

الرباط سال القنيطرة تمارة

الريحان للقنص

محمد الدهيقيني

تجزئة خالد رقم  228سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

الفضل للقنص والرماية

الحسين اهريهرة

مقهى ميني تجزئة أوالد زعير عين العودة

الرباط سال القنيطرة تمارة

إبيس للقنص

محمد سينا استوار

جنان سامي كلم  19,5قيادة المنزه

عزيز ريان الحي االداري سوق االربعاء
الغرب
شارع العلويين رقم  /08مكرر سوق اربعاء
الغرب

دوار ارياح موالي بوسلهام

الرباط سال القنيطرة تمارة

أصدقاء الخير للقنص ورماية الصحون

محمد مومن

دار الشباب الصخيرات

الرباط سال القنيطرة تمارة

األحباب للقنص

المعتصم الخياطي

تجزئة عين الحياة  3رقم  422الصخيرات

الرباط سال القنيطرة تمارة

التاج للقنص

رشيد الخالدي

دار الشباب سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

الجمعية المغربية للقنص المستدام

محمد السعيدي

زنقة طليطلة 86

الرباط سال القنيطرة تمارة

الرمح للقنص

ادريس الحيوني

دوار الريك العبادلة سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

الرياحين للقنص والرماية

ناجم حيدة

رقم  213تجزئة السعادة عين عتيق

الرباط سال القنيطرة تمارة

الزعرية للقنص

محمد بنصغير

فرقة الرمامحة سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

السعادة للقنص

عباس الحالي

دار الشباب سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

الشرفاء للقنص

كمال التوداوي

دار الشباب المنزه جماعة المنزه

الرباط سال القنيطرة تمارة

الصقر الزعري للقنص

لحسن القطيبي

سيدي يحي زعير المركز

الرباط سال القنيطرة تمارة

الصقور للقنص

محمد الرحماني

دار الشباب سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

الصيادة للقنص

محمد حدادي

حتجزئة نجالء فتح الخير واد الذهب رقم 7
مكرر

الرباط سال القنيطرة تمارة

الفائز للقنص

عبد المجيد زروال

دار الشباب األمل تامسنا

الرباط سال القنيطرة تمارة

القصبة للقنص ورماية الصحون

محمد ايت عدي

دار الشباب المغرب العربي

الرباط سال القنيطرة تمارة

القوس للقنص

سعيد براش

حي النصر القطاع  9رقم  645عين العودة

الرباط سال القنيطرة تمارة

المسيرة الخضراء للقنص

بوشتى الزياني

دار الشباب المسيرة 1

الرباط سال القنيطرة تمارة

النجد للقنص

لحسن باهي

تعاونية أحد كيش االوداية A 19

الرباط سال القنيطرة تمارة

الهناء لرياضة القنص والرماية

عبد هللا الخاتري

المسيرة  1رقم 1000

الرباط سال القنيطرة تمارة

ام عزة للقنص

محمد الفائق

رقم  18حي الزعرية عين العودة

الرباط سال القنيطرة تمارة

أوالد زعير للقنص

عبد العزيز عيسات

حي دكالة رقم  80عين العودة

الرباط سال القنيطرة تمارة

أوالد عزوز للقنص

الحاج فكري

دار الشباب سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

اوالد غانم للقنص

التهامي الشروي

التعاونية الفالحية سلسبيل اوالد غانم  -جماعة
صباح الصخيرات

الرباط سال القنيطرة تمارة

أوالد غيث للقنص

بناصر القطيبي

دوار أوالد دليم الشكران سيدي يحي زعير

الرباط سال القنيطرة تمارة

رمى زعير للقنص

عمر المزوضي

حي االمل عين عودة 121،

الرباط سال القنيطرة تمارة

شطاطبة ام عزة للقنص

حميد كريش

ضيعة الكريش مشيخة الشطاطبة أم عزة -
عين عودة

الرباط سال القنيطرة تمارة

عكراش للقنص

منتصر الدحاني

ضيعة محمد الفائق أم عزة

الرباط سال القنيطرة تمارة

لعراعرة للقنص

عبد الرحيم صاديق

دار الشباب سيدي يحيى زعير

الرباط سال القنيطرة سال

بريكشة للقنص

محمد الموساوي

حي الرحمة القطاع "د" رقم 539

الرباط سال القنيطرة سال

أبناء السهول للقنص

احمد لكناوي

سيكتر  11رقم  325حي السالم اإلضافي

الرباط سال القنيطرة سال

أبي رقراق للقنص

عبد المجيد ازعوم

زنقة سال الجديدة رقم  1069حصين

الرباط سال القنيطرة سال

أبي رقراق للقنص

بلحداد بلقاسم

دوار الجبابرة السهول

الرباط سال القنيطرة سال

اخطاطن للقنص والرماية

عمر االدريسي

دوار اخطاطن ايت يدين

الرباط سال القنيطرة سال

الحجرة البيضاء للقنص

عبد الحميد الشريفي

حي وادي الذهب زنقة العرائش رقم 13
العيايدة

الرباط سال القنيطرة سال

السالم للقنص والرياضة

محمد الشارف

دوار أوالد اعقيل الجوانب السهول

الرباط سال القنيطرة سال

السويدي للقنص والرياضة

حسن الجراري

تجزئة سعيد حجي رقم  434طريق القنيطرة

الرباط سال القنيطرة سال

الصقور الذهبية للقنص والرياضة

محمد بهلولي

دوار أوالد جابر الجياهنة قيادة العرجات
السهول

الرباط سال القنيطرة سال

العمرانية للقنص

عبد المولى لبي

حي الرحمة قطاع باء رقم 98

الرباط سال القنيطرة سال

الفاتحي للقنص

أوالد المراكشي
مصطفى

منزل اسعيد فالوي شارع محمد الخامس
إقامة  45ب شقة  8سال الجديدة

الرباط سال القنيطرة سال

النصر للقنص

حسن الحدادي

تجزئة سعيد حجي رقم 1061

الرباط سال القنيطرة سال

أمير النسر للقنص والرماية

إبراهيم الحريفي

تجزئة سعيد حجي رقم  434طريق القنيطرة

الرباط سال القنيطرة سال

بولهري للقنص

محمد بولغالغ

تجزئة السنبلة رقم  65خارج باب شعفة

الرباط سال القنيطرة سال

تازغت للقنص والرماية

حسن كعبوبة

دوار ايت حدو سعيد جماعة مجمع الطلبة
قيادة ايت اوريبل

الرباط سال القنيطرة سال

رفاق الجبابرة للرياضة والقنص

بنعيسى بلحداد

الركز االجتماعي الجبابرة اخصين

الرباط سال القنيطرة سال

سكينة للقنص

محمد الرويجل

سانية الباسا رقم 34

الرباط سال القنيطرة سال

سهب الرمل للقنص

الحاج هنتور بالنيابة

دوار أوالد عيسى السهول

الرباط سال القنيطرة سال

شباب السهول للقنص

ياسين الحومر

دوار المفالحة أوالد علوان السهول

الرباط سال القنيطرة سال

مجمع الصالحين للقنص

عبد الواحد زعير

دوار تافودايت جماعة مجمع الطلبة قيادة
ايت اوريبل

الرباط سال القنيطرة سال

مهى للقنص

مصطفى عبيدة

دوار أوالد الطالب الحدادة

الرباط سال القنيطرة سال

ياسمين للقنص والتنمية القروية

ميلود الزديهري

قطاع االلفة زنقة بن سليمان رقم  13العيايدة

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

صقور الغرب للقنص

عبد هللا المشرية

دوار أوالد العايدي القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

اكليم للقنص والرماية

عزيز لبيض

شارع األمم المتحدة رقم 64

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

البهجة للقنص

عبد هللا لعسل

حي اإلداري زنقة الداخلة رقم  15سيدي يحي
الغرب

الرباط سال القنيطرة

سيدي سليمان

الحسناوية للقنص والرماية والمحافظة عىل البيئة

رشيد الدغالج

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الحسنية للقنص

نجيب برارجي

حي الوحدة  2المجموعة  33بلوك ب رقم 14
سيدي يحي الغرب

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الخير

عبد اللطيف بن خيرة

دوار والد عبد المولى القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الرحمة للقنص

إدريس بوطيب

دوار ضاية عائشة القصيبة

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الرماية والقنص بهت

محمد المبشور

دوار المرادسة قيادة الصفافعة

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الزهانية للقنص والرماية

علي الراية

دوار أوالد شعيبعين الشقف جماعة دار
بالعامري

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

السالم للقنص

الراضي الراضي

حي الوحدة بلوك  1مجموعة  13الرقم 13
سيدي يحيى الغرب

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الشاوية للقنص والرماية

قاسم الزهري

دوار الفكارنة دار بالعامري

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الصالحية للقنص

رشيد العالمي

دوار الشيبان بني ثور القصيبة

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الصداقة للقنص

محمد عشان

دوار العمارنة جماعة دار بالعامري

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الصفافعة لهواية القنص والرماية

محمد المجدوبي

دوار العزاوزة القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الغرب للقنص والرماية

محمد ادراز

حي الليمون ب رقم  339مشرع بلقصيري

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الغرب للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة ومحاربة القنص العشوائي

الخليل الودغيري

دار الشباب  11يناير

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الغزوانية للقنص

الكبير الهبهاب

دوار الغزاونة جماعة دار بلعامري

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الفتح للقنص

ادريس بنبكور

دوار أوالد عبد المولى

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الفهد للقنص

الجياللي الزيتوني
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الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الكرامة للقنص

خليد السني

دوار الجبارة القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

المختارية للقنص والرماية

بومهدي الدرداك

دوار مختار الدرداك جماعة ازغار

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

النصر للقنص

امحمد دويدة

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

النعاعسة للقنص

الجياللي بغنو

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الهناء للقنص والرماية

الميلودي حزوط

دار بالعامري المركز

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الياسمين ( )2للقنص

احمد التومي

مقهى الرياضة رقم  1شارع المغرب العربي

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

الياسمين للقنص

ادريس الدغالج

دوار التورسة أوالد حنون قيادة القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

اليمامة للقنص

نور الدين الكرواني

دوار الرزاكلة جماعة الصفافعة القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

أيمن للقنص والرماية

محمد الزفاط

دوار العبيات أوالد احسين

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

بذر للقنص

عبد االاله برارحي

حي الوحدة  2مجموعة  33بلوك ب الرقم
 14سيدي يحيى الغرب

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

سهب الفال للقنص والرماية

عبد الرحمان بديدة

دوار الطيسان تامسنة جماعة بلعامري

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

سيدي عباد للقنص

لحسن العيساوي

دوار أوالد عبد المولى جماعة القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

ضاية عائشة للقنص

احمد الهراس

دوار العبابدة ضاية عائشة القصيبية

الرباط سال القنيطرة سيدي سليمان

فتح هللا للقنص

قاسم النحاف

دوار الكرامة بني ثور

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

أطلنتس للقنص

عمر عامري

رقم  488تجزئة طريق طنجة

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

األشراف للقنص والرماية

ربيع لوكيلي

حي البلوك فيال 19

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الروكي للقنص

عبد اإلله الروكي

ضيعة  6226طريق الحاج العربي

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الروكية للقنص والرماية

الشريف اجبيلو

عين الدفالي المركز

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الصداقة للقنص والرماية

عبد الرحيم اإلدريسي

دوار أوالد سالم القرية الخنيشات

حي االسعادة بلوك  12رقم  13سيدي يحيى
الغرب
دوار الحيمريين عين الشقف جماعة دار
بلعامري

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الصداقة للقنص والرماية أغبال

منصور الداودي

قرية كريمات جماعة سيدي الكامل قيادة
المختار دائرة بهت

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الوفاق للقنص

عبد الحميد الحافظ

جماعة توغيلت قيادة الخنيشات

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

شراردة للقنص

حسن لكحل

حي الصياد 39

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

غزالة للقنص

السعد بن زروال
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الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

لعسل للقنص والرماية

هشام لعسل

ضيعة لعسل دوار كباص الرمل جماعة
النويرات

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

األمل للقنص

العربي الحريزي

دار الشباب دار الكداري

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

األمل للقنص

محمد نوري

مقهى عصام شارع محمد الخامس -
بلقصيري

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

البندقية للقنص باوالد نوال

التهامي الكرافس

دوار قرية الكرافس قيادة أوالد نوال

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

التدرج للقنص والصيد

يوسف الروكي

رقم  1طريق طنجة

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

التغراوية للقنص

الهادي زديكة

منزل السيد لشهب زديكة دوار الثغاري
العواوشة قيادة دار العسلوجي

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الحريشة للقنص والرماية

نور الدين بارة

دوار أوالد امبارك جماعة بئر الطالب

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الحسنية للقنص

محمد رحيوي

حي ميمونة رقم 67

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الحسنية للقنص

الحسن العسالي

تجزئة طريق طنجة رقم 428

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الحمامة الزرقاء للقنص

ادريس حليوي

حي الياسمين بلوك س رقم 1691

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

السالم للقنص والرماية

منعم كرفسي

شارع الحسن الثاني محطة بتروم الكرافس

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

السلوى للقنص

محمد ميموني

حي شرف رقم 197

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الصيد الفالح للقنص

محمد بنجلون

دوار اوالد حماد جماعة سيدي عزوز قيادة
موالي عبد القادر

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الكرم للقنص وحماية البيئة

جواد جدي

أوالد الصغير مختار

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

النصر باب تيوكا للقنص والرماية

عبد الفقادر بنطيبي

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

الياقوت للقنص

ادريس الياقوت

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

اليسر للقنص والرماية

عزيز الشن

ودادية وادي الذهب رقم  09مشرع بلقصيري

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

بوجمانة للقنص

علي بن زروال
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الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

تكنة للقنص

سعيد طانكة

دوار آيت حمو جماعة وقيادة تكنة -بير
الطالب

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

تالل الغرب  2للقنص والرماية

عبد الدايم الجليدي

جماعة موالي عبد القادر دائرة تالل الغرب

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

توغيلت بوزنطار للقنص

بخدة الفيلة

دوار اصبيح توغيلت

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

جناوة للقنص

بوشتى زحيط

الدوار الجديد جماعة عين الدفالي دائرة تالل
الغرب

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

دار الكداري للقنص البيئي والرماية

خليل الهاللية

دار السشباب دار الكداري

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

سبو للقنص

عبد الواحد الخرباشي

جماعة تكنة دائرة الشراردة

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

سيدي امحمد بن لحسن للقنص

أحمد أمامي

دوار السشتاونة قيادة الخنيشات

منزل نور الدين ماكيني محطة البنزين افريقيا
باب تيوكتا
دوار أوالد الرياحي قيادة النويرات دائرة
الغرب بني مال

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

شاهين الغرب للقنص والرماية

عبد الوهاب الغليمي

رقم  31الزنقة  38حي المرس

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

عين بودرة للقنص

عزيز الحربيلي

جوهرة رقم 1011

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

غزالة  2للقنص

يوسف بن زروال

شارع محمد الخامس رقم  51ص ب 307

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

البالومب للقنص

عمار البعاوي

حي الياسمين بلوك ب رقم 259

الرباط سال القنيطرة سيدي قاسم

مختار للقنص

بدر الدين لحمين

دوار العطاونة قيادة المختار

الشرق

الدريوش

شباب امطالسة للقنص والرماية

مصطفى العاللي

مقهى الهناء

الشرق

الدريوش

األمل للقنص والبيئة

محمد عماري

دوار الصندون جماعة اجرمواس

الشرق

الدريوش

األمل للقنص والرماية

محمد مبروك

دوار أوالد عمرو أوالد سالم امطالسة

الشرق

الدريوش

السالم للقنص والرماية

مصطفى الوكيلي

منزل مزيان المنصوري دوار أوالد ادريس -
امطالسة

الشرق

الدريوش

الصقر للقنص

مصطفى العجوري

شارع وادي الذهب حي بام

الشرق

الدريوش

القنص والبيئة دهار اوبران

شعيب قروش

مقهى نظر البحر دوار أوالد امغار تمسمان

الشرق

الدريوش

الكرم للقنص والرماية

محمد هراوي

مركز تفرسيت

الشرق

الدريوش

النور للقنص والرماية

احمد ناجح

تعاونية الفردوس لجمع وتسويق الحليب

الشرق

الدريوش

أوالد يشو للقنص والرماية

إسماعيل البجكوري

منزل عياد وياه دوار أوالد عمرو حماعة
امطالسة

الشرق

الدريوش

بوصفضاون للقنص والرماية

علي المزياني

دوار مريرات أوالد سالم امطالسة

الشرق

الدريوش

تاوردة للقنص والرماية

منصور الزياني

منزل حماد الزياني شارع الفارابي حي القدس

الشرق

الدريوش

تزروت للقنص والرماية

امحند الطاهري

مطحنة مبسط دوار أوالد حدوجماعة امطالسة

الشرق

الدريوش

تمسمان للقنص

احمد اظهشور

مقهى افاسي باتروكوت

الشرق

الدريوش

تيزي واضو للقنص والرماية

سعيد الهردومي

المكتبة العمومية مركز ميضار األعلى بني
توزين

الشرق

الدريوش

مبسيط للقنص والرماية

موسى قالح

مطحنة مبسط دوار أوالد حدو جماعة امطلسة

الشرق

الدريوش

واد امقران للقنص

محمد يطي

كرونة المركز جماعة تمسمان

الشرق

الناظور

امدجوكار للقنص والرماية

علي كوجيلي

مقهى طوطال بالعروي

الشرق

الناظور

باب افسو للصيد والقنص والمحافظة
على البيئة

حميد الغباسي

شارع الحسن الثاني رقم  215مقهى المغرب
العربي  -باشوية العروي

الشرق

الناظور

بالل للقنص والرماية

والحاج الحسين

شارع المسيرة رقم 398

الشرق

الناظور

تيزيزاوين للقنص

مصطفى عواج

منزل عبد الرحيم بيرو أوالد داوود الزخانين

الشرق

الناظور

عبد الكريم الخطابي للقنص

عبد السالم الكركري

شارع الحسن الثاتي طريق الرئيسي

الشرق

الناظور

قرن السبع للقنص

نور الدين الشيكار

محل قرب دكان ادريس الشيكر دوار
اموساتا حاسي بركان

الشرق

الناظور

أصدقاء الغابة للقنص والرماية

محمد العبدالوي

محطة بيتروم حاسي بركان

الشرق

الناظور

األمال للقنص والرماية

محمد اعراب

مقهى الجوهرة شارع الحسن الثاني رقم 207
العروي

الشرق

الناظور

األمل للقنص والصيد

عبد هللا شوراق

الشارع الرئيسي مسجد بدر رقم  18اركمان

الشرق

الناظور

البحر االبيض المتوسط للقنص

وديع شيلح

شارع سيدي عثمان زقنة قطر رقم  1الطابق
األول رقم  3زايو

الشرق

الناظور

الرفاق للقنص والرماية

محمد الغريبي

شارع الياسمين رقم  217العروي

الشرق

الناظور

الزياتة للقنص والرماية

محمد الحمداوي

مقهى المسافرين حاسي بركان

الشرق

الناظور

السالم للقنص والصيد

عبد القادر طالبي

أركمان

الشرق

الناظور

الضاية للقنص

جمال المسعودي

شارع محمد الخامس رقم  189ازغنغان

الشرق

الناظور

القنص والرماية الفرح

عبد هللا حمودي

مقهى الحرية الكائنة بجماعة اوالد داود
ازخانين قيادة رأس الماء دائرة لوطا

الشرق

الناظور

الوفاء للقنص والصيد والرماية

سعيد زروالي

مقهى الهادف جماعة حاسي بركان

الشرق

الناظور

اليمامة للقنص والرماية

شفيق رحيمي

حي الكندي رقم  10زنقة 88

الشرق

الناظور

أنمون للقنص والرماية

محمد الورياشي

الشرق

الناظور

اورش للقنص والرماية

سعيد ابطيوي

دوار مساديت بني شيكر

الشرق

الناظور

أوالد إبراهيم للقنص

محند بطيش

شارعالخميسات العروي

الشرق

الناظور

أوالد منصور للقنص

زاوي عبد اإلاله

مقهى موالي رشيد أوالد منصور زايو

الشرق

الناظور

ايكسان للقنص والرماية والبيئة

ميمون بخباخ

فضاء اتحاد جمعيات ايكسان

الشرق

الناظور

بني بويفرور للقنص

بوبكار العياشي

منزل يونس زريوح دوار انعيساتا بني بويفور

الشرق

الناظور

بوعنقوذ للقنص

عبد الكريم لمقدم

شارع لكويت رقم  13أوالد إبراهيم

الشرق

الناظور

بويافر للقنص والرماية

ميمون الرايس

قيادة باعزانن

الشرق

الناظور

ماسين للقنص

محمد التوري

موكزثالثاء بني سيدال ص.ب 16

الشرق

الناظور

محمد شكري للقنص والرماية

محمد اجواو

بني شيكر المركز

الشرق

الناظور

نوميديا للقنص والرماية

كريم الوعماري

محطة زيز الطريق الرئيسية

الشرق

بركان

أغبال للرماية والقنص

عبد المالك رحماني

ضيعة الرحماني دوار عيشون جماعة اغبال
دائر احفير

الشرق

بركان

السالم للقنص وتأجير حق القنص

بوجمعة الماحي

دوار بني وال لوطا جماعة الشوحية

الشرق

بركان

الغزالة للقنص والرماية

بنصالح جليل

حي الليمون زنقة غرناطة

الشرق

بركان

المنزل للقنص والرماية

رابح مالس

غار اللوح سيدي علي بن يخلف جماعة فزوان

الشرق

بركان

اليمامة للقنص

عبد الحليم وجيط

دوار محجوبة قيادة الشويحية

الشرق

بركان

مالك للقنص

يحي زريوح

حي السعادة زنقة الميناء رقم 5

الشرق

بركان

اتريفة للقنص المؤجر والمحافظة على
البيئة

منصور قندروش

منزل السيد منصور قندروش دوار أوالد
يخلف قيادة الشويحية

الشرق

بركان

أصدقاء القنص

جياللي زهير

دوار الشعانين لبالنات -مداغ

الشرق

بركان

األمل للقنص

فوزي الحرشة

منزل عزيز دوار أوالد بنعمر جماعة بوغريبة

رقم  18شارع المقاومة

الشرق

بركان

البركة للقنص

محمد العشي

قاعة الحفالت جماعة اغبال دائرة احفير

الشرق

بركان

الحجل األبيض للقنص والرماية

الحسان غرابتي

ب  53شارع عمر الوشاني حي السعادة احفير

الشرق

بركان

الزعارة للقنص المؤجر

عبد القادر حمودي

حي السعادة رقم  256أكليم

الشرق

بركان

الشباب البركاني للقنص

محمد بوشيبة

زنقة المسيرة الخضراء حي المسيرة 5

الشرق

بركان

الشرق للقنص والرماية

الميلود غرافي

زنقة مكناس حي الوفاق سيدي سليمان 7
شراعة

الشرق

بركان

الصداقة للقنص والرماية أغبال

محمد دحماني

الجاعة القروية أغبال دائرة أحفير

الشرق

بركان

الليمون للقنص

الحسين جعدان

الزنقة  1حي بوهديلة 46

الشرق

بركان

النصر للقنص

ميمون موسى

أكليم 123

الشرق

بركان

النهضة للقنص

سعيد هيفتي

حي البيطا رقم  125أكليم

الشرق

بركان

أمين للقنص

أمين بن صالح

رقم  19زنقة النيل طريق السعيدية

الشرق

بركان

أوالد جابر للقنص

محمد جابري بن
محمد

زنقة الزهور تجزئة الحسنية حي المقاومة 7

الشرق

بركان

بني بويعال للقنص

الميلود رابحي

الشرق

بركان

تافوغالت للقنص

ميمون بنعلة

الشرق

بركان

تبونت للقنص والصيدمحمد بركاني

محمد بركاني

دوار تاغرابت جماعة اغبال

الشرق

بركان

تغجيرت للقنص والرماية

جمال غرابتي

دار الشباب احفير

الشرق

بركان

جعرة للقنص

عبد الرحيم عرباوي

دوار أوالد الحاج جماعة زكزل

الشرق

بركان

ذراع سيدي مومن للقنص

البكاي بعالوي

جماعة أغبال احفير

الشرق

بركان

رسالن للقنص والرمايون والتنمية

بغدادي أحمد

دوار برديل رسالن

الشرق

بركان

زكزل لحماية القنص التقليدي

يحيى يعقوبي

مقهى نجمة بركان سيدي سليمان شراعة

الشرق

بركان

سيدي بوزيد للقنص

مصطفى الصايفي

منزل يحيى دادة دوار بوغريبة دائرة اكليم

الشرق

بركان

عين الركادة للقنص والرماية

الحسين زروالي

شارع محمد الخامس رقم  3مقهى الدرعاوي
عين الركادة

الشرق

بركان

عين آلمو للقنص

مراد لهبيل

زنقة ابن خلدون رقم  24حي بوكراع

الشرق

بركان

كيس للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

الحسين زروقي

زنقة العلويين رقم  02أحفير

الشرق

بركان

لعثامنة للقنص

محمد ناجي

شارع بركان مقهى الوزان الطابق األول حي
االنتصار لعثامنة

الشرق

بركان

مغارة الحمام للقنص بتافوغالت

رشيد زيان

مقهىرياض الشرق بتافوغالت

الشرق

بركان

نادي رماة بني يزناسن للقنص

لخضر وريمشي

رقم  28زنقة الرباط

الشرق

بركان

واد بني وكالن للقنص

يحيى ملوكي

منزل عبد الحفيظ بكاوي بدوار اجدير جماعة
زكزل

الشرق

تاوريرت

إرسان للصيد البري والرماية

محمد برابح

دوار إرسان عين لحجر العيون الشرقية

الشرق

تاوريرت

الصدق للقنص

احميدة المحجوبي

أوالد الشريف أوالد بوكزة بني ريص قيادة
الكعدة

زنقة  518رقم  20حي سيدي علي بن يخلف
السفلي
نزل الزاكي الطريق الرئيسية رقم 27
(بركان-وجدة)

الشرق

تاوريرت

بوخوالي للصيد البري

محمد الوكيلي

رقم  ،3زنقة  9الحي المحمدي العيون الشرقية

الشرق

تاوريرت

تسكورت للصيد البري والرماية وحماية
البيئة

عبد هللا قدوري

دكان بالسوق األسبوعي الخميس جماعة
سيدي لحسن دبدو

الشرق

تاوريرت

سيدي ملوك العيون للقنص

محمد عايش

الزنقة  22رقم  1حي النخلة العيون الشرقية

الشرق

تاوريرت

لعثامنة للقنص والمحافظة على البيئة

محمد ايناو

دوار لعثامنة جماعة سيدي لحسن إقليم
تاوريرت

الشرق

جرادة

أجدير للقنص

الحسان عباسي

دوار لمهارش جماعة لعوينات

الشرق

جرادة

البراق للقنص

رابح بوقيطون

جماعة تيولي

الشرق

جرادة

الفتح للقنص

اقويدر بوقيطون

دار الشباب بتويسيت

الشرق

جرادة

تيبوريين للقنص

البشير حمويي

معصرة الزيتون لبخاتة السفلى قيادة كفايت

الشرق

جرادة

جرادة للقنص

المصطفى بلعجيل

دار الشباب جرادة  2شارع عبد الكريم
الخطابي الحي الجديد

الشرق

جرادة

جرف الوازن للقنص

محمد عفان

دوار أوالد بن عثمان راس عصفور

الشرق

جرادة

زيدور للقنص

البكاي زكاغ

دوار مزغنان لمواطر جماعة العوينات

الشرق

جرادة

عكاية للقنص لعوينات

عبد القادر عزة

دوار عكاية جماعة لعوينات

الشرق

جرادة

فردوس الرياضية للصيد البري والرماية

مصطفى زياني

دار الشباب 2

الشرق

جرادة

لعوينات للقنص

عبد الكريم عماري

لعوينات المركز

الشرق

جرسيف

السالم للقنص

عبد المجيد الجغاوي

محطة بيتروم

الشرق

جرسيف

صاكة للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

البشير ميغز

مركز صاكة

الشرق

جرسيف

غداري للقنص والرماية

رشيد غداري

منزل عالل غداري صاكة المركز

الشرق

جرسيف

مرادة للقنص

لخضر اسباغي

دار اسباغي

الشرق

فجيج

الظهرة للقنص والرماية

الطيب بنرقي

قيادة تندرارة

الشرق

فجيج

النجود العليا للقنص

حسن قوطيط

ب  18تجزئة الوحدة  2تندرارة

الشرق

فجيج

تيزيزاوين للقنص والمحافظة على البيئة

عبد الرحمان عمراني

حي اسردن بتالسينت

الشرق

وجدة

السعادة للقنص والتنمية بني خالد

إسماعيل حمداوي

تجزئة اإلمساك رقم  12بني درار

الشرق

وجدة

النصر للقنص

لحسن الويزي

تجزئة الجملي ادريس رقم 02

الشرق

وجدة

اليمامة البيضاء للقنص والرمي

محمد شحالفي

طريق عين بني مطهر قساري الجمعية
الخيرية رقم 78

الشرق

وجدة

أم الزهرة للقنص

رشيد رمضاني

دوار اكزناية بني خالد

الشرق

وجدة

بني وكيل للقنص

محمد بوبقرات

دوار أوالد بنعبد القادر بني وكيل جماعة
اسلي

الشرق

وجدة

تازدايت للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

فريد عالوي

دوار تازدايت جماعة عين الصفاء

الشرق

وجدة

زركة دبدو للقنص

محمد عزيزي

طريق سيدي بومدين 16

الشرق

وجدة

عين الصفاء

بوعزة بوراص

مقهى طارق سخسوخ عين الصفاء المركز

الشرق

وجدة

لبصارة للقنص والرماية

نور الدين معزوزي

دوار أوالد فراجي جماعة لبصارة

الشرق

وجدة

لهنادزة للقنص

عبد القادر الدرويش

دوار لهنادزة قيادة بني خالد

الشرق

وجدة

مكرز الرياضي للقنص

رابحي ميمون

حي االندلس زنقة اللؤلؤ رقم 11

السمارة

الوعل للقنص والرماية

عمر ادخيل

زنقة الحوز رقم 13

السمارة

لكعيدة للقنص

حميدو الضالع

زنقة حسن الداخل رقم 25

العيون

الساحل للقنص بالعيون

محمد مريزيك

حي موالي رشيد شارع األمين رقم 18

العيون

الساقية الحمراء للقنص

محمد صالح بوصولة

حي السعادة الزنقة  7رقم 40

العيون

الساقية الحمراء للقنص والرماية بسالح
الصيد

بابيت أحمد

حي األمل رقم 27

العيون

الشاهين للقنص

كريم زويتة

العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء
العيون الساقية
الحمراء

العيون

الصقر للقنص

عبد الخالق بابا

العيون

العيون للرماية والقنص

سيدي محمد فاضل
الركيبي

حي موالي رشيد بلوك  20الشطر األول رقم
25
حي موالي الرشيد شارع مكة بلوك  3عمارة
3
حي موالي رشيد شطر الول بلوك  16رقم
15

العيون

العيون للقنص بالعيون

خطري ببيت

شارع الشريف أمزيان رقم  03حي القدس

العيون

المرسى للقنص

خطاري الدحمي

زنقة وجدةرقم  15المرسى

العيون

المهارة للقنص

خالد بومعزة

حي ولي العهد زنقة يثرب رقم 32

العيون

أيدار للقنص بالعيون

طارق بوجا

شارع مكة رقم  15الحي اإلداري

العيون

تسلبا للرماية والقنص

محمد بوبيت

ببوكراع المركز

العيون

دومس للقنص

علي بوبيت

حي ناتيفو رقم  09بوكراع المركز

العيون

فم الواد للرماية والقنص

الخظير باداد

حي الضيعات فم الواد

العيون

لمسيد للقنص والرماية

العيون

نادي الرمال الذهبية للقنص

سيدي محمد مبارك
الرايس
سيدي محمد نجيب
لعروسي

دار الشباب أم السعد
زنقة  3رقم  17حي الوحدة 2

العيون

واد بوكراع للقنص والرماية بسالح الصيد

موحى القائد لنصار

مركز بوكراع

بوجدور

انعامية للقنص والرماية

امبيريك خيا

زنقة سبو حي ام لمحار

بوجدور

بوجدور للقنص

امربيه اهل حماد

شارع الحسن الثاني عمارة الغيالني

بوجدور

نادي التحدي للقنص البري والرماية
بسالح الصيد

موالي إبراهيم
التروزي

حي اللة مريم زنقة احنيفرة

طرفاية

اإلقليمية لهواة الرماية والقنص

سيدي محمد التروزي

دار الشباب القدس

طرفاية

الساحل للرماية والقنص والحفاظ على
الثروات الطبيعية

عبد الرحمن شيبة

دار الشباب القدس

بني مالل خنيفرة

أزيالل

الحفاري للقنص والرماية

جواد مرزوق

دوار تغيرتنفنان ايت ماجدن دائرة ولتانة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

السعادة انتيفا للقنص والرماية

الكبير اليزيدي

تنانت المركز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

ايت بوكماز للقنص والرماية والمحافظة
على البيئة

أحمد موجان

تبانت ايت بوكماز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تساوت للقنص

السعيد اعراب

جماعة ايت تمليل دائرة فطواكة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تكانت للقنص

عبد المجيد مقير

مركز امداحن

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تمكانت للقنص والرماية

محمد الدهبي

دوار تالوين ايت صالح جماعة ايت ماجدن
دمنات

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تيزي غنيم للصيادين للقنص

حميد غنباوي

مكز واويزغت

بني مالل خنيفرة

أزيالل

جيبر للقنص والرماية

المصطفى مفيد

دوار مومناسن ايت ماجدن دمنات

بني مالل خنيفرة

أزيالل

كونتتي للقنص

يونس بونوار

تنانت المركز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

احمام للقناصة بايت بوكماز للقنص

محمد بولمان

الحي اإلداري ايت بوكماز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

أحمام للقنص والرماية

علي عالم

مقهى اخوا جماعة ايت مزيغ

بني مالل خنيفرة

أزيالل

أدرار للقنص وصيد األسماك

الطيبي ربعطي

شارع المسيرة الخضراء أفورار

بني مالل خنيفرة

أزيالل

ازوركي للقناصين

لحسن ايتصبيحا

شارع الحسن الثاني بناية مطعم ابن زياد

بني مالل خنيفرة

أزيالل

اسكسي للقنص

علي فيكري

جماعة إسكسي قيادة واويزاغت

بني مالل خنيفرة

أزيالل

اسكور للقناصين بايت بوكماز

يوسف تكوكين

تبانت ايت بوكماز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

اسمسيل للقنص

إبراهيم صديقي

دوار اسمسيل جماعة تسقي ايت اعتاب

بني مالل خنيفرة

أزيالل

إغندرة للقنص والرماية

حميد بولعزايم

المنزل رقم  13حي بوشان قرب عمارة
األحباس دمنات

بني مالل خنيفرة

أزيالل

إغيل للقنص والرماية

محمد التسير

دوار مومناسن ايت ماحدن دائرة ولتانة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

افورار للرماية والقنص والبيئة

موح إمراس

حي النصر أفورار

بني مالل خنيفرة

أزيالل

األطلس للقنص والرماية

ملوي عاشور

تبانت آيت بوكماز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

اموكز للقنص والرماية

محمد حرمت

دوارمومناسن ايت ماجدن دائرة ولتانة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

أهل انتيفا للقنص

عبد القادر بودينة

فم الجمعة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

ايت اعتاب للقنص

محمد إبراهيم
البوفاريسي

دوار السدات جماعة موالي عيسى بن ادريس
قيادة ايت اعتاب

بني مالل خنيفرة

أزيالل

آيت بواولي لتنمية القنص

احمد العطاوي

قيادة تبانت ايت بوكماز

بني مالل خنيفرة

أزيالل

ايت داود اوعلي

لحسن ناصيري

مركز ايت اوقبلي قيادة تاكلفت واويزغت

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تغرت للقنص والرماية

لحسن زوين

دوار تغرت نفنان ايت ماجدن دائرة ولتانة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تفاوين للقنص والمحافظة على البيئة

احماد واووجا

مركز اسكاط جماعة ايت عباس

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تكمرت لصيادي دمنات للقنص

محمد مرزون

حي درب جديد رقم  - 98دمنات

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تمضوت للقنص والرماية

صهير زورز

ايت ماجدن دائرة ولتانة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

تيكوفا للقنص والرماية

محمد اجلتاسن

ايت صالح جماعة ايت ماجضن دمنات

بني مالل خنيفرة

أزيالل

رماة أزيالل للقنص والرماية والمحافظة
على البيئة

عبد الغني كابي

أزيالل

بني مالل خنيفرة

أزيالل

هاولي للقنص والرماية

العزيز سكندر

دوار امهراض ايت ماجدن دمنات

بني مالل خنيفرة

أزيالل

هرموش للقنص والرماية

محمد ابراغ

دوار مومناسن ايت ماجضن ،دائرة ولتانة

بني مالل خنيفرة

أزيالل

هيثم للقنص والرماية

الحسين ملوي

مطعم ابن زياد شارع الحسن الثاني

بني مالل خنيفرة

أزيالل

وانسور للقنص

محمد حاجي

مركز وانسور

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

آدم للقنص

عماد بريشة

دار الشباب دار ولد زيدوح

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

األشبال للقنص

يوسف األشهب

دار الشباب ام الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الخلفية للقنص والرماية والبيئة

عبد الرحمان
مرسلميز

دوار الخلفية أوالد حسون

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الزيدانية للقنص والبيئة والرماية

بنعمرو المكناسي

جماعة الخلفية أوالد عبد هللا قيادة بني عمير
الشرقية

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

السالم للقنص

إبراهيم بوجبيل

حي القدس باشوية أوالد عياد

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

بني عمير للقنص التقليدي

المصطفى األشهب

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

قدماء الرماة للقنص

احمد الراجي

محطة زيز أوالد يحيى أوالد سيدي شبنان
الشرقيين

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

أبو جنان للقنص والرماية

عدنان كتامت

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

إخوان للقنص

محمد زينة

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

ادرار أوالد عياد للقنص

عبد الصماد الدحاني

حي االنبعاث خميس أوالد عياد

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

ارنب االطلس للقنص

عبد الرحمان سكراتي

محطة اوليبيا أوالد عياد

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

أسود بني عمير للقنص

رشيد قوري

دار الشباب ام الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

أصدقاء االطلس للقنص

موالي المصطفى سياد دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

اإلخالص للقنص

صالح كناني

دار الشباب ام الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

األصدقاء للقنص

الحبيب زاهي

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الخير للقنص

محمد زهاوي

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الرماة للقنص

نور الدين باطل

دار الشباب ام الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الزناد الذهبي للقنص

عزيز النباتي

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

السالم للقنص

محمد راتي

دار الجماعة ببني وكيل

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الصقر للقنص

محمد تشيش

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

العهد للقنص

المهدي منصف

محل تجاري دوار أوالد اركيعة

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

القناص األصيل للقنص والرماية والبيئة

محمد معياني

دار الشباب ام الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

المغرب األخضر للقنص

بدر حيدان

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

النصر للرماية والقنص

سعيد زينى

دار الشباب ام الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

النور للقنص

محمد زيدوح

دار الشباب  9يوليوز

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

الوئام المغربي للقنص

احمد الهاشمي

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

اليمامة للقنص

مبارك سعداوي

داراالجماعة بني وكيل

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

بني عمير للقنص

جمال حديدو

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

بني عمير للقنص

محمد توفيق

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

جبال للقنص والرماية

طارق القوري

دار الشباب أم الربيع

بني مالل خنيفرة

الفقيه بن صالح

يمامة األطلس للقنص

عبد الكريم النباتي

محطة شالة طريق خريبكة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

اغبالة للقنص والرماية

محمد والمقدم

الحي اإلداري أغبالة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

العيادية للقنص والرماية

عبد العزيز بوعدود

اوالد عياد اوالد عطو قرب السوق األسبوعي

بني مالل خنيفرة

بني مالل

اليوسفية ألم الربيع

عبد السالم معروفي

أوالد يوسف قصبة تادلة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

أم البخت للقنص

إبراهيم السماللي

دار الشباب ايت ام البخت دائرة القصيبة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

بوحزام للقنص والبيئة

صالح افتحي

بني مالل خنيفرة

بني مالل

بولعشوش للقنص

عزيز نصراوي

بني مالل خنيفرة

بني مالل

اسكسي للقنص والمحافظة على البيئة

عبد السالم بوتزنرين

أوالد زهرة اوالد عياد بلوك  16رقم 1

بني مالل خنيفرة

بني مالل

أقشا للقنص والرماية

الغازي انداح

دوار افروك قيادة أغبالة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

أكنوس للقنص

عبد اإلله أبو زيان

ايت حبيبي ايت احساين تاكزيرت

بني مالل خنيفرة

بني مالل

األطلس للصيد والقنص

باري قسو

اغرم العالم ورشة مسلم للنجارة ايت ويرة
القصيبة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

األطلس للقنص

قاسم معوني

حي التقدم تجزئة كريمة رقم 91

بني مالل خنيفرة

بني مالل

األطلس للقنص والرماية

إبراهيم احسيني

منزل حسن موساوي دوار ايت حمي تيحونة
دير القصيبية

بني مالل خنيفرة

بني مالل

األطلس للقنص والمحافظة على الثروة
الغابوية

عبد الرحمان بوستى

حي ايقور زنقة أ رقم  45زاوية الشيخ

بني مالل خنيفرة

بني مالل

األمل للقنص والرماية وصيد السمك

عبد الرحمان البريشي

شارع محمد الخامس رقم  109محطة
االلبنزين بني عمير

بني مالل خنيفرة

بني مالل

البركة للقنص والبيئة

موالي الصالح نعيم

فضاء أطلس محطة بيترومين أمغيلة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

الرماة للقنص

محمد زهير الفقير

فحص السيارات المنطقة الصناعية كلم 6

بني مالل خنيفرة

بني مالل

الشباب الرياضي قصبة تادلة

سعيد بنيطو

دار الشباب المسيرة قصبة تادلة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

الصداقة للقنص

عبد السالم جليل

حي الشرف ايت القرشي إقامة رابحة الطابق
األول

بني مالل خنيفرة

بني مالل

القصيبة للقنص والرماية

صالح عطفي

الجماعة الترابية القصيبة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

الكرم للقنص آيت أم البخث

نور الدين عباوي

زنقة أم الرمان رقم  34بويمجان زاوية الشيخ

بني مالل خنيفرة

بني مالل

اللقالق للقنص

عبد الصادق المعنكد

اوالد عياد اوالد سليمان الزنقة  1رقم 220

بني مالل خنيفرة

بني مالل

المعدنية للقنص والرماية والمحافظة
على البيئة

محمد الشجري

أوالد يوسف قصبة تادلة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

المغرب األخضر للقنص والرماية

خالد مهراوي

شركة  ، sometubالمنطقة الصناعية كلم 5
طريق مراكش

بني مالل خنيفرة

بني مالل

اوالد امبارك للقنص والرماية

رشيد فاضل

أوالد اعريبة أوالد امبارك

الحي اإلداري ايت وودي قيادة تاكزيرت
دائرة القصيبية
منزل علي تفروت دوار ايت وعبيد هللا ايت
ام البخت

بني مالل خنيفرة

بني مالل

أوالد ايعيش للقنص

ابوقاسم العزوزي

دوار القراقب أوالد يعيش

بني مالل خنيفرة

بني مالل

ايت سخمان للقنص

محمد كريم

محل تجاري احساين عقيد تيزي نسلي دائرة
القصيبة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

ايت عبدي للصيد

بناصر واسو

دار سعيد واسو بتيزي نسلي المركز

بني مالل خنيفرة

بني مالل

باعنتر للقنص

حسان احتاتو

الحي العسكري القصيبة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

بولخير للقنص

فارس الكبير

أوالد فارس أوالد امبارك

بني مالل خنيفرة

بني مالل

بونوال للقنص والرماية

المصطفى وعيشى

جماعة ناوور قيادة ايت ويرة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

تامكنونت

محمد عبد اإاله فقير

حي يعقوب المنصور بلوك  01رقم 09

بني مالل خنيفرة

بني مالل

حجل االطلس ايت اعتاب

رشيد ندير

ب  3مارس حي األدارسة رقم 1

بني مالل خنيفرة

بني مالل

زيلي للقنص

عماد الفياللي

حي رياض السالم فيال رقم 554

بني مالل خنيفرة

بني مالل

صقر دير القصيبة للقنص والرماية

عبد العزيز بسلهام

باغرم لعالم قيادة لقصيبة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

فم أودي للقنص

حسن اجانتن

دوار اين اعمير جماعة فم اودي

بني مالل خنيفرة

بني مالل

لعوين للقنص والرماية

رضوان امزكار

التعاونية المعدنية أوالد سعيد الواد قصبة تادلة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

ملوية للقنص والرماية

موحى عزيز

الحي االداري أغبالة

بني مالل خنيفرة

بني مالل

نادي أزغار للقنص

الحسين حساني

دار الشباب المسيرة زاوية الشيخ

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الهداية للقنص والرماية

المصطفى كنوزي

زنقة  12واد لعبيد حي التنشيف

بني مالل خنيفرة

خريبكة

أصدقاء الغابة للقنص

بوعزة باعسول

القدس  2الشطر 181، 2

بني مالل خنيفرة

خريبكة

البراشوة للقنص

سعيد السكتاني

بني مالل خنيفرة

خريبكة

التيقار للقنص

محمد الزايدي

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الحوزة للقنص

محمد طوباجي

دوار الغنانشة جماعة الكناديز وادي زم

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الخير للقنص

اشعيبي بنتاهلة

ودادىة الزالقة رقم  26حي الرياض خريبكة

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الخيرانية للقنص البري

المهدي العرباوي

دوار أوالد مسعود العثامنة جماعة أوالد
افتاتة قيادة بني خيران

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الرابطة الفوسفاطية للقنص والتنمية والبيئة

رشيد كبوري

الطاشرون القديم رقم الدار  230بوجنيبة

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الرامي الوفي للقنص

محمد جبان

رقم  3الزنقة  4حي السعدية وادي زم

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الرمى للقنص

بوشتى المبروكي

دوار الدغاغية جماعة الكناديز بني خيران

بني مالل خنيفرة

خريبكة

السعادة للقنص

صالح عساوي

دوار ايت الشرقي بني خيران دائرة وادي زم

بني مالل خنيفرة

خريبكة

السالم للقنص

عبد اإلاله قفيح

دوار الزكارة أوالد بوغادي

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الشاهين للقنص

بوشتى درمي

دار الشباب الزالقة

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الشرفاء للقنص بحطان

محمد نابغ

دار الشباب حطان

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الصداقة للقنص

نور الدين حدومي

الحي اإلداري بوادي زم 05

تعاونية البركة مركز تاشرافت دائرة ابي
الجعد
أوالد الديك أوالد عيسى السماعلة دائرة وادي
زم

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الصقور للقنص

المصطفى اشرايكي

دار الشباب ،بوجنيبة

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الفتح للقنص

عبد السالم الشافي

مركز ثالثاء الكناديز بني خيران

بني مالل خنيفرة

خريبكة

القصبة للقنص

إدريس النجاح

منزل محمد النجاح دوار الخطاطة موالين
الظهر قصبة الطرش وادي زم

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الكدية للقنص

عبد العزيز حرمي

دوار أوالد علي الكناديز بني خيران

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الكريم للقنص

محمد الكريم

رقم  546حي األمل

بني مالل خنيفرة

خريبكة

الكعدة للقنص

الحاج مؤمين

دوار أوالد مسعود أوالد عبدون

بني مالل خنيفرة

خريبكة

المجد للقنص

عبد الغني قاسمي

دوار آيت الساهل جماعة أوالد فنان السماعلة
واد زم

بني مالل خنيفرة

خريبكة

المريني للقنص

احمد راجي

دوار الطبة الكناديز قيادة بني خيران

بني مالل خنيفرة

خريبكة

النجاح للصيد البري

المامون شرود

مركز جماعة أوالد عيسى

بني مالل خنيفرة

خريبكة

النصر للقنص

عبد الحق الحالني

دوار الغنانشة الكناديزقيادة بني خيران

بني مالل خنيفرة

خريبكة

النور للقنص والرماية وحماية البيئة

الحبيب رفالي

تجزئة ريهام ابي جعد 132

بني مالل خنيفرة

خريبكة

اوالد البحر الصغار للقنص

رشيد المناصر

جماعة المفاسيس

بني مالل خنيفرة

خريبكة

أوالد بحر الكبار للقنص والرماية
والمحافظة على البيئة

عبد الرحمان غربال

دوار أوالد جدرة جماعة قيادة الكفاف

بني مالل خنيفرة

خريبكة

اوالد بركات للقنص

عبد السالم حضري

دوار اوالد رحال

بني مالل خنيفرة

خريبكة

أوالد عزوز للقنص والرماية

عبد الغني المصباحو

دوار أوالد الشاوية قيادة أوالد عزوز

بني مالل خنيفرة

خريبكة

بني منصور للقنص

محمد اصخيري

منزل حسن الفرادي دوار أوالد عالل بني
منصور الجماعة أوال بوغادي

بني مالل خنيفرة

خريبكة

بئر مزوي للقنص

الميلودي أبوشادي

مقهى الواحة مركز بئر مزوي

بني مالل خنيفرة

خريبكة

رامي للقنص

شهبون شهبي

دكان شهبي محمد طريق موالي بوعزة دوار
الروامش ايت سعيد السماعلة

بني مالل خنيفرة

خريبكة

زامرين للقنص

بنداود ضرعاوي

دوار أوالد مسعود ،بني يخلف

بني مالل خنيفرة

خريبكة

فارس للقنص

محمد ولد لحراكة

دوار أوالد ازغيدة بني احلف

بني مالل خنيفرة

خريبكة

مازة للقنص البري

محمد شمسي

بني مالل خنيفرة

خريبكة

مبروكة للقنص البري

الصالح لخزاني

بني مالل خنيفرة

خريبكة

ورديغة للقنص والتنمية المجالية

خاليد مجد الدين

حي بن ادريس بولنوار 21

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

افران للقنص والرماية

عبد العزيز كرام

دار الشباب بمريرت

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الصحن الذهبي للقنص

الياس الربيع

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

سغنانة للقنص البري

امحمد امحزون

دوار ايت قسو اوسعيد ايت تشارط اروكو
جماعة موحى او حمو الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

سيدي بوعلي للقنص

محمد والمرس

الجمعية االجتماعية للتنمية قيادة تيغسالين

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أبرقي للقنص

نور الدين كرارمي

مركز كاف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ابغور للقنص

موحى والين ايقوسان

رقم  386شارع المسيرة امالو إغريبن

دوار أوالد رحو جماعة أوالد بوغادي بني
خيران
دوار اوالد كدار جماعة اوالد بوغادي قيادة
بني خيران

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اخيتم للقنص البري

الهواري بوزار

اهبارن ايت عسو -اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ارشكيكن للقنص البري

لحسن ماليكي

خنيفرة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أروي الجبال للقنص

محمد امحزون

بوجناح مزرعة النسيم جماعة اكلمام ازكزا

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ازدين للقنص

الحسين عماري

منزل محمد انوار اوزين الكائن بأروكو قيادة
م.ح.ز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ازغار للقنص

جواد امزيان

حي النجاح مركز اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أسكا للقنص

محمد العزيز

حي السعادة رقم  157آيت إسحاق لقباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اسمون للقنص

الحبيب نعيمي

ايت عبد هللا قيادة الحمام دائرة اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

إشقيرن للقنص

إدريس فرطاس

الجمعية االجتماعية للتنمية تغسالين ،دائرة
القباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أصدقاء البحر للقنص

الصالح خطيب

منزل خطيب الصالح بحي القدس  2أجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أصفاح للقنص البري

محمد ازرور

ىآيت عثمان الحمام أجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اطلس للقنص البري

إبراهيم اكوران

دوار ايت رحو ايت امعي اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أعراض للقنص والتنمية القروية

الحسين مرشيد

ايت حمو اوبوهو ايت عبد هللا الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اعميرة للقنص والمحافظة على البيئة

الحسين الحسني

ايت نوح دوار امهروق جماعة موحى احمو
الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اعوينات للقنص

محمد الطاهري

مركز حد بوحسوسن موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

افراسكو للقنص

محمد زرزوقي

مركز اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

افري واضو للقنص

محمد بن صاط

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

افري واضو للقنص

عبد هللا لنصاري

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اكديم للقنص

إبراهيم ناصري

ايت سيدي احمد واحمد جماعة ام الربيع قيادة
الحمام اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اإلخوة الرياضية للقنص البري

عبد الحكيم العسري

مركز اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اإلخوة للقنص

عبد اللطيف صابري
بن لحسن

مركز موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

األصدقاء للقنص والمحافظة على البيئة

عبد العزيز تيتاج

الزنقة  5رقم  1حي اساكا بوازو

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

االطلس المتوسط

وكنوز اوكنوز

دار اكنوز وكنوز حي التقدم 01مركز
اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

األمل للقنص

عال الشاوشي

الجمعية االجتماعية للتنمية بتيغسالين

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

األمل للقنص

عمر حمزة

شارع محمد الخامس مريرت 116

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الباز للقنص

الحسين لمراسلي

موالي بوعزة المركز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

البراري للقنص

بوعزى بير علي

آيت عال آيت لحسن وسعيد قيادة موح أوحمو
الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

البرج للقنص

حميد سالسي

جماعة البرج قيادة موحى أحمو الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

البركة للقنص

بوعزة البداوي

سوق االثنين ايت بوخيو سبت ايت رحو
موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

البوعزاوي للقنص

اولحسن المصطفى

مقهى نور الدين موالي بوعزة المركز

محطة البنزين طوطال أكلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الجبوج إخوان للقنص

المولودي الفايز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الحسنية للقنص

عمرو كاسمي

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الخير للقنص البري

محمد وكنوز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الزيتونة للقناصين

موحى والغازي
بوحليب

مركز واومانة ،آيت إسحاق ،دائرة القباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الزيرك للقنص البري

لحسن الزيرك

منزل حمو الزيرك ايت حمو اهبارن اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

السعادة للقنص

محمد الحاجي

دوار ايت الحاج جماعة الهري

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

السالم للقنص والرماية

محمد أومالك

ايت عزيزة جماعة الحمام قيادة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

العالية للقنص

امحمد بغليلي

مهقار دوار ايت فاصكا ايت شعو قيادة
موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

العنصر اغرم للقنص

محمد الخالوي

ايت حدو حمو قيادة اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الغطاسة للقنص

عاشور بودمين

جماعة ام الربيع قيادة الحمام  -اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الغم املوس للقنص

الحسين وجعو

مركز حد بوحسوسن قيادة موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الفرس للقنص

الشرقي الصلحي

سيدي لحسن قبيلة ايت بوخيو سبت ايت رحو
موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الفلين للقنص

محمد بن صاط

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الفناص للقنص والرماية

امحمد مبروك

دوار ايت بنقسو قبيلة ايت موسى قيادة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

القناص للقنص

قطروب محمد

دوار ايت بن قسو ايت موسى قيادة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

القناصين للقنص

لحسن امحمدي

دوار الكناويين موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الكرمة للقنص

بناصر موكعلي

مركز حد بوحسوسن قيادة موالي بوعزة
دائرة اكلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

المحيجيبة للقنص البري

محمد حسي

حي القدس  2أجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

النجاح للقنص

رشيد بويش

مركز االثنين آيت بوخيو سبت ايت رحو
موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

النجاح للقنص

محمد البنار

بويمزضاون ايت شارط موحا اوحمو الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

النسيم للقنص

عبد الرحمان دحمان

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

النور للقنص والرماية

علي المسناوي

المركب االجتماعي الحي االداري مريرت 3

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الهدهد للقنص

عثمان امحزون

اجلموس المركز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

الهواة للقنص

إبراهيم العماري

مركز موالي بوعزة دائرة أكلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ام زيزوان ايت خويا للقنص

محمد احوزار

دكان رقم  18مركز حد بوحسوسن قيادة
موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اماسين للبيئة والمحافظة على الوحيش
وتنظيم رياضة القنص

سعيد خرشوف

أماسين جماعة البرج

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

امان نعاري للقنص

خالد بويدمار

مكتبة اجلموس قيادة اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

امزنور للقنص

أنور حجري

منزل أنور حجري حي التقدم  - 03اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

امهروق محمد للقنص

المحجوب افقير

اجلموس المركز

سوق حد بوحسوسن المركز قيادة موالي
بوعزة
منزل اكنوز وكنوز حي التقدم  01مركز
اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أمهروق منت للقنص

عبيد ادريس

دوارأمهروق منت أجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

انكمار للقنص والرماية والتنمية

خليد برعيش

رقم  387زنقة  15حي ايت مو بمريرت

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

اولغس للقنص

عبد المجيد اوغبال

ايت طيبوش جماعة ام الربيع قيادة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

أوماثن للقنص

العربي اورميش

اعروست دوار ايت ايشي وعبي موالي
بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت احماد اعيسى للقنص

محمد عقوي

مركز سيدي يحيى وساعد القباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت بورعود للقنص

لحسن امجون

مركز سبت ايت رحو موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت بوظهير للقنص

لحسن أبو يعقةب

ايت بوظهير ايت برضين قيادة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت سكوكو للقنص البري والرماية

محمد باعزيزي

زنقة  37رقم  1469حي غرناطة مريرت

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت عزيزة للقنص البري

سيدي محمد حفيظي

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت لحسن وسعيد للقنص

المصطفى افراس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

آيت مسانة للقنص

الحسن بولوز

آيت مسانة قيادة تيغسالين

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت يحيى للقنص

والغازي اهنتار

مركز سبت ايت رحو قيادة موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايت يحيى للقنص والتنمية

محمد بوثوثلة

ايت يحيى بوحمادجماعة موحى اوحمو
الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ايور للقنص

امبارك احزرير

أجلموس المركز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بلعسري للقنص

عمر المنصوري

مركز حد بوحسوسن موالي بوعزة اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بواغاز للقنص البري

عبد الرحمان افوناس

ايت بنعلي اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بوتسكورت للقنص

لحسن طموش

حي اخامن 152

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بوحسوسن للقنص

لكبير الحمداوي

مركز حد بوحسوسن قيادة موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بوخميس للقنص

محمد بودرى

منزل عبد العزيز اوسار ايت بويجمان الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بوميمون للقنص البري

رشيد امجون

منزل امجون رشيد حي التقدم  03اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بويجمان للقنص

شعيب أمزيان

شارع محمد الخامس 77

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بويحالبن للقنص

محمد حميمي

مركز سبت ايت رحو موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

بويلوكي للقنص البري

احمد مردا

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تابلعيت للقنص

محمد قلوج

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تاسكورت للقنص

موحى البوعزاوي

سيدي يحي وساعد قيادة القباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تافراوت اوكزار

عبد الواحد الخطابي

ايت يحيى اغانم ايت بوحدو  -كاف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تاكما للقنص

حوسى اليوبي

الجمعية االجتماعية للتنمية بتيغسالين

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تالحيانت للقنص

امبارك تغزوت

دوار تلحيانت جماعة لهري

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تانا ازم للقنص

الحسين العبي

باعالل ايت بومزيل جماعة البرج

منزل محمد حفيظي ايت عزيزة قيادة الحمام
الحمام
مقر الجماعة القروية بسيدي احسين لكعيدة
اجلموس

مقهى التجاني مصطفى حي الفتح طريق
خنيفرة -اجلموس
دوار ايقلوجن ايت موسى موحى اوحمو
الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تايمات للقنص

حدو طالب

دار الشباب القباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تايمات للقنص والمحافظة على البيئة

الممصطفى ركون

كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تبوشيت للقنص

محمد اوكنيف

دوار تابوشيت جماعة لهري

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تجنات للقنص

مصطفى زارو

جماعة ام الربيع قيادة الحمام  -اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تدارت للقنص

إبراهيم يعيا

دوار ايت عمي عوسى جماعة سيدي المين
كاف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تدنرت للقنص البري

المصطفى التجاني

حي الفتح مركز اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تستاوت للقنص

امحمد بناصري

مركزحد بوحسوسن موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تسكورت للقنص والرماية

محمد بوحياتي

المركب االجتماعي بمريرت

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تكمرت لصيادي دمنات

احماد وعمر بادو

دوار ايت بومزوغ اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تمازيرت للقنص

بناصر عزيزي

مركز سبت ايت رحو قيادة موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تورتوت للقنص البري

الطاهر زنور

مقر جمعية مربي األغنام والماعز بحي التقدم
 1مركز اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تورزيان للقنص

احمد وعلي بويش

مركز موالي بوعزة دائرة أجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تيزي نتقاللت للقنص

عبد العزيز مسعودي

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تيفوغالين للقنص

لحسن بل المامون

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تينتغالين للقنص

علي باو

الجمعية االجتماعية للتنمية تيغسالين القباب

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تينمورس للقنص

الرئيس

حي موالي إسماعيل ايت إسحاق المركز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

تيويزي

موالي لحسن الباز

حي المسيرة العليا

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

حبرشيش للقنص

حدو بولوز

حي المو مركز واومانة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

حرشة للقنص البري

عالي كني

ايت اللحياني ايت بومزوغ جماعة اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

دويلية للقنص

عبد القادر نحال

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

زوكش للقنص

مراد مسعودي

دوار ايت ايشي جماعة سبت ايت رحو
موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

سرو للقنص

عزيز أكديم

دوار تمداحت جماعة وقيادة كروشن

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

سيدي بوعباد للقنص

نور الدين العرابي

مركز كاف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

سيدي سعيد للقنص

حمو نوري

سيدي سعيد آيت إسحاق

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

سيدي عثمان للقنص البري

حمزة امهروق

دوار امهروق منت اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

شالة للصيد والرياضة

امحمد شال

ايت بنيشي ايت لحسن اوسعيد جماعة موحى
اوحمو الزياني

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

شعبة القاضي للقنص

جمال امحزون

مركز كهف النسور

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

صقر للقنص البري

موالي الحسن حافظي

ايت عزيزة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

صقور األطلس للقنص

رحال ادريسي

مركز سبت ايت رحو قيادة موالي بوعزة

مركز سبت ايت رحو قيادة موالي بوعزة
اجلموس
دوار ايت احمد ورحو قيادة موالي بوعزة
اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

عين حيا للقنص والمحافظة على البيئة

احمد اغالف

منزل سعيد السواقي بايت بوهو الكعدة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

فتح بوخميس للقنص البري والرماية

عبد الرحمان سعد هللا

المركب االجتماعي بمريرت

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

فنان للقنص

محمد باوحمو

افوغال موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

قلب الثور للقنص

الحاج اكوجيل

مركز اإلثنين ايت بوخيو موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

مزكوشن للقنص

احماد العمراوي

ايت اعمر قيادة اكلمام ازكزا -لهري

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

مطلع الشمس للقنص

الحاج عزوزي

اثنين ايت بوخيو قيادة موالي بوعزة دائرة
اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

مييج عجنة للقنص

محمد اوقور

مركز قيادة الحمام

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

هارون للقنص

احمد وكنوز

دار وكنوز اكنوز حي التقدم  1مركز اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

هواة القنص البري

محمد أعلي باز

منزل الحسين باز بكرتيلة الحمام دائرة
اجلموس

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

واد كرو للقنص

خالد شريف

الزنقة  32رقم  08حي الفتح

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

وفاق اجلموس للقنص

لحسن الركراكي

ايت حدو حمو قيادة اجلموس اجلموس المركز

بني مالل خنيفرة

خنيفرة

ياشفين أفغال للقنص

لحسن الناجي

مركز موالي بوعزة

بني مالل خنيفرة

فقيه بن صالح

بني وكيل

قدور الحباشي

دار الجماعة ببني وكيل

درعة تافياللت

الرشيدية

األمل للقنص

آل الشيخ العلوي
موالي التاقي

درعة تافياللت

الرشيدية

الصقور للقنص

محمد فرجي

رقم  20شارع شيخ اإلسالم بن العربي
العلوي الواد األحمر
المجموعة  10رقم  1256تجزئة عين
العاطي 1

درعة تافياللت

الرشيدية

الفياللية للقنص

يوسف اجومي

رقم  20شارع شيخ اإلسالم الواد األحمر

درعة تافياللت

الرشيدية

القدس للقنص

العربي رحيمي

توسعة عين العاطي 2رقم 279

درعة تافياللت

الرشيدية

الواحة للقنص

عبد الغاني سمالل

فندق العاطي

درعة تافياللت

الرشيدية

تافياللت للقنص

محمد نبيل بلحسان

توسعة عين العاطي 2رقم  279الطابق السفلي

درعة تافياللت

الرشيدية

حباري للقنص والحفاظ على الحياة
الفطرية

سعد بلحسان

شارع موالي إسماعيل ص.ب  188أرفود

درعة تافياللت

الرشيدية

درعة للقنص

عدو المبروك

توسعة عين العاطي 2رقم  279الطابق السفلي

درعة تافياللت

الرشيدية

سجلماسة للقنص

أحمد لحرش

زنقة  4رقم  42حي ازمور

درعة تافياللت

الرشيدية

غريس للقنص

محمد عبد البار
بلحسان

قصر البوية اعرب صباح غريس

درعة تافياللت

الرشيدية

واحة تافياللت للقنص

ادريس بطاحي

رقم  149مكرر تجزئة الصفاء

درعة تافياللت

الرشيدية

واد الذهب للقنص

عبد الحق شفيق

قصر سيدي بوعبد هللا امدغرةا

درعة تافياللت

تنغير

ادرار للقنص وفن الرماية

عبد هللا التوراوي

شارع محمد الخامس بمركز قلعة امكونة

درعة تافياللت

تنغير

اسور للقنص

الحسين الناصري

دوار غليل جماعة تغزوت نيت عطى

درعة تافياللت

تنغير

تنغير للقنص وحماية البيئة

محمد شاكوش

الحي الصناعي

درعة تافياللت

تنغير

تودغة للقنص وحماية الوحيش

عبد اللطيف شكير

حي ايت بولمان

درعة تافياللت

تنغير

فيه الخير للقنص ومحاربة الصيد
العشوائي وحماية البيئة

اسعيد اعوردو

اكدمان ببومالن دادس

درعة تافياللت

زاكورة

درعة للقنص والمحافظة على البيئة

عثمان العزوزي

دوار تعقيلت جماعة أوالد يحيى لكراير

درعة تافياللت

ميدلت

األطلس للقنص اغبالو

ابراهيم اليزيدي

اغبالو المركز دائرة بومية

درعة تافياللت

ميدلت

المعسكر للقنص بتونفيت

حميد بن بريك

ايت عبدي تونفيت

درعة تافياللت

ميدلت

النهضة للقنص والرماية

سالم حداوي

حي ايت عبدي تونفيت

درعة تافياللت

ميدلت

امناي للقنص

عبد القادر العود

جماعة وقيادة زايدة

درعة تافياللت

ميدلت

إنكمار للقنص والرماية

محمد درويش

استغرغور تونفيت

درعة تافياللت

ميدلت

ايت اومكيل للقنص

الحسين اوخويا

حي تيشعيت بومية

درعة تافياللت

ميدلت

ايت حمامة للتنمية والقنص

سيدي احمد بوكرين

ايت احمامة قيادة وجماعة ايتزر

درعة تافياللت

ميدلت

تاسكورت للقنص

الخاضير المصطفى

بونحاس آيت عياش

درعة تافياللت

ورزازات

افوس غفوس للقنص

الحسين حوات

بلوك  9الزنقة  3بتكمي الجديد ترميكت

درعة تافياللت

ورزازات

االطلس والواحات للقنص

فوزي نصر الحق

حي البهجة رقم  12مجموعة 6

درعة تافياللت

ورزازات

تازناخت للقنص والرماية

الحسن مزوز

بلدية تازناخت

درعة تافياللت

ورزازات

سكورة للقنص

محمد مفهوم

قصبة ايت عبو

درعة تافياللت

ورزازات

نادي صاغرو للقنص والمحافظة على
البيئة

عبد الصمد زاريفي

النسيج الجمعوي للتنمية

درعة تافياللت

ورزازات

ورزازات للقنص وحماية البيئة

عبد المجيد المفضل

حي المقاومة ل رقم  8مكرر

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

اهل ماسة للقنص والمحافظة على البيئة

محمد الراعي

محطة الوقود عبد العزيز الماسي

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

قناصة إلكستريم للقنص

عبد اللطيف االدريسي

زنقة اسفي رقم  1شارع محمد الخامس
جماعة ايت باها

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

أصدقاء للقنص

الحسن بن سعيد

فضاء الطفل والمرأة ببلفاع

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

اكنياد للصيادين للقنص

أحمد الجامعي

دوار أيوفيس جماعة إذاوكنظيف

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

األدارسة للقنص والرماية

محمد فروال

شارع محمد الخامس ايت باها 109،

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

االشراق للقنص

حسن اسكار

شارع موالي رشيد حي المحكمة بيوكري

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

الجمعية المحلية للقنص والرماية

الحسن اياسين

مركز تنالت

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

الرياضية للقنص تودا

محمد ازدباز

فضاء الشباب والطفل والمرأة مركز بلفاع

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

ايت صواب للقنص

عبدهللا بوحشموض

مركز جماع تركانتوشكا قيادة تنالت

سوس ماسة

اشتوكة ايت باها

نادي القنص والرماية ادرار

الحسان بوكرن

دوار تالت موس جماعة إذاو كنظيف

سوس ماسة

أكادير

أتيال للقنص

كمال الحامدين

سوس ماسة

أكادير

اغري للقنص

محمد الوعرابي

سوس ماسة

أكادير

الفتح للقنص والرماية

رشيد بولبايم

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

سوس ماسة

أكادير

ابايح للقنص

الحسين تلمات

سوس ماسة

أكادير

أجديك للقنص

الحسين بيجديكن

سوس ماسة

أكادير

اجكال للقنص

سمير البوزيدي

تجزئة المستودع البلدي رقم  10امسيرنات

سوس ماسة

أكادير

اجكال للقنص

محمد منال

تجزئة المستودع البلدي رقم  10امسرنات

سوس ماسة

أكادير

اخف افلو للقنص والمحافظة على البيئة

محمد زكموني

شارع المهدي بن بركة رقم  30رياض السالم

سوس ماسة

أكادير

اداومحمود للقنص واألعمال االجتماعية

محمد موتلي

الحي المحمدي رقم 3404

سوس ماسة

أكادير

أزنكض للقنص

تيزنيتي محمد خليل

شارع الحسن الثاني 287

سوس ماسة

أكادير

إسيفاد للقنص

عزيز البهلول

سوس ماسة

أكادير

أشبال القنص بأكادير

بوشعيب قابلي

سوس ماسة

أكادير

أغالن للقنص

العربي التلموذي

سوس ماسة

أكادير

الجمعية الرياضية أوداد للقنص

كربيد سمير

شارع الحسن الثاني 287

سوس ماسة

أكادير

الجمعية الرياضية للقنص تكانت

كربيد إبراهيم

شارع الحسن الثاني 287

سوس ماسة

أكادير

الجمعية الرياضية للقنص تمونت

كريم اشنكلي

شارع الحسن الثاني 288

سوس ماسة

أكادير

الحبارة الجنوبية للقنص

لحسن عوى

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

سوس ماسة

أكادير

الرامي األصيل للقنص

عبد الكبير موتلي

عمارة ف قرب عمارة صبريم

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

سوس ماسة

أكادير

الرياضية للقنص تماللت

حمزة الروداني

سوس ماسة

أكادير

السوسية للقنص االسود

محمد ايت المعلم

سوس ماسة

أكادير

النجاح للقنص

سعيد الشجعي

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة أ
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

سوس ماسة

أكادير

الهدى للقنص والصيد

حسن فراح

نادي الكرة الحديدية حي الهدى

سوس ماسة

أكادير

امل سوس للقنص

عبد المجيد الوعرابي

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

سوس ماسة

أكادير

انكمارن للقنص والرماية

محمد حندور

حي زكومي تمراغت جماعة اورير

سوس ماسة

أكادير

اهرموش للقنص

كربيد محمد

ب  287شارع الحسن الثاني

سوس ماسة

أكادير

بوركان للقنص

خالد الوعربي

سوس ماسة

أكادير

تايرت للقنص

الحسين بومكوك

سوس ماسة

أكادير

تريكت للقنص

رشيد الهيف

سوس ماسة

أكادير

تكاديرت للقنص

محمد بولبول

سوس ماسة

أكادير

قناصي سوس للقنص

ادريس الشويوي

سوس ماسة

أكادير

اسكاون للقنص

فخر الدين الضماني

سوس ماسة

أكادير

إكيدار للقنص

محمد بوزيد

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
مختبر العمراني عمارة الزيتون زنقة القصر
البلدي
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
بلوك  2رقم  60حي الصناعي
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

سوس ماسة

أكادير

األسود للقنص بأكادير

رشيد قابيلي

سوس ماسة

أكادير

الرجاء إيموزار للقنص

موالي محمد نايت
القاضي

سوس ماسة

أكادير

الرياضية للقنص البرابيش

عبد الرزاق البالج

سوس ماسة

أكادير

النور تقي للقنص

إبراهيم امزيل

سوس ماسة

أكادير

أمسكروض للقنص

جمال العسري

فوق العدوار امسكروض قيادة أمسكروض

سوس ماسة

أكادير

امسكين للتنمية ورياضة الرماية والقنص

عبد هللا وجدور

حي اكو تجزئة الرايس قيادة الدراركة

سوس ماسة

أكادير

تفريت للقنص والبيئة

رشيد زنيد

دوار تيزكي جماعة أقصري

سوس ماسة

أكادير

صقور أكادير للقنص

مصطفى الفتاحي

سوس ماسة

أكادير

نسر سوس للقنص

مصطفى الخطاري

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

القليعة للقنص

المصطفى العسري

حي العرب القليعة

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

المغربية للقنص والرماية

محمد حنا

تجزئة افولكي القليعة

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

انزكان للقنص

محمد األشهب

رقم  02زنقة الكويت حي ولي العهد

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

هواة الطبيعة والقنص البري

عبد الهادي الوارد

شارع السعديين رقم  127الدشيرة

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

االنبعاث للقنص والمحافظة على البيئة

الهاشمي عازم

شارع السعديين رقم  127الغياتن الدشيرة

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

الجنوب للقنص

محمد شاكر

رقم  74الحي الصناعي -آيت ملول

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

العين للقنص والتنمية

بوشعيب الشراضي

تجزئة افولكي رقم  26العين القليعة

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

الفتح للقنص واألعمال االجتماعية

رشيد بلحيمودة

حي تالعينت  1رقم  294القليعة ايت ملول

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

محمد عزيز

تجزئة افولكي بالملحقة اإلدارية األولى
القليعة

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

سعيد ايت داحمد

شارع السعديين رقم  127الدشيرة الجهادية

سوس ماسة

إنزكان ايت ملول

تلعينت لرياضة القنص واألعمال
االجتماعية بالقليعة ونواحيها
سوس العالمة لرياضة القنص واألعمال
االجتماعية
سوس ماسة للقنص والرماية الوعل
الذهبي

بوجمع امنو

عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة
عمارة حمرية الطابق الثالث رقم  C 5شارع
المقاومة

مجمع  Aالزنقة  9ايت سعيد رقم  43ايت
ملول
الحي اإلداري فيال بوهدود الحي اإلداري
أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

اتران للقنص

العربي بن دولة

سوس ماسة

تارودانت

ادرار للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

عبد الرحمان افسي

مركزسوق السبت ايت عبد هللا دائرة ايغرم

سوس ماسة

تارودانت

أدوز للقنص

رضوان سوكتاني

دوار ادوز سيدي موسى الحمري أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

أسراك للقنص

طارق الشويوي

تجزئة ازماني حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

أصدقاء الطبيعة للقنص

عبد العالي حمداوة

زاوية افركان

سوس ماسة

تارودانت

اكاس للقنص والمحافظة على البيئة

محمد امكدو

آيت اكاس قيادة افريجة

سوس ماسة

تارودانت

األبطال للقنص

مبارك بومليك

دوار الحمادات أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

األحباب للقنص

المدني الطويل

ب  1زنقة مكناس رقم  28أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

األرنب للقنص

عمر الخرص

دوار والد فارس ايكودار المنابهة

سوس ماسة

تارودانت

األشبال الثائرة للقنص

العربي فرض

النهضة  1زنقة مكناس رقم  28أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

االطلس للقنص والتنمية

عبد اللطيف المويني

رقم  225درب اقا جنان اخياط

سوس ماسة

تارودانت

األمان للقنص والتنمية

جمال زوماق

دوار تافوكت احمر لكاللشة

سوس ماسة

تارودانت

األمل للقنص

عبد الهادي وادريب

دوار أوالد سكير سيدي موسى الحمري

سوس ماسة

تارودانت

الباز للقنص

جمال بلفقير

سوق الثالثاء المنابهة ايكودار أوالد برحيل

سوس ماسة

تارودانت

الباز للقنص والتنمية المستدامة

عبد هللا بن حمد

سوق الجمعة تافراوت جماعة تيسيفان قيادة
والقاضي دائرة إغرم

سوس ماسة

تارودانت

التضامن للقنص

الحسين بوكياو

مركز أساكي

سوس ماسة

تارودانت

التضامن للقنص والتنمية وحماية البيئة

عمر ايت عدي

دوار تازمورت قيادة تازمورت

سوس ماسة

تارودانت

الجمعية المغربية تسكورت السوسية
للقنص وفن الرماية

سعيد الشرقاوي

طريق مراكش أوالد برحيل

سوس ماسة

تارودانت

الحجلة للقنص

المصطفى شوقي

حي اإلداري فيال بوهدود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الحمرية للقنص والتنمية

السعيد الماسي

جماعة احمر الكاللشة

سوس ماسة

تارودانت

الحموشيين للقنص

عبد الكبير اجكيني

دوار الحموشين سيدي موسى الحمري

سوس ماسة

تارودانت

الذهب للقنص

عيسى الهسكوري

دوار أوالد سكير سيدي موسى الحمري

سوس ماسة

تارودانت

الرشاد للقنص

عبد هللا سكوري

دار الرامي عين الديور

سوس ماسة

تارودانت

الصداقة للقنص وحماية الحياة البرية
باوالد برحيل

عبد اإلله ايت يحيا

مركز أوالد برحيل قرب التجاري وفا بنك

سوس ماسة

تارودانت

الصقر للقنص

الحبيب بو العيش

المهارة ايكودار أوالد برحيل

سوس ماسة

تارودانت

الصيادين

موالي الحسن
االدريسي

مقر تجزئة أزماني حي أكشود والد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الغزالة الذهبية للقنص

سعيد ايت قارفة

دوار أوالد عليوة أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الفرح للقنص

فريد ايت حميمر

تجزئة ازماني حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الفرس للقنص

عباس المودن

دوار البرج الكفيفات أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الفالح للقنص

سمير اجبري

حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الفهد للقنص

رشيد هريم

زاوية افركان

سوس ماسة

تارودانت

القدس للقنص

لحسن الشباني

دوار الكبير جماعة الكفيفات

سوس ماسة

تارودانت

القناصين األحرار للقنص

حميد شاريز

الحي اإلداري جماعة الكردان

سوس ماسة

تارودانت

الكدرية للقنص

سعيد اجبري

الحي اإلداري فيال بوهدود الحي اإلداري
أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الكردان للقنص

عبد العزيز سبيعي

حي اكشود تجزئة ازماني

سوس ماسة

تارودانت

الكفيفات للقنص

ياسين بنزكام

منزل عبد العلي سعي الحق الكفيفات أوالد
تايمة

سوس ماسة

تارودانت

المنابهة للقنص

عبد الرحيم الراحبي

سوق الثالثاء المنابهة ايكودار أوالد برحيل

سوس ماسة

تارودانت

النخيل للقنص

الحسن القطقوط

الحي اإلداري فيال بوهدود الحي اإلداري
أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

النصر للقنص

موالي رشيد بختي

سوق الثالثاء المنابعة ايكودار أوالد برحيل

سوس ماسة

تارودانت

النهضة للقنص

خديجة االدريسي

سيدي موسى الحمري

سوس ماسة

تارودانت

الواحة للقنص

كمال ايت الدوكير

سيدي موسى الحمري

سوس ماسة

تارودانت

الورود للقنص

سماعيل بداع

دوار أوالد عليوة أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الوعل البني للقنص

محمد اكشود

تجزئة ازماني حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الوفاق للقنص

حميد بومهاود

النهضة  1زنقة مكناس رقم  28أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

الياسمين للقنص

لحسن احبوج

دوار عين شعيب أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

اليمامة للقنص

محمد صبور

تجزئة ازماني حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

أمل األطلس للقنص

الحسن زهوم

ايت عزة القديمة

سوس ماسة

تارودانت

اهل سوس للقنص والصيد

محمد الجوهري

دار الشباب أقنيس

سوس ماسة

تارودانت

أوتيل للقنص

محمد الوعر

تجزئة ازماني حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

أورك للقنص

محمد اد موليد

مركز اوزيوة

سوس ماسة

تارودانت

أوركا للقنص

إبراهيم امزيردة

دوار البرج الكفيفات أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

أوالد عليوة للقنص

سعيد ايت حميمر

دوار أوالد عليوة أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

إيكودار للقنص

العربي اجبيري

سوق الثالثاء المنابهة ايكودار أوالد برحيل

سوس ماسة

تارودانت

تكمرت للقنص

عمر ارزك

مركز جماعة اكادير ملول

سوس ماسة

تارودانت

تكمرت للقنص

عمر ارزك

مركز جماعة اكادير ملول

سوس ماسة

تارودانت

رودانة للقنص

يوسف ربيع

بويفركان

سوس ماسة

تارودانت

شباب هوارة لتنظيم القنص والمحافظة
على البيئة

عبد العزيز بن عبد هللا

تجزئة ازماني حي اكشود أوالد تايمة

سوس ماسة

تارودانت

هرغة للقنص

العربي بوكريم

المركز االجتماعي للقرب بأرزان

سوس ماسة

تارودانت

وادي سوس للقنص

الحسن هريم

بلوك  1رقم  10بام ايت ايعزا

سوس ماسة

تزنيت

أفا للقنص

الحسين بغواب

رقم  04الحي اإلداري تاسريرت

سوس ماسة

تزنيت

اكلو للقنص

حسن الجلوي

دوار اعلوك جماعة اكلو

سوس ماسة

تزنيت

ايتماتن للقنص

يوسف احمامشا

رقم  39تجزئة النهضة

سوس ماسة

تزنيت

تافراوت للرياضة والقنص

سعيد ابوركي

مركز تارسواط تافراوت

سوس ماسة

تزنيت

افغاللن للقنص والمحافظة على البيئة

عبد العزيز مزدي

دوار المصلى امراغ جماعة إثنين اكلو

سوس ماسة

تزنيت

افال إغير للقنص

اسماعيل الداودي

سوق الحد إسي

سوس ماسة

تزنيت

الساحل للقنص والبيئة

المختار بها

دوار إغالن جماعة أربعاء الساحل

سوس ماسة

تزنيت

القنص والرماية ايت داود

رضوان العمري

دوار ايت داود جماعة تارسواط دائرة
تافراوت

سوس ماسة

تزنيت

الموكار للقنص

علي سافير

دوار تكلموست جماعة وقيادة اربعاء رسموكة

سوس ماسة

تزنيت

الود للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

علي ككاس

دوار السهب ايت الربع جماعة اربعاء الساحل

سوس ماسة

تزنيت

أمانوز للقنص

علي الحضيكي

مركز تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت

سوس ماسة

تزنيت

انزي للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

بوجمعة بني

جماعة انزي

سوس ماسة

تزنيت

أوالد جرار للقنص والتنمية

رضا حجي

ودادية الخير جماعة الركادة قيادة أوالد جرار

سوس ماسة

تزنيت

ايت براييم للقنص

الحسين احربيل

مركز جماعة بونعمان

سوس ماسة

تزنيت

بوتبوقالت للقنص

الحسين لحياني

مركز جماعة اربعاء ايت احمد

سوس ماسة

تزنيت

تازروالت للقنص والمحافظة على البيئة

موالي علي منوبي

مقر الجمعية التنموية بدوار تشتاكت سيدي
احمد موسى

سوس ماسة

تزنيت

تافراوت المولود للقنص

ابكريم العربي

دوار إمي نتنيست تافراوت المولود قيادة أنزي

سوس ماسة

تزنيت

تايرت للقنص

الحسين بومكود

زنقة القصر البلدي عمارة الزيتون مختبر
التحليالت العمراني

سوس ماسة

تزنيت

تجكالت للقنص ومحاربة التصحر

عبد هللا جباري

دوار تجكالت قيادة اريغ نتاهلة

سوس ماسة

تزنيت

تكمات للقنص والمحافظة على البيئة

إبراهيم بوخالد

دوار بوتبان افردا جماعة أربعاء الساحل

سوس ماسة

تزنيت

تمونت للقنص والمحافظة على البيئة

عبد هللا الشريف

دوار المرس جماعة المعدر الكبير قيادة
اربعاء رسموكة

سوس ماسة

تزنيت

تنغلف للقنص والتنمية

هشام أشوي

المركب السوسيو ثقافي المرس

سوس ماسة

تزنيت

تيزنيت للقنص

عبد العزيز الساكري

المركز التربوي الثقافي المسيرة

سوس ماسة

تزنيت

تيويزي للقنص وحماية البيئة

سعيد اجبارى ناهي

دوار دوتيلت قيادة تهالة دائرة تافراوت

سوس ماسة

تزنيت

هيام للقنص والرماية

جواد راجيح

المركب السوسيو ثقافي ا فراك

سوس ماسة

طاطا

باني للقنص والرماية

عبد هللا الزاوي

شارع محمد الخامس رقم 126

سوس ماسة

طاطا

باني للقنص والرماية

الحبيب بوشيت

شارع  6نونبر حي التقدم باشوية اقا

الحسيمة

األزهر للقنص

عبد هللا اعماروش

مركز بني ابشير

الحسيمة

الجمعية الرياضية للصيد البري بترغيست

عبد الكريم فارس

شارع عالل بن عبد هللا ترجيست 24،

الحسيمة

الرماية للصيد البري ببني عمارت

عبد الكريم البتروكي

مركز بني عمارت

الحسيمة

الرياضية للصيد البري

محمد بوعنان

الحسيمة

الصيد البري والرماية

محمد أزغاري

الحسيمة

المسيرة الخضراء للقنص

علي العتابي

شارع محمد الخامس 68،
مركب الشريف االدريسي مقر جمعية
العبي ومسيري شباب الريف الحسيمي لكرة
القدم
دار الشباب بالحسيمة

الحسيمة

النجاح للقنص

حسن الخمليشي

دوار امسعدية جماعة وقيادة سيدي بوتميم
تارجيست

الحسيمة

النور ببني عمارت للقنص

نور الدين مضيان

مركز بني عمارت ترجيست

الحسيمة

بني بوشيت للقنص

ياسين بنيحيا

دوار التفاح جماعة بني بوشيت تبرانت كتامة

الحسيمة

بوحاللة للصيد البري

إسماعيل أوالد سي
علي

مركز بني اكميل كراج بمنزل أوالد علي
إسماعيل

طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة

طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة

بني اشبون بني اجميل المكصولين

الحسيمة

حذيفة للقنص البري

إسماعيل الشغواوي

الحسيمة

زرقت للقنص

محمد اكزناي

الحسيمة

غيس للقنص والمحافظة على الطريدة

محمد كمال لعشير

محل تجاري كائن بدوار تفراست قيادة ايت
يوسف

العرائش

الحمامات للقنص

أحمد الضبيب

تجزئة المنار  3رقم 378

العرائش

القنص ليكسوس

محمد الجابري

عمارة التوليب رقم الشقة 6

بشارع مراكش رقم  8تارجيست

العرائش

محمية القنص بوهاني

عبد الحق نجار

العرائش

احدادين للقنص والرماية

عبد السالم بن أحمد
إسماعيل

غرصة قاسم قرب عليقة دوار بوهاني جماعة
بني جرفط
دوار الصاف جماعة وقيادة سوق القلة دائرة
اللكوس

العرائش

الحسنية للصيد المكري

عبد السالم العمراني

شارع الزرقطوني رقم 24

العرائش

الخير للقنص والرماية

محمد العالم

العوامرة المركزية

العرائش

الرجاء للقنص

البقالي محمد دهشور

مج سيدي الكامل درب  2رقم  6القصر الكبير

العرائش

الرماية لهواة الصيد

الحاج محمد جابن

العرائش

الزيتونة للقنص

محمد اليحياوي

العرائش

الصفاء للقنص

ادريس العلمي
العرائشي

العرائش

العيون للقنص والرماية

عبد الرحمن مرصو

العرائش

القنص العزيب السفلي ببوجديان

سعيد المريني

العرائش

القنص للتنمية والمحافظة على البيئة

مهدي وردين

العرائش

المسيرة للقنص

محمد ارجدان

العرائش

النصر للقنص

الخميس اليونسي

العرائش

النماء للقنص

العربي الختير

تجزئة شعبان  2رقم 623

العرائش

اليمامة للقنص

سعيد المعزية

حي المعسكر القديم رقم  12القصر الكبير

العرائش

بني يحيى للقنص والرماية

محمد حلحول

قيادة وجماعة سوق القلة

العرائش

بوسرواس للقنص

خالد القاطي اليمالحي

مدشر بوسرواس جماعة تزروت

العرائش

دار خروفة للقنص

محمد الجباري

دار المواطن لتراب جماعة وقيادة بني جرفط
دائرة موالي عبد السالم بن مشيش

العرائش

ريصانة الشمالية للقنص والصيد

محمد حمو خديجة

مركز ريصانة الشمالية

العرائش

سيدي أحمد الجباري للقنص

المختار خروب

سوق الصغير رقم  39/40العرائش

العرائش

سيدي سليم للقنص

امشيش الحراق

مدشر بوذة جماعة سوق القلة دائرة اللوكوس

العرائش

صب الماء للقنص

محمد السليماني

شارع السجن المدني رقم  14القصر الكبير

العرائش

عين حجل للقنص والصيد

مصطفى اغبالو

مركز خميس الساحل

العرائش

عين خماسة للقنص والرماية

قدور طوطس

المغرب الجديد 246

حي أوالد احميد شارع الطبري قبالة مدرسة
الطبري رقم  32القصر الكبير
دوار الصنادلة ج الزوادة قيادة سيدي سالمة
دائرة اللوكوس القصر الكبير
دوار دار القرمود ج زعرورة قيادة بني
جرفط دائرة موالي عبد السالم
متجر العيون جماعة بني كرفط
بمدشر العزيب السفبي جماعة بوجديان قيادة
تطفت
منزل العياشي الصمدي قيادة بني كرفط دائرة
موالي عبد السالم
حي األندلس م/د زنقة  5رقم  18القصر
الكبير
حي السالم محج و زنقة  8رقم  1القصر
الكبير

طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة

العرائش

واد ازال للقنص والرماية

رضوان الحجي

دوار ادارة قيادة سوق القلة

العرائش

واد أعراب للقنص

عبد السالم الهيشو

تجزئة السالمة  2رقم  778القصر الكبير

الفحص أنجرة

الصيد الساحل المتوسط

محمد المغربي جدة
LF12278/

م جماعة وقيادة تغرامت

الفحص أنجرة

بوعمروص قصر المجاز للقنص

عبد المالك اشرايح

عين الحياني ببوعمروص قضر المجاز

الفحص أنجرة

جمعية القنص واد المرصى

محمد المغربي جدة

جماعة وقيادة تغرامت

الفحص أنجرة

قصر المجاز للقنص

محمد الهيشو النمور

المضيق-الفنيدق

السواني للقنص والبيئة

يوسف الرحموني
اعجولو

المضيق-الفنيدق

الواد المالح للقنص والتنمية

المهدي افتحي

شارع النسيم رقم  94حي الواد المالح مرتيل

المضيق-الفنيدق

األسد للقنص

محمد المساوي

حي بن ديبان زنقة  20ت رقم 55

المضيق-الفنيدق

الجمعية المغربية للقنص وحماية البيئة

محمد العربي الجباري

المضيق-الفنيدق
المضيق-الفنيدق

السالم للقنص والمحافظة على الثروة
الغابوية
القنص لحماية الوحيش البري
والمنظومات الطبيعية

عبد هللا الهيطوط
حمو بلبروج

القصر الصغير جماعة وقيادة المجاز فحص
أنجرة
حي السواني محل الرحموني لكراء أدوات
األفراح مرتيل

شارع موالي رشيد طريق المناء ص 55
ب 723 :المضيق
شارع معركة أنوال زنقة  25كاف مكرر
رقم 15
حي المحيط شارع واد المخازن ممر  38رقم
 2المضيق
تجزئة األميرة زنقة مارسيليا رقم  2الطابق
تحت األرضي

المضيق-الفنيدق

الوفاء للقنص والبيئة

عبد السالم الهداوي

المضيق-الفنيدق

باب سبتة لهواة القنص

رشيد الرحماني

تجزئة موالي يرشيد شارع بغداد الرقم 18

المضيق-الفنيدق

هواة القنص والصيد

عبد اللطيف الشعيري

شارع تجزئة موالي رشيد شارع بغداد رقم
20

تطوان

النخيل للقنص

أحمد أيت عمر

المنطقة الصناعية أ  46طريق مارتيل

تطوان

بني راثن للقنص

العلمي أياو

مقهى اشرف احمامو دوار المهارزة تمزيت
جماعة زينات جماعة بن قريش

تطوان

جبل بوزيتون للقنص

أحمد ازكوك

دوار الطوب جماعة الزيتون

تطوان

غرغيز للقنص

بوشتى الحركاتي

شارع تاهلة رقم  1تجزئة مونيا المحنش الثاني

تطوان

ابن بطوطة للصيد والقنص

التهامي الطريبق

عزيب عين العالق قيادة عين الحصن

تطوان

أزال للقنص البري والمحافظة على البيئة

عالل جامع

مركز ازال دائرة تطوان قيادة ازال الزيتونة

تطوان

اعبودش للصيد والقنص

مسعود البوقديدي

شارع وهران رقم  25الطوابل

تطوان

الحمامة للقنص والمحافظة

محمد وطاسي

مقهى الحمامة ساحة الحمامة البيضاء

تطوان

الخمس للقنص والصيد

محمد علي اللغداش

شارع واد تانسيفت زنقة  9رقم 94

تطوان

الرجاء للقنص

سعيد ايت عمر

المنطقة الصناعية أ  46طريق مارتيل

تطوان

السلوى للقنص

محمد اللبادي

شارع محمد الطريس 17،

تطوان

السهل والجبل للصيد والقنص

سمير القاسمي

شارع محمد الطريس رقم 17

تطوان

الشعلة للقنص والمحافظة عى البيئة
والوحيش والنطاق الغابوي

محمد عثماني

دوار عثمانش جماعة بغاغزة قيادة بني يدر

تطوان

الشعلة لهواة القنص

كمال بغوز

دوار الخمس جماعة بني حرشان قيادة جبل
الحبيب

طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة

تطوان

الشكر عين الحصن للصيد والقنص

محمد سعيد الطريبق

عزيب عين العالق قيادة عين الحصن

تطوان

الصقر للقنص

أحمد اللبادي

شارع محمد الطريس رقم 17

تطوان

المسيرة للصيد والقنص

مصطفى بنلمكي

رقم  17شارع محمد الطريس

تطوان

المغربية للصيد بالشمال

رشيد اللبادي

شارع محمد الطريس رقم 17

تطوان

الواد للصيد والقنص

المفضل الحنيني

جماعة الواد قيادة بني حسان

تطوان

بوزهدام للقنص والتنمية القروية

احمد احنين

دوار اسفالو جماعة أوالد علي منصور قيادة
بني حسان

تطوان

جبال غرغيز للصيد البري

مصطفى بنعالل

دوار بني صالح جماعة الزيتون

تطوان

سيدي المنظري للقنص

عبد هللا السطي

شارع خالد بن الوليد رقم 11

تطوان

سيدي المهدي العلوي للقنص

عبد هللا البغوري

مركز ثالثاء بني يدر

تطوان

صدينة للصيد والقنص

إلياس الستيتو

شارع محمد الخامس ممر أجدير رقم 26

تطوان

محمية الصيد ازكالوى

رشيد الشهيبي

شارع محمد الطريس (دار الصياد) 17،

تطوان

هواة الصيد والقنص المغربية
بتطوان(إقليمية)

يوسف أمغوز بن عبد
الهادي

شارع محمد الخامس ،ممر أجدير 26،

شفشاون

أسماء للقنص

محمد فرفاس

تجزئة العيون الحي اإلداري شارع القدس
رقم 06

شفشاون

الصداقة للصيد

عبد هللا شطون

دوار المدينة باب برد

شفشاون

العناصر لهواة رياضة القنص

عبد السالم الكرتي

شفشاون

أيال للقنص والصيد

الحسين المدهون

شفشاون

بني عبد العزيز للقنص

حميد المودن

دوار علوي جماعة وقيادة اونان

شفشاون

تفراون للقنص

عبد هللا البكري

دوار تفراون جماعة لغدير قيادة تناقوب

شفشاون

هواة القنص البري

الشريف حجاج

دوار ايرسيف جماعة بني احمد الغربية

شفشاون

أبي جمعة لهواة الصيد والقنص

أحمد أحجام

شارع عالل بن عبد هللا

شفشاون

اشاتو للقنص البري

احمد الهبطي

مركز باب تازة قيادة باب تازة

شفشاون

أغبالو للصيد والقنص

أحمد باطون

جماعة تزكان قيادة قاع أسراس

شفشاون

اقشور للقنص

عبد اإلله اجليان

مركز اقشور قيادة تلمبوط

شفشاون

الحمامة البيضاء للقنص والتنمية

عمر الحضري

شفشاون

الدرادرة للقنص

المصطفى برقوق

شفشاون

القنص والصيد السالم

عبد الصمد حلوطي

شفشاون

الماء البارد للقنص البري

يونس الكوطيط

مركز باب تازة قيادة باب تازة

شفشاون

إمنزة للقنض

العياشي ايت داود

منزل مزوق امنزا دوار امنزة جماعة امتيوة
قيادة الجبهة

شفشاون

باب القرن للقنص البري

عبد العزيز احبيس

دوار بني حوالن جماعة وقيادة باب تازة

مقهى افران دوار العناصر جماعة وقيادة
ودائرة باب برد
مقهى إفران بدوار العناصر جماعة وقيادة
باب برد

محطة الخدمات احضري دوار كاللة العليا
بني احمد الشرقية
مدشر بني عشير جماعة الدرادرة قيادة
تنقوب
شارع محمد الخامس حي الشرفاء سناك
السالم

طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة

شفشاون

بني صالح للقنص

المفضل اكدي

دوار العزايب جماعة بني صالح قيادة باب
تازة

شفشاون

بني مدراسين للقنص

أحمد الدقيوق

مركز فيفي باب تازة

شفشاون

بني يجل لهواة القنص والصيد

عبد السالم الطوبي

بمدشر بني يجل جماعة بني فغلوم قياة فيفي

شفشاون

تارية للصيد البري

محمد فؤاد احجام

شارع عالل بن عبد هللا

شفشاون

تارية للقنص والرياضة

محمد الحاحي

دار الشباب مركز دكالة جماعة بني فغلوم
قيادة فيفي

شفشاون

تازاووت للصيد البري

أحمد بن شري

مركز اسطيحة بواحمد

شفشاون

تركلت للقنص

مراد حازر

منزل عبد الواحد اخشيو دوار بوكامل قيادة
اونان

شفشاون

خليفة للقنص البري

المصطفى الميلودي

مقهى بوهاشم جماعة وقيادة تنقوب

شفشاون

سيدي امحمد جمعون لهواة الصيد والقنص عبد السالم الشطون

شارع المسيرة باب برد

شفشاون

سيدي مسعود للقنص

محمد السطي

مركز باب تازة جماعة قيادة ودائرة باب تازة

شفشاون

سيدي موسى للقنص البري

عبد السالم علوش

دوار ماجو قيادة باب تازة

شفشاون

سيدي يلصو للقنص البري

علي حمان

مركز باب تازة جماعة وقيادة باب تازة

شفشاون

فيفي للقنص

البقالي الطاهري
األمين

مركز فيفي دائرة باب تازة

شفشاون

قبة جراح للقنص

استيتو اهجطان

قيادة وجماعة بني رزين

شفشاون

متيوة للقنص

استيتو امغوز

دوار اغرم جماعة متيوة قيادة الجبهة

شفشاون

هواة القنص البري باب الالرز

محمد الشندودي

شارع محمد الخامس حي الشرفاء الحافة رقم
107

شفشاون

هواة القنص البري ميمونات بني احمد

الشريف حجاج

دوار ايرسيف جماعة بني احمد الغربية

شفشاون

هواة القنص البري والرماية الواديين

محمد الطاغي

شفشاون

والمسة للقنص

سعيد امنصور

طنجة

ملوسة للقنص

عبد هللا العلوي

شارع كندي رقم  26رقم 02

طنجة

ابن بطوطة للقنص

عبد السالم اليعقوبي

شارع مراكش إفامة الخنساءرقم 2

طنجة

أبو عمار للقنص البري

نور الدين أكدي

حي الشاطئ زنقة احفير إقامة النهى الطابق
األول مكتب 10

طنجة

أصدقاء الصيد

عبد السالم بنجيد

شارع المكسيك رقم  11طنجة

طنجة

البرج للقنص

سعيد مرصو

حي بنكران طريق الرئيسية رقم 390

طنجة

الخروب للصيد والقنص

الحسن المخيمار

طريق الرباط كلم  18الغابة الدبلوماسية ص
ب 1234

طنجة

العروسة للقنص

رضى بنشطاب

شارع ابن الهيثم عمارة ابن خلدون رقم 5

طنجة

القصيبة  1للقنص

عبد السالم ابغيل

طنجة

تغاسا للقنص

محمد المجدوبي

طنجة

شراكة للصيد البري

عبد السالم القوري

مقهى اليزيد الطاغي مركز خميس المضيق
جماعة بني سلمان اسيفان بوحمد
منزل مصطفى البقالي دوار والمسة جماعة
امتيوة قيادة الجبهة

الجمعية المغربية للقنص لطنجة شارع فاس
رقم 67
الجمعية المغربية للقنص لطنجة شارع فاس
رقم 67
شارع ولي العهد عمارة  137الطابق الثاني
رقم 4

طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة
طنجة تطوان
الحسيمة

طنجة

طارق ابن زياد للقنص

وديع الميقالي

طنجة

طارق ابن زياد للقنص

وديع الميقالي

شارع أيبي الحسن الشادلي إقامة جيهان 4

طنجة

طير الجبل لبني يسف

محمد سلمون بن أحمد

حي مسنانة بوطريقة الزنقة  8رقم 2

طنجة

مجالو للقنص

أناس بنعبيد

شارع الحسن الثاني  156أصيلة

طنجة

محمية القنص كرومة

عبد السالم قريش

حي ايور زنقة المنامة رقم 86

طنجة

ملتقى البحرين للقنص

عبد المنعم العسري

تجزئة المرس  1رقم531

طنجة

موسى بن نصير للقنص

الحسين محجوبي

رقم  77شارع فاس

طنجة

موالي علي الشريف للقنص

رشيد بنشطاب

شارع ابن الهيثم عمارة ابن خلدون رقم 5

مضيق الفنيدق

أصدقاء القنص بالمضيق

محمد أمين العلمي
شهبون

حي المحيط شارع واد المخازن ممر  34رقم
 16المضيق

وزان

القنص الزواقين

الحرجي عبد اللطيف

دوار احساسن جماعة سيدي رضوان

وزان

الوحدة للقنص

محمد لزعر

وزان

األمل للقنص والتنمية المحلية

حسن بودي

وزان

السلوى للقنص

المصطفى رحموني

وزان

السندي للقنص

رشيد الغريفي

شارع الزرقطوني رقم المحل 25

وزان

القنص أسجن

رشيد الكنيكسي

منزل رشيد الكنينسي جماعة أسجن قياددة
بريكشة

وزان

المجد للقنص

عبد هللا عينوني

دوار الرمال قيادة امزفورن

وزان

المسيرة للقنص

محمد زروال

دوار امزيرو جماعة اسجن

وزان

النصر للقنص

محي الدين بشير

شارع المسيرة 42،

وزان

النورس للقنص

جمال بشير

جنان كناوة تجزئة بن سعيد رقم  01طريق
الرباط

وزان

امدوكال للقنص

عبد اللطيف الكوشي

عين دريج المركز

وزان

أوالد البقال للقنص

سي محمد البقالي

دوار فج النسر قيادة عين بيضاء

وزان

تراسة للقنص

عبد الغفور عزوز

كلم  4طريق وزان -شفشاون قيادة ابريكشة

وزان

حجلة الريف للقنص

المختار بكوري

موطيل الريف جماعة وقيادة بني كلة

وزان

رأس الماء للقنص

عبد المجيد قروري

دوار بوزير

وزان

نفزي للقنص

محمد دمناتي

دوار نفزي قيادة زومي

فاس مكناس

إفران

العصامة للقنص

بناصر اجغوغ

دوار ايت بوخريص ايت بوبكر قيادة واد
افران أزرو

فاس مكناس

إفران

العنق األزرق للقنص والبيئة

هشام اغرابي

مقهى افريقيا طريق ميدلت أزرو

فاس مكناس

إفران

المجد للقنص والحفاظ على البيئة

سعيدي المصطفى

سيدي عدي المركز

فاس مكناس

إفران

أغبالو العربي

موحى وبن عال

تيمحضيت المركز

ب  45درب الغماري شارع محمد الخامس
حي الرمل
حي الحدادين شارع بئر انزران عمارة
الحسنى  3الطابق األول الشقة 9
الطريق الوطنية رقم  13مقهى الكديوشي كلم
 6قيادة ابريكشة

فاس مكناس

إفران

السالم للقنص

عبد القادر مدان

شارع الحسن الثاني أزرو

فاس مكناس

إفران

النادي الرياضي للقنص والرماية

محمد شعبي

دار الشباب

فاس مكناس

إفران

ايت مولي للقنص

حمو اوحلي

طريق إحعبو عين اللوح دائرة أزرو

فاس مكناس

إفران

تابدوت للقنص

رشيد فاضلي

دوار ايهاروجن ايركالون ايت عال ازرو

فاس مكناس

إفران

تيزرا للقنص

محمد كيساني

منزل قرشي لحسن ايت يعقوب بن صميم

فاس مكناس

إفران

تيمحضيت للقنص

عسو شتيوي

مركز تيمحضيت

فاس مكناس

إفران

مشاونة للقنص والتنمية السياحية

الحسين وحمو اقشمير

دوار سيدي إبراهيم جماعة تزكيت

فاس مكناس

إفران

منظر ايطو للقنص

اسعيد ليزول

منزل مصطفى ليزول ايت عيسى ايت حمو
ابهو تكريكرة

فاس مكناس

إفران

واد إفران للقنص

محمد عرباوي

مركز واد إفران قيادة عين اللوح

فاس مكناس

الحاجب

اإلخالص للقنص

التهامي تشيكت

منزل التهامي تشيكت بتيشوكت راس ايجيري

فاس مكناس

الحاجب

أّدبير للقنص

عبد هللا بنصاط

دوار ايت مرغاد جماعة ايت وخلفن سبت
جحجوح أكوراي

فاس مكناس

الحاجب

أشبال ايت حرز هللا للقنص

محمد الدهبي

رقم  17شارع محمد الخامس

فاس مكناس

الحاجب

االطلس المتوسط للقنص

بناصر والحاج

تعاونية سيدي عدي قيادة الدير

فاس مكناس

الحاجب

الصيد أليت بوبيدمان للقنص

المصطفى القرشي

مقهى حدهم مصطفى ايت بوبيدمان

فاس مكناس

الحاجب

الفتح للقنص

محمد الصنهاجي

حي لحسن اكوراي -اكوراي

فاس مكناس

الحاجب

الوحدة للقنص

الحسن بوطاهر

مقهى النصر  ،61شارع الحسن الثاني

فاس مكناس

الحاجب

أمجرار للقنص

عبد الواحد باعمو

دوار ايت الحاج اقدار جماعة اقدار

فاس مكناس

الحاجب

أمل الحاجب للقنص

إدريس بنعلي

مقهى النصر  61شارع الحسن الثاني

فاس مكناس

الحاجب

ايت إبراهيم للقنص

عزيز زايد

دوار ايت إبراهيم جماعة تامشاشاط

فاس مكناس

الحاجب

بني مطير للقنص

خالد انهموشة

مصنع الطوبية امريزيك دوار ايت علي
بوبكر بطيط

فاس مكناس

الحاجب

بوابة االطلس للقنص

محمد انهموشة

باحة االستراحة رياض

فاس مكناس

الحاجب

بوعشوش للقنص

سعيد الوافي

دوار ايت وسعدن الجبل بجماعة راس ايجيري

فاس مكناس

الحاجب

بئر الزفان للقنص والتنمية القروية
وحماية الغابة

محمد الدرمون

دوار ايت حند وحسين جماعة ايت نعمان بني
مطير

فاس مكناس

الحاجب

تاسكورت 1

فريد رزوقي

حي النصر باشوية أكوراي

فاس مكناس

الحاجب

تعاريت للقنص

العيدي اهروش

فاس مكناس

الحاجب

تيزي للقنص

عبد المالك حمزاوي

فاس مكناس

الحاجب

مصرعب

لطفي امزيان

فاس مكناس

الحاجب

واد الخرفان للقنص

حميد عثماني

فاس مكناس

تازة

الريف للقنص

سعيد اخياط

دوار بويشيشي جماعة تامشاشاط قيادة ايت
يغزم
منزل حميد غمام ايت حنداوحسين جماعة
ليت نعمان
دوار ايت يكو بوسدرة جماعة تامشاشاط
منزل حميد عثماني دوار عين الحسن جماعة
جحجوح
منزل عبد العزيز قاسمي دوار بني حازم
تيزي وسلي

فاس مكناس

تازة

اجدير للقنص

محمد العبدالوي

مقهى العبدالوية أجدير

فاس مكناس

تازة

اغبال للقنص والتنمية بالزراردة

احمد الشايب

مركز الزراردة تاهلة

فاس مكناس

تازة

األصدقاء ببورد للقنص

سعيد دحدوح

اهراسن جماعة بورد أجدير

فاس مكناس

تازة

األمل للقناصين بتازة

عبد القادر العالف

حي المسيرة تجزئة مبروكة رقم 1

فاس مكناس

تازة

التحدي للقنص

عبد السالم المداني

دوار الكراكرة جماعة امسيلة دائرة تيناست

فاس مكناس

تازة

الخير للقنص

مصطفى الحطحاط

مقهى النخيل بواد امليل

فاس مكناس

تازة

الرماة للقنص لجماعة بوحلو

ادريس بلهيص

منزل المهدي الحابط دوار دومة ازميم قيادة
بوحلو

فاس مكناس

تازة

السالم للقنص

ياسين أبونوة

بلوك  9المسيرة 22 1

فاس مكناس

تازة

الشعرة للصيد البري بالزراردة

أحمد أمالل

دوار الثالثاء جماعة الزراردة تاهلة

فاس مكناس

تازة

الصداقة للقنص

الزايري رشيد

مقهى بني صبور

فاس مكناس

تازة

الصميعة للقنص والرماية

عياد أزهر

دار الشباب تاهلة

فاس مكناس

تازة

العز للقنص والرماية

عبد الحق زايد

مركز كلدمان

فاس مكناس

تازة

الفتح للقناصين التازيين

نائب الرئيس

فاس مكناس

تازة

القنص تامدارت والمحافظة على الثروة
الحيوانية والبيئة

عياد اللبازي

فاس مكناس

تازة

المجد للقنص بالزراردة

يونس بعبلي

دوار الثالثاء جماعة الزراردة تاهلة

فاس مكناس

تازة

الوفاق للصيد البري

محمد المصطفى

دوار القصارات جماعة الصميعة

فاس مكناس

تازة

امليل للقنص والرماية

الحسين الهواري

حي القدس واد امليل

فاس مكناس

تازة

أوالد ازباير لقنص

يوسف بن عمارة

منزل احمد زروقي دوار الركبة قيادة أوالد
زباير واد امليل

فاس مكناس

تازة

أيار احدود للقنص والرماية

ميمون لهاني

دوار أيار احدود جماعة اجدير

فاس مكناس

تازة

بوهدلي للقنص

احمد الشرجاوي

دار الشباب تاهلة

فاس مكناس

تازة

تازكا للقناصين بتازة

محمد العالف

رقم  29جنان الزوين حي إمام مالك

فاس مكناس

تازة

دار الصياد للقنص

احميدة الهرنان

منزل السيد عامر بنعامر دوار النبابلة جماعة
البرارحة قيادة امسيلة دائرة تايناست

فاس مكناس

تازة

عين الحجل للقناصين بكلدمان

البودالي بندادة

باحة منزل البودالي بن دادة جماعة كلدمان

فاس مكناس

تازة

عين الرحمة للقنص

كريم رشيدي

مقهى البالص الجماعة الحضرية أكنول

فاس مكناس

تازة

غزالة بويبالن للصيد البري والرماية

عبد هللا أوراغ

دار الشباب المسيرة الخضراء ،مركز تاهلة

فاس مكناس

تازة

منارة للقنص والرماية وتنمية المجال

عبد هللا أقرطي

فاس مكناس

تاونات

االمل للقنص

احمد الفاخوري

فاس مكناس

تاونات

اغبيشات للقنص والرماية

عبد هللا بن فارس

دوار اغبيشات جماعة عين عائشة

فاس مكناس

تاونات

األصدقاء للقنص

سمير الناصري

حي المصلى قرية با محمد

معمل األجور الحي الصناعي طريق فاس-
تازة
منزل بلحجوا عبد الرحمان دوار أوالد عزوز
الربع الفوقي

دوار منارة جماعة تازارين قيادة بويبالن
تاهلة
دوار اعبادين السفلى جماعة بني سنوس قرية
بامحمد

فاس مكناس

تاونات

الجمعية المغربية للقنص وحماية البيئة
والثروة الحيوانية

خالد البقالي

عمارة مطبعة البقالي طريق الوحدة حجر
مطاحن

فاس مكناس

تاونات

الحجلة الجبلية للقنص

ياسين احمادش

مسكن محمد المرابط دوار الكدية  -بوهودة

فاس مكناس

تاونات

الفتح للقنص

ناصر البقالي

مركز افق

فاس مكناس

تاونات

الهدف للقنص

الخمار الحديوي

حي األلفة قرية أبا محمد

فاس مكناس

تاونات

الوحدة للقنص

عبد السالم اللوزي

تافرانت المركزدائرة غفساي غفساي

فاس مكناس

تاونات

الوفاء للقنص

محمد بن األمين

شارع عبد الكريم الخطابي قرية با محمد

فاس مكناس

تاونات

بني قرة للقنص والمحافظة على البيئة

محمد البوراضي

دار ناجي العمراني عبد الكريم جماعة
بوعادل قيادة بني وليد

فاس مكناس

تاونات

بني ونجل تفراوت للقنص

رضوان بر

دوار جامع الدلم جماعة تفراوت

فاس مكناس

تاونات

بوعروس للقنص البري

قادة عبد السالم

دوار أوالد الحاج جماعة بوعروس دائرة
تيسة

فاس مكناس

تاونات

جبل أمركو للقنص

عبد السالم الساهلي

دوار الشروف جماعة موالي بوشتى القرية

فاس مكناس

تاونات

كالز للقنص

محمد القنفودي

دوار اغدوسة قيادة كالز

فاس مكناس

تاونات

مجد للقنص

محمد المرزوقي

دار الشباب الوحدة

فاس مكناس

تاونات

مقدمة جبال الريف للقنص

أمين نوفل المجيد

دار الشباب الوحدة جماعة تاونات

فاس مكناس

صفرو

أغبالوا للقنص البري

لحسن حميوي

منزل لحسن الحميوي دوار ايت واحي اغبالوا

فاس مكناس

صفرو

أكودير للقنص البري

إسماعيل العثماني

مقهى فلورانس طريق المنزل

فاس مكناس

صفرو

الحجلة للقنص البري

مصطفى نويلي

دوار ايت يعقوب جماعة تازوطة إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

أسايس للقنص البري

فريد ارجاتي

مقهى كالسيكو بئر طمطم

فاس مكناس

صفرو

أسطار للقنص البري

محمد أعزوز

حي القلعة الكبيرة إيموزار كندر ص,ب 03

فاس مكناس

صفرو

اسكور انعاري للقنص البري

سفيان رفيع

دوار ايت حويريت جماعة تازوطة

فاس مكناس

صفرو

اطلس للقنص البري

رشيد احمد الشريف

رقم  387تجزئة بوشامة حبونة

فاس مكناس

صفرو

اعريمن للقنص

احمد قوردوش

دوار تيبخباخين جماعة اغزران

فاس مكناس

صفرو

الحمامة للقنص

جواد الغفوض

طريق إفران كلم  4دوار عين الغرس إقليم
صفرو

فاس مكناس

صفرو

الخير للقنص البري

الحسين اسديري بن
محمد بن علي

تعاونية واد الذهب أغبالو أقورار إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

الزيتونة للقنص

محمد اشقوندة

شارع الحسن الثاني مسيلة البهاليل 22

فاس مكناس

صفرو

الصدق للقنص

المصطفى لشهب

دوار مخمر اهل سيدي لحسن

فاس مكناس

صفرو

الكدية للقنص

لحسن االدريسي

ايت بلقاسم طريق إفران كلم  2ايموزار كندر

فاس مكناس

صفرو

الكعيدة للقنص البري

محمد فرحون

دوار الكعيدة آيت السبع لجروف إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

المنزل للقنص البري

محمد أدمر

مقهى الرياض المنزل المدينة إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

النور للقنص البري

محمد برودي

دوار ناس داود اغزران دائرة المنزل

فاس مكناس

صفرو

الوفاق للقنص البري

عبد العالي عرفاوي

دوار ايت علي وبوبكر عين الشكاك

فاس مكناس

صفرو

أمدوكال للقنص

مولود مخوخ

جماعة لعنوصر إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

إنكمارن للقنص

إدريس امعالوي

دوار ايت عمر اوشعو رأس تبودة المنزل

فاس مكناس

صفرو

أنوار للقنص البري

إدريس بوهو

مقهى أطلس بالص

فاس مكناس

صفرو

ايت الخير للقنص

عبد العالي ناجح

مقهى فلور انس طريق المنزل

فاس مكناس

صفرو

ايت سادن للقنص البري

عبد الحميد الهاللي

مقهى كالسيكو بئر طم طم قيادة راس تبودة

فاس مكناس

صفرو

إيموزار للقنص

حسن بلخريف

المنظر الجميل حي اللة عربية ص,ب 03
إيموزار كندر

فاس مكناس

صفرو

بنيازغة للقنص البري

عبد الحق اليوسفي

مقهى الرياض المنزل المدينة إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

حجلة كندر للقنص

المهدي أتمني

حي المعابدة إيموزار كندر

فاس مكناس

صفرو

رأس تبودة للقنص البري

عبد العالي الزريفي

راس تبودة

فاس مكناس

صفرو

رباط الخير للقنص البري

إسماعيل سجاع

رقم  126تجزئة بويبالن رباط الخير 6

فاس مكناس

صفرو

سيدي خيار للقنص البري

لحسن ساجدي

دوار بني عالهم سيدي خيار إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

سيدي لحسن اليوسي للقنص البري

رشيد فضل هللا

دوار ازكان جماعة سيدي لحسن اليوسي

فاس مكناس

صفرو

صنهاجة للقنص البري

يوسف سعادي

صنهاجة غقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

عين الركادة

ميمون بولكوميت

آيت السبع لجروف إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

عين السلطان للقنص

الحسين المركوم

حي القلعة الكبيرة ،ص.ب 3 :إيموزار كندر

فاس مكناس

صفرو

عين الغرس للقنص

الحسين أتمني

حي لمعابدة إيموزار كندر

فاس مكناس

صفرو

غمرة للقنص البري

عمر لبحيري

مقهى الرياض المنزل المدينة إقليم صفرو

فاس مكناس

صفرو

لعنوصر للقنص

محمد لمنزه

جماعة العنوصر قيادة ايت يوسي

فاس مكناس

صفرو

لكالت للقنص

الحسين اسديري بن
محمد بن الحسين

دوار الكعيدة ايت السبع لجروف إقليم صفرو

فاس مكناس

فاس

الرمال للقنص

يوسف عاني

زنقة المتنبي عمارة  1الشقة  10إقامة المتنبي

فاس مكناس

فاس

النخلة للقنص

المامون بقالي

مقر عمر داكر دوار أوالد ميمون جماعة
عين بيضاء

فاس مكناس

فاس

النسيم للقنص

علي الزغاي

دوار وسالن ج عين البيضاء

فاس مكناس

فاس

النصر للقنص

عبد الحق فارس

دوار وسالن عين البيضاء

فاس مكناس

فاس

الوبرة للقنص

محمد تبركانين

رقم  5شارع مرموشة مكتب رقم  1األطلس

فاس مكناس

فاس

الياسمين للقنص

الحسن بنجبالة

مركز عين البيضاء جماعة عين بيضاء

فاس مكناس

فاس

بوجيدة للقنص

يحى اشمالي

دوار أوالد ميمون عين بيضاء

فاس مكناس

فاس

لمطة للقنص

الحسن األشهب

دوار وسالن عين البيضاء

فاس مكناس

فاس

اشراردة بوغزوان للقنص

يوسف زخنيني

دوار مكراز جماعة عين بيضاء

زنقة اإلمام األوزاعي رقم  30البيطا -
الدكارات
رقم  49شارع الحسيمة مكاتب الزهراء
مكتب رقم  25طابق 5
كراج مريم رقم  33زنقة القطار شارع الملك
حسين المدينة الجديدة

فاس مكناس

فاس

األدارسة للقنص

جواد صحيت

فاس مكناس

فاس

االزدهار للقنص

علي امزيان

فاس مكناس

فاس

األصدقاء للقنص

محمد الرايس

فاس مكناس

فاس

األمل للقنص

بوشتى شقشاق

دوار عين لحجر جماعة عين البيضاء

فاس مكناس

فاس

األنوار للقنص

حفيظ بوخريص

رقم  47الشقة  2عرصة البطيوي

فاس مكناس

فاس

التضامن للقنص

عبد الصمد الصالحي

رقم  102حي البركة الوئام المسيرة

فاس مكناس

فاس

الخزامى للقنص

مصطفى بوغاللة

فاس مكناس

فاس

الزهور للقنص

نجيب الوليدي

فاس مكناس

فاس

السهم الذهبي للقنص والرماية

عبد الرحمان
الزهراوي

تجزئة مرحبا رقم  3حي زازا 6

فاس مكناس

فاس

الشروق للقنص

حميد الشاوي

رقم  8تجزئة عثمان طريق ايموزار

فاس مكناس

فاس

الفردوس للقنص

يحيى المحتال

رقم  8تجزئة الهواء الجميل  3ملعب الخيل
م.ج

فاس مكناس

فاس

الكمبرة الحمراء للقنص

يونس الصقريوي

زنقة شكيب أرسالن إقمة ملوك  2ملعب الخيل

فاس مكناس

فاس

الكمبرة للقنص

حسن عتو

فاس مكناس

فاس

المجد للقنص

أحمد خرباش

فاس مكناس

فاس

المرابطين للقنص

خالد حدون

مقهى المنار الفضي  34شارع سالوي

فاس مكناس

فاس

النهضة للقنص

مراد ابرو

دوار وسالن عين البيضاء

فاس مكناس

فاس

الهشاشمة للقنص

عبد اإلله ابن إبراهيم

رقم  10الزنقة  10حي السكة بنسودة

فاس مكناس

فاس

الورود للقنص

فؤاد عساوي

ب  49مكاتب الزهراء مكتب  3الطابق األول

فاس مكناس

فاس

اليمامة

عبد الحكيم حدون

رقم  49شارع الحسيمة مكاتب الزهراء
مكتب رقم  3طابق 1

فاس مكناس

فاس

امزاب للقنص

محمد لمبرع

دار الشباب الزهور

فاس مكناس

فاس

أوداد للقنص

زهير رحموني

رقم  3تسهيالت األطلس زاوية مديونة الطلس

فاس مكناس

فاس

حجلة األطلس المتوسط للقنص

علوي يزيدي الطاهر

شارع محمد الخامس  42-41تجزئة بنيس-
امحامدية زواغة

فاس مكناس

فاس

زالغ للقنص

خالد السنوسي الشركي رقم  3ساحة األطلس م.ج

رقم  16تجزئة المامونية إقامة زبيدة  2طرق
صفرو
رقم  5شارع مرموشة إقامة شروق رقم 1
األطلس

شارع الحسيمة مكاتب الزهراء مكتب 49
طابق الخامس األطلس 25
ب  49شارع الحسيمة مكاتب الزهراء رقم2
الطابق األول األطلس

فاس مكناس

فاس

سايس للقنص

عبد االحد عراقي

رقم  49شارع الحسيمة مكاتب الزهراء
مكتب رقم  14طابق 3

فاس مكناس

فاس

عين البيضاء للقنص

سعيد فكير

دوار الفراكيط عين البيضاء

فاس مكناس

فاس

عين بوعلي للقنص

رشيد ماللي

ب تجزئة رياض الزيتون عين الشقف 73

فاس مكناس

فاس

عين موسى للقنص

نور الدين شرفي

منزل ادريس الودغيري جماعة سيدي عبد
هللا الخياط  -زرهون

فاس مكناس

فاس

موالي عبد الجليل للقنص

عبد العلي اإلبراهيمي
الوزاني

زنقة عبد الكريم الخطابي عمارة الشرعي 10

فاس مكناس

فاس

وسالن للقنص

طاريق الوليدي

دوار وسالن عين البيضاء

فاس مكناس

مكناس

البيئة والتنمية الولجة للقنص

أندلوسي محمد

دار الشباب عبد الكريم الخطابي بوعماير

فاس مكناس

مكناس

أجيال

جواد بحاجي

دوار أفرا جماعة عين عرمة

فاس مكناس

مكناس

المستقبل للقنص

ربيع لعبيدي

مكرر حي العين برج موالي عمر 61

فاس مكناس

مكناس

اوربة للقنص

عبدالسالم اهنينش

مركب ابن سينا  02بلوك  A5رقم 05
المدينة الجديدة

فاس مكناس

مكناس

تسكورت عين الدالية للقنص

إبراهيم نزيه

جماعة عين الجمعة

فاس مكناس

مكناس

رباط الخير للقنص

لحسن حنان

زنقة ابو حسن المريني المدينة الجديدة 1،

فاس مكناس

مكناس

زرهون للقنص

حميد الشهبوني

منزل عبد اللطيف اهنينش المغاصيين جماعة
-زرهون

فاس مكناس

مكناس

عين عرمة للقنص

سعيد فرجي

عين عرمة

فاس مكناس

مكناس

كرم للقنص والتنمية المجالية

عبد اللطيف النويضي

دوار الشواكر جماعة عين كرمة واد الرمان

فاس مكناس

مكناس

واد الشجرة للقنص

محمد الفياللي

فاس مكناس

موالي يعقوب

حمرية للقنص البري

حميد مبروكي

فاس مكناس

موالي يعقوب

عين قنصرة للقنص

إدريس الوزاني

كلميم واد نون

أسا

كلميم واد نون

أسا

الصقر للرماية والقنص والمحافظة على
البيئة
نسور واركزيز للقنص والتنمية المستدامة
والبيئة

معصرة جبل زرهون بواد الشجرة قيادة
المغاصيين دائرة زرهون
منزل عبد الرحمان المبروكي حمرية جماعة
الوادين
محطة افريقيا دوار أوالد بالكرون جماعة
عين قنصرة

امبارك الطلب

دار الشباب أسا المركز

الحسين المكاوي

جماعة عوينة ايغمان

كلميم واد نون

سيدي إفني

االخصاص للقنص والرماية

عبد اللطيف بومليح

االخصاص

كلميم واد نون

سيدي إفني

تاهرموشت للقنص والمحافظة على البيئة

الحسان الهرموشي

منزل الحسان الهرموش تاهرموشت جماعة
اصبويا

كلميم واد نون

سيدي إفني

تزايفت للقنص

ادبرم محمد

مركز ميرلفت

كلميم واد نون

سيدي إفني

مير اللفت للقنص

محمد اودرا

حي تيرت  2مير اللفت

كلميم واد نون

سيدي إفني

نادي الجمعية الرياضية للقنص سيدي إفني محمد باهي

مخيم الباركو بشاطئ سيدي إفني

كلميم واد نون

سيدي إفني

نادي القنص التضامن

موسى فاروق

مركز جماعة تيوغزة

كلميم واد نون

طانطان

الخير للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

امبارك الهامل

رقم  515شارع  20غشت

كلميم واد نون

طانطان

أصدقاء القنص والرماية

بوسالم العمراني

ب  488بلوك  5تجزئة بئرائزران الحي
الجديد

كلميم واد نون

طانطان

االمل للقنص وحماية البيئة

امبارك بوزعافر

الزنقة  13حي الشيخ محمد لغضف

كلميم واد نون

طانطان

الرحمة للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

محمد االملد

رقم  118حي النهضة

كلميم واد نون

طانطان

أمل طانطان لهواة الرماية والقنص

عبد الرحمان بوسري

نادي أسامة لألنترنيت حي األمل الوطية

كلميم واد نون

طانطان

كلميم واد نون

كلميم

هدف للبيئة والقنص والرماية وحماية
الوحيش
القناصة للقنص وفن الرماية والمحافظة
على البيئة

المختار بوزيادي

رقم  26زنقة مراكش

موالي عبد العزيز
امويلك

منتجع الغزالن جماعة القصابي

كلميم واد نون

كلميم

اباينو للقنص

محمد مرزوكي

مركز اباينو

كلميم واد نون

كلميم

إفران للقنص والمحافظة على البيئة

احمد بايو

شارع المقاومة الزنقة  11رقم  21بلوك أو

كلميم واد نون

كلميم

البيار للقنص والرماية وحماية البيئة

ناجع مبارك

جماعة لبيار

كلميم واد نون

كلميم

الجنوب للقنص والتنمية

امبارك هالب

الرويسات جماعة لقصابي تكوست

كلميم واد نون

كلميم

الخيمة للقنص والمحافظة على البيئة

إبراهيم بابتيش

زنقة أهل الحبيب

كلميم واد نون

كلميم

الرحمة للقنص وفنون الرماية

عمر الشتوكي

زنقة  11حي الرحمة رقم 22

كلميم واد نون

كلميم

الصقر الذهبي للقنص

البشير عسولي

حي الرحمة الزنقة  11الرقم 19

كلميم واد نون

كلميم

النخيل للصيد البري

عبد الرزاق عطوي

تجزئة القدس رقم 476

كلميم واد نون

كلميم

انغمارن للقنص وفن الرماية والمحافظة
على البيئة

عبد هللا مبروكي

شارع محمد السادس رقم 125

كلميم واد نون

كلميم

آيت أيوب للقنص

عمر بوبري

ب 1زنقة سيدي الغازي حي تكنة

كلميم واد نون

كلميم

باب الصحراء للتنمية والقنص وفن
الرماية

عبد العزيز اكليف

حي الكرامز الزنقة  01رقم 46

كلميم واد نون

كلميم

باب الصحراء للقنص والرماية

الحسين اكوجكال

فندق عادل موسفير

كلميم واد نون

كلميم

تالمعدرت توتلين للقنص والمحافظة على
البيئة

محمد اوبلعيد

منزل دريوش أحمد دوار زاوية تكانت

كلميم واد نون

كلميم

تكانت للقنص والمحافظة على البيئة

أحمد دريوش

مركز تكانت الزاوية

كلميم واد نون

كلميم

تكنا للرماية والقنص

الحسن الحريري

فندق عادل مسافر حي القدس

كلميم واد نون

كلميم

تمونت للقنص والبيئة

عبد هللا امرهون

حي السعديين  2زنقة  16رقم 13

كلميم واد نون

كلميم

كلميم للرماية والقنص

الحسن الطالبي

فندق عادل مسافر حي القدس شارع محمد
السادس

كلميم واد نون

كلميم

لبيار للقنص

ركيبي جندالي

دوار لبيار جماعة لبيار

كلميم واد نون

كلميم

واد نون للقنص

حال سويالم

رقم  ،1زنقة سيدي الغازي

مراكش أسفي

أسفي

احرارة للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

عبد الرحيم كوبابي

مقر جماعة احرارة

مراكش أسفي

أسفي

اسكور للقنص والمحافظة على البيئة

فارس ايت حماد

دار الشباب الجريفات

مراكش أسفي

أسفي

اصبيح للقنص والمحافظة على البيئة

محمد الصوديكي

دار الشباب الحي العمالي

مراكش أسفي

أسفي

آفاق للقنص بجماعة ايير

عبد الكريم الفارسي

جماعة ايير دائرة احرارة

مراكش أسفي

أسفي

األمل للقنص

عبد الغاني فتحي

الصويرية القديمة -دائرة جزولة

مراكش أسفي

أسفي

األمل للقنص والمحافظة على البيئة

محمد سكوم

جماعة خط ازكان جزولة

مراكش أسفي

أسفي

البحاثرة الشمالية للقنص

لحسن الويزي

دار الشباب اجنان

مراكش أسفي

أسفي

التضامن للقنص والرماية

نور الدين الكاوزي

دار الشباب إجنان

مراكش أسفي

أسفي

التوفيق للرماية والقنص

سعيد توفيق

دوار الطواجنة جماعة ايير

مراكش أسفي

أسفي

الحسنية للقنص

حسن الهديلي

دار الشباب الحي العمالي

مراكش أسفي

أسفي

الرحمة للقنص

صالح زمروكو

النادي الرياضي للرماية

مراكش أسفي

أسفي

الرماية والقنص والمحافظة على البيئة

طاهر شماخ

طريق الصويرة رقم  42جزولة

مراكش أسفي

أسفي

الساحل للقنص

عبد الفتاح الخطابي

دار الشباب بياضة

مراكش أسفي

أسفي

الشبيبة الرياضية السحيمية

جمال القلقولي

دار الشباب جمعة سحيم

مراكش أسفي

أسفي

الشياظمة القنص

عادل السباعي

دار الشباب الحي العمالي

مراكش أسفي

أسفي

الغيات للقنص

محمد لقبيب

مركز الغيات

مراكش أسفي

أسفي

الفضاء الجميل للقنص

عبد اإللة أبو مارية

رقم  22الزنقة  58بالد الجد

مراكش أسفي

أسفي

القوس للرماية والقنص والمحافظة على
البيئة

عبد الوهاب ابعيال

بلدية سبت جزولة

مراكش أسفي

أسفي

المحيط للقنص

فيصل الزرهوني

جماعة بدوزة

مراكش أسفي

أسفي

النصر للقنص

العربي الفقيه

دار الشباب بالجريفات

مراكش أسفي

أسفي

النور للقنص بالصويرة القديمة

عبد الحق حومي

دوار فدان الدوم الصويرية القديمة

مراكش أسفي

أسفي

النور للقنص والرماية والبئة

عادل الزيان

المركب االجتماعي سيدي عبد الكريم

مراكش أسفي

أسفي

أنكا للقنص

محمد علي بونوار

دار الشباب الجريفات

مراكش أسفي

أسفي

أوالد الحاج للقنص والمحافظة على البيئة

عبد الرحيم السباعي

دار الشباب الحي العمالي

مراكش أسفي

أسفي

أوالد بوعلي للقنص والمحافظة على البيئة

ياسين البختي

دار الشباب الحي العمالي

مراكش أسفي

أسفي

اوالد سلمان للقنص والرماية والمحافظة
على البيئة

حموشي بوجمعة

مركز جماعة اوالد سلمان قيادة خط ازكان
دائرة كزولة

مراكش أسفي

أسفي

خميس نكا للقنص

عبد الفتاح الديب

ىسفي مركز خميس نكا دائرة كزولة

مراكش أسفي

أسفي

رابطة القناصين للقنص

امبارك السباعي

شارع ادريس بناصر مبنى المؤسسة الجهوية
Hلبناء محل رقم P12

مراكش أسفي

أسفي

سيدي امساهل للقنص

رضوان الهداجي

دوار جبارات حد احرارة

مراكش أسفي

أسفي

عبدة لتنمية الوحيش والقنص المستدام

عبد الفتاح غريب

قيادة دار السي عيسى

مراكش أسفي

أسفي

عبدة للقنص

الطاهر النوالي

مقر جماعة خط ازكان سبت جزولة

مراكش أسفي

أسفي

عبدة للقنص والمحافظة على البيئة

خاليد فرتوت

دار الشباب جمعة سحيم

مراكش أسفي

أسفي

قصر البحر للقنص

امحمد اعبيد

رقم 03شارع النور مفتاح الخير

مراكش أسفي

أسفي

لال فاطنة للقنص

حسن الكوبابي

مركز حد احرارة

مراكش أسفي

أسفي

نور الصويرية للقنص والمحافظة على
البيئة

الركراكي أبو فلرس

جماعة المعاشات الصويرية القديمة

مراكش أسفي

أسفي

نور المعاشات للقنص

ميلود الوحيدي

دوار المرارشة جماعة المعاشات

مراكش أسفي

الحوز

تدمامت للقنص والمحافظة على البيئة

عبد الكريم الهريم

دوار تزكين قيادة كدميوة

مراكش أسفي

الحوز

إخوان البيئة

ايدار ام الهوى

حي القيروان رقم  609تحناوت

مراكش أسفي

الحوز

ازضوض للقنص

عمر اشكور

مركز اربعاء غجدامة قيادة ابادو

مراكش أسفي

الحوز

أغواطيم النور للقنص

محمد الغدوي

دوار غواطيم

مراكش أسفي

الحوز

األصدقاء للقنص دار الجامع

عبد الرحمان ايت
ملوك

دوار براغة جماعة دار الجامع قيادة كدميوة

مراكش أسفي

الحوز

األمان للقنص

عبد المجيد مبتهيج

دوار اقريش جماعة تمصلوحت

مراكش أسفي

الحوز

األمل للقنص بتزكين

احمد القرني

مركز جماعة تزكين قيادة كدميوة

مراكش أسفي

الحوز

السالم للقنص

عبد الهادي الكباص

حي القروان رقم  523جماعة تحناوت

مراكش أسفي

الحوز

السلوان للقنص

عبد الهادي بوكادر

مقر جمعية السراغنة للتنمية دوار السراغنة
قيادة اغواطيم تدرارة  -تحناوت

مراكش أسفي

الحوز

الصمود ايت اورير للقنص

عبد هللا ايت حساوي

مقهى التوأم ايت اورير

مراكش أسفي

الحوز

النجاح للقنص

محسين نسير

تعاونية الباهية جماعة تمصلوحت قيادة
تحناوت

مراكش أسفي

الحوز

اليمامة للقنص

عبد العزيز واحي

جماعة وقيادة أغمات

مراكش أسفي

الحوز

أوتيل للقنص

احماد كلتين

دوار ايت ميمون جماعة ابادو

مراكش أسفي

الحوز

تدرارة للقنص

ياسين ايت توريرت

دوار ازرو جماعة اغواطيم  -تحناوت

مراكش أسفي

الحوز

تفروين للقنص والمحافظة على البيئة

رشيد بن لحسن

دوار تفروين جماعة اللة تكركوست قيادة
اوزكيطة امزيز

مراكش أسفي

الحوز

تمسولت للقنص

خالد قدوري

جماعة اغمات

مراكش أسفي

الحوز

توزوط للقنص

محمد بنعال

دوار تفرتين جماعة اغمات

مراكش أسفي

الحوز

سد يعقوب المنصور للقنص والرماية

محمد ادسعيد

جماعة ويركان أسني

مراكش أسفي

الحوز

سلطان للقنص والرماية

إبراهيم ادسالم

مرغة جماعة ويركان

مراكش أسفي

الحوز

منتزه اوريكة للقنص والمحافظة على
البيئة

محمد اتساوت

دوار السبيطي اوريكة

مراكش أسفي

الحوز

هواة القنص

إسماعيل اقلبو

مراكش أسفي

الحوز

هواة القنص

عمر التدغي

مراكش أسفي

الرحامنة

اتحاد الرحامنة للقنص

مصطفى النكمات

مراكش أسفي

الرحامنة

األمل للقنص بالرحامنة

موسى الموساوي

مراكش أسفي

الرحامنة

التيسير للقنص

خالد بلكيال

مراكش أسفي

الرحامنة

الجعافرة رأس العين

عبد الهادي البياض

مراكش أسفي

الرحامنة

الحجرة البيضاء للقنص

عبد العزيز بن حيمر

حي الفرح رقم  687ابن جرير

مراكش أسفي

الرحامنة

الحسنية للقنص

محمد بشرى

حي موالي رشيد تجزئة النصر رقم 273
ابن جرير

مراكش أسفي

الرحامنة

الرحامنة للقنص

مراد ازنيبر

دار الشباب القدس  -ابن جرير

مراكش أسفي

الرحامنة

الغروب للقنص

محمد الشعراوي

دوار العثامنة صخور الرحامنة

مراكش أسفي

الرحامنة

المخاليف للقنص

خالد السليماني

دوار أوالد بن سليمان المخاليف جماعة
الجبيالت سيدي بوعثمان

مراكش أسفي

الرحامنة

حجلة الجبيالت للقنص

احمد غوان

حي معطى هللا سيدي بوعثمان

مراكش أسفي

الرحامنة

سالم البحيرة للقنص والرماية

محمد البرد

مركز خدمة الشباب سيدي بوعثمان

مراكش أسفي

الرحامنة

نجمة الرحامنة للقنص

غانم نجماوي

دوار أوالد نجمة جماعة سيدي غانم قيادة
الصخور

مطحنة الزيتون بالسوق االسبوعي لجماعة
سيدي عبد هللا غياث اغمات ايت اورير
منزل الحسين طلبوي دوار لعزيب سيدي عبد
هللا غيات
دوار اوالد ابراهيم بلكيال جماعة سيدي
بوبكر سيدي بوعثمان
دار الشباب حي القدس لبن جرير
دوار عين عبوش الجعيدات راس العين سيدي
بوعثمان
دوار الجعافرة قيادة رأس العين سيدي
بوعثمان

مراكش أسفي

الرحامنة

نسور تكزيم للقنص

محمد ايت اسليمان

دوار أوالد بوزيد سيدي بوعثمان

مراكش أسفي

الصويرة

الزناد الذهبي للقنص والرماية

سعيد بلعالية

دوار ابادو سيدي عيسى الركراكي

مراكش أسفي

الصويرة

حاحا للقنص والرماية

عبد اللطيف اوبلعيد

دوار اكي مهند جماعة ايت عسى احاحان

مراكش أسفي

الصويرة

احد الدرا للقنص والرماية

عبد العزيز الوعدودي

أحد الدرا

مراكش أسفي

الصويرة

األخوة للقنص

محمد لخزيز

رقم  361تجزئة الرونق

مراكش أسفي

الصويرة

األمل للقنص بالحنشان

عبد العزيز دباج

السوق القديم بالحنشان

مراكش أسفي

الصويرة

األمل للقنص والمحافظة على البيئة

محمد الحارتي

مراكش أسفي

الصويرة

التضامن للقنص والمحافظة على البيئة

جمال الشافعي

مراكش أسفي

الصويرة

التوفيق للقنص والرمية

عبد هللا الصوابي

ايت داود

مراكش أسفي

الصويرة

الشرفاء للقنص

به قيروش

مركز الكريمات

مراكش أسفي

الصويرة

الشياظمة للقنص

إسماعيل الكموني

مركز بلدية تلمست

مراكش أسفي

الصويرة

القناص الصويري

موحى نجدي

دار الشباب

مراكش أسفي

الصويرة

القنص والمحافظة على البيئة

عبد الكريم القبال

مركز بير كوات جماعة زاوية بن احميدة
قيادة ركراكة

مراكش أسفي

الصويرة

المناصير للقنص

عبد اللطيف اطبيعة

مركز سيدي إسحاق

مراكش أسفي

الصويرة

الوفاق للقنص

المصطفى االشم

دوار ايت سي امحمد جماعة ايت سعيد قيادة
الحنشان

مراكش أسفي

الصويرة

أيت تعيبيت للقنص والرماية

رشيد اوهلي

دوار ايت تعبيت جماعة امكراد

مراكش أسفي

الصويرة

بئر كوات للقنص والمحافظة على البيئة

حسن المذكوري

جماعة زاوية ابن احميدة قيادة ركراكة

مراكش أسفي

الصويرة

تامونت للقنص والرماية والبيئة والتنمية

عبد هللا خبان

مركز جماعة سكالة

مراكش أسفي

الصويرة

تمونت للقنص والمحافظة على البيئة

محمد ابدار

دوار اسول جماعة اسايس

مراكش أسفي

الصويرة

ركراكة للقنص والمحافظة على البيئة

عبد اللطيف الركاني

مركز بير كوات جماعة زاوية بن احميدة
قيادة ركراكة

مراكش أسفي

الصويرة

سيدي اسحاق للقنص والرماية

رشيد النميري

مركز سيدي إسحاق دوار الشياطات

مراكش أسفي

الصويرة

سيدي بوالعالم للقنص والمحافظة على
البيئة

محمد مجواط

مقر جماعة سيدي بوالعالم قيادة المرامر

مراكش أسفي

الصويرة

مجي للقنص والرماية

بلخير شلوي

مركز جماعة مجي

مراكش أسفي

الصويرة

موكادور للقنص بالصويرة

محمد عنتر

دار الشباب

مراكش أسفي

اليوسفية

اجنان ابويه للقنص

عبد الرحمان بنالطالب

مركز اجنان ابويه

مراكش أسفي

اليوسفية

احمر للقنص

العربي هنيدر

دار الشباب الشماعية

مراكش أسفي

اليوسفية

أحمر للقنص والرماية

محمد فوزي سوسي

مراكش أسفي

اليوسفية

البوسونية للقنص والمحافظة على البيئة

صالح الدين بنرتي

مراكش أسفي

اليوسفية

الفتح للقنص والرماية والمحافظة على
البيئة

عثمان حمومان

مركز بئر كوات زاوية بن احميدة قيادة
ركراكة
مركز بئر كوات جماعة زاوية بن احميدة
قيادة ركراكة

مقر النادي الرياضي للكرة الحديدية ص.ب
84
دوار الزاوية البوسونية جماعة اجنان أبيه
إقليم اليوسفية
الورآب الكائن بالمنزل رقم  161تجزئة الفتح

مراكش أسفي

اليوسفية

الكنتور للقنص والرماية

احمد حليمي

دار الشباب حي الفتح

مراكش أسفي

اليوسفية

الوفاء للقنص

عبد الرحمان نعيم

قيسارية نعيم الطابق األول الخحي الحسني

مراكش أسفي

شيشاوة

الجمعية الوطنية للمحافظة على الثروة
الغابوية والرماية والقنص

عبد السالم ابريهوما

حي الزاوية سيدي المختار

مراكش أسفي

شيشاوة

اليسر للقنص

محمد كمال

رقم  1الحي المحمدي

مراكش أسفي

شيشاوة

حجلة شيشاوة للقنص

عبد هللا عزيز

حي الروس بلدية شيشلوة

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

البستان للقنص

احمد السماللي

مقهى البستان الحي اإلداري تماللت

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

التضامن للقنص

عبد الرحيم المشتري

دوار أوالد جدة العطاوية

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

الصقور للقنص

خالد مرباح

مقهى البستان الحي اإلداري تماللت

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

الوحدة للقنص

عبد اإلله سدون

تجزئة الزيتون العطاوية 132،

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

الوفاء للقنص

عبد الرزاق حبيبي

مركز العامرية دوار الشرفاء بني عامر

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

الوفاق للقنص

جمال كنيون

دار الشباب تماللت

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

تساوت الخضراء للقنص

ادريس خليلي

دوار أوالد سيدي بوعزون  -الفرايطة

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

تساوت للقنص

عزوز القاشمي

مركز تماللت

مراكش أسفي

قلعة السراغنة

صنهاجة للقنص

بوشعيب لمسخر

الجماعة الترابية امزم صنهاجة

مراكش أسفي

مراكش

آدم للقنص

فؤاد قيشو

فضاء دار الجمعيات الكدية

مراكش أسفي

مراكش

أزكور للقنص

رشيد اداب

زنقة ابن بطوطة الحي الحسني 12

مراكش أسفي

مراكش

أفوزار للقنص

محمد فرنان

دوار ايت حمزة جماعة تديلي مسفيوة ايت
اورير

مراكش أسفي

مراكش

آالء للقنص

عبد اإلله ايت
بوطربوش

ديار مراكش العمارة  Nالشقة 3

مراكش أسفي

مراكش

األطلس الكبير للقنص

عبد هللا بنحيدة

ـ ،80شارع األمير موالي عبد هللا ،العبدالوية

مراكش أسفي

مراكش

االوداية للقنص

العربي بلقايد

االوداي

مراكش أسفي

مراكش

البركة للقنص

عبد الرزاق خشاش

الشطر  2حرف  Nرقم  79تامنصورت

مراكش أسفي

مراكش

الصداقة للقنص

عبد الغني اعراب

حي الكرم رقم 484

مراكش أسفي

مراكش

المتعة للقنص

عبد الكريم ولد
الحمرية

دوار أوالد الحمرية سيدي الزوين

مراكش أسفي

مراكش

سيدي الزوين للقنص والرماية

موالي عمر اليزيدي

درب بن الصغير سيد الزوين

