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الجمهورية اللبنانية
===
قانون رقم /585/
نظام الصيد البري في لبنان
أقر مجلس النواب ،

نصو :
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي ّ
الفصـل األول

في المجلس األعلى للصيد البري
المادة األولى :

ينشأ في لبنان مجلس للصيد البري يدعى « المجلس األعلى للصيد البري » يعرف عنو فيما يلي بعبـارة « المجلس » .

يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية  :العدل  ،الزراعة  ،البيئة  ،الداخلية والبلديات  ،الدفاع
الوطني  ،المالية  ،المجلس الوطني للبحوث العلمية ،جمعية المجلس الوطني للصيد البري  ،أخصائي بيئي في علم الطيور

والثدييات  ،ممثل عن نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرىا  ،ممثل عن اإلتحاد اللبناني للرماية والصيد  ،وممثل عن الجمعيات
البيئية .

المادة الثانية :

جميع أعضاء المجلس متطوعون يعملون بالمجان .

أ-

يعيّن الممثلون المذكورون في المادة األولى من ىذا القانون  ،لمدة ثالث سنوات غير قابلة للتجديد  ،بمرسوم

ب-

يبدأ المجلس أعمالو فور صدور المرسوم الالزم لذلك .

د-

يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفو سلطة الوصاية .

ج-

ىـ -

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات واإلدارات المعنية المحددة في المادة األولى .

بناء على اقتراح وزير البيئة .
يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ً
يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة .

المادة الثالثة :

يح ّدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد واألوقات التي يسمح بالصيد خاللها  ،وذلك بناءً على اقتراح المجلس ،

المادة الرابعة :

يحدد وزير الوصاية  ،بعد استشارة المجلس  ،الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدىا في أوقــات

على أن يُراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليو في اإلتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في
موسم تكاثر الحيوانات والطيور  ،وفي أثناء عبورىا نحو أماكن تكاثرىا أو أثناء رعايتها لصغارىا .

أ-

معينة ويحدد تلك األوقات .

فيما خال الطرائد التي تحدد وفقاً للفقرة السابقة  ،تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية

ب-

على مدار السنة ويحظر صيدىا .

يتخذ وزير الوصاية القرارات الالزمة بمنع  ،بصورة مؤقتة أو دائمة  ،صيد كل طير أو حيوان يظهر انو مفيد للزراعة

أو للتوازن البيئي أو لغاية تكثير نوعو لقلة أعداده محلياً أو الندراجو على لوائح الطيور والحيوانات المهددة
باإلنقراض عالمياً والواردة في اإلتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب األحمر لإلتحاد الدولي

بناء على اقتراح المجلس .
)  ، ( I.U.C.Nويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خالل السنة  ،وذلك ً
ج-

يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص :

-1

األوقات التي يسمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود .

-3

الطيور والحيوانات الممنوع صيدىا منعاً باتاً  ،واألراضي الممنوع الصيد فيها بناءً على طلــب

-2

الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة أو بالتوازن البيئي والتي يجوز صيدىا في أي وقت يراه مناسباً .

مالكيها أو مستثمريها  ،بمن فيهم البلديات .

بناء على اقتراح المجلس  ،بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة إلجراء
 - 4يقوم وزير الوصاية ً ،
-5

اإلمتحان الذي يخضع لو لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة األولى بعد صدور ىذا القانون.

إقامة مراكز لتربية أنواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط أن تكون من األنواع المحليــة أو التي تعبر

لبنان بصورة طبيعية وخصوصاً تلك المهددة باإلنقراض بغية إكثار عددىا وإطالقها فيما بعد  ،وذلك
حفاظاً على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي  ،وتكلف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع .

المادة الخامسة  :يقوم مدير عام وزارة البيئة بمهام مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساتو ويشترك في المناقشة دون حق التصويت ،
وترفع بواسطتو جميع محاضر الجلسات والقرارات إلى وزير البيئة وتبلغ بواسطتو أيضاً إلى جميع اإلدارات العامة المعنية
بممارسة الصيد وإلى ديوان المحاسبة .
الفصـل الثانـي

في نظام الصيد البري
المادة السادسة  :يحظر على أي كان أن يصطاد خارج األوقات المسموح الصيد خاللها  .ويجب أن يكون الصياد حائزاً على رخصة صيد من
وزارة البيئة مستندة إلى :

أ-

رخصة قانونية بحمل السالح من وزارة الدفاع الوطني ألسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة )  ،ومن وزارة

ب-

بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان األضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد  ،تحدد بمرسوم

الداخلية والبلديات ألسلحة الفئة الخامسة ( لصيد الطيور البرية ) .
يتخذ في مجلس الوزراء .

المادة السابعة  :ال يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعو أو مصدره ملكاً ألحد  .ولصاحب العقار أو صاحب أي حق عليو ،
المادة الثامنة :

أن يمنع الصيد على عقاراتو بوضع لوحات على مداخل ىذه العقارات تعلن عن المنع وفقاً لألصول المرعية اإلجراء .

يمنع الصيد منعاً باتاً في المدن والقرى ومحالت التنـزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية واألماكن المصنفة تراثياً  ،على
مسافة ال تقل عن  555متر من محالت السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى إذا تم بواسطة أسلحة الضغط

الهوائي أو الغاز المضغوط  ،كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة .
المادة التاسعة :

يمنع الصيد منعاً باتاً بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد واألشراك والطيور العائمة اإلصطناعية والطبيعية والطعم والصيد

المحبوس واألنوار الكاشفة  ،كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان واآلالت الكهربائية .

ال يجوز الصيد إال بواسطة األسلحة النارية المرخصة للصيد  ،وقوس النشاب  ،ويجوز بواسطة الكالب والصقور والبزاة
والعقبان .

يمنع منعاً باتاً ترصد الحجال واإلحتيال على أي نوع من أنواع الطرائد بجذبها من خالل استعمال آالت التسجيل التي

تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات  .كما يمنع مطاردة جميع أنواع الطرائد بواسطة السيارة أو الطائرة  .وكذلك
المادة العاشرة :

الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوىا الثلوج بكاملها .

يمنع في كل فصول السنة انتزاع األعشاش أو أخذ أو تلف أو بيع أو شراء أو نقل أو التقاط أو إيذاء بيوض أو فراخ أو

صغار الحيوانات والطيور البرية  .كما يمنع تصدير بيوض أو فراخ سائر أنواع الطيور والحيوانات البرية ( باستثناء طيور وبيض

الطيور والحيوانات البرية المرباة في المزارع ) وصغار الحيوانات ذات األوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية .

المادة الحادية عشرة  :يحظر تصدير الطرائد المصطادة من دون رخصة صادرة عن وزارة البيئة .

المادة الثانية عشرة  :يمنع منعاً باتاً تصنيع واستيراد الدبق ( المخيط ) والمواد الغرائية التي تستعمل إلمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو
تداولها أو استعمالها أو الصيد بها  .ويمنع منعاً باتاً بيع أو عرض أو استعمال اآلالت التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات
الطيور أو الحيوانات ( أجهزة المناداة ) .

كما يمنع الترويج لها إعالنياً ويمنع مرورىا ضمن األراضي اللبنانية بصورة مؤقتة ( الترانزيت ).

المادة الثالثة عشرة  :تعتبر رخصة الصيد شخصية  ،سنوية  ،وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقاً للمادة السادسة من ىذا القانون على أن
يكون مستوفياً سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .

يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعالماتو المميزة وتوقيعو أو بصمة إصبعو وأنواع الطرائد التي يحق لو صيدىا ،

وتعطى ىذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين واألنظمة النافذة بتاريخ إعطاء الرخصة .

على الصياد أثناء ممارسة الصيد أن يكون حامالً  ،بصورة إلزامية  ،رخصة بحمل السالح المستعمل ورخصة الصيد
وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد .

أما الباحثون العلميون فيجوز لهم إل تقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على أن يعاد إطالقها حية دون التسبب

بأذى لها  ،كما يجوز لهم التقاط البيوض إلجراء البحوث عليها  ،ويحصل ىؤالء على إجازة خاصة من وزارة البيئة بناءً على
طلب يقدم إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية .

الفصـل الثالـث
العقوبــات

المادة الرابعة عشرة  :يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية ألف ليرة أو بإحدى ىاتين العقوبتين  ،وبسحب رخصة الصيد من سنة
إلى ثالث سنوات  ،كل من ضبط :
-1
-2

وىو يمارس الصيد خارج الموسم أو األوقات التي يسمح الصيد فيها .

محرزاً طرائد مصطادة خارج مواسم وأوقات الصيد .

 - 3وىو يصطاد في أراضي الغير دون موافقة أصحابها أو أصحاب الحقوق عليها  ،أو في أماكن يوجد فيها
مزروعات أو أغراس شجرية ال تزال غلتها عليها أو محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها باألراضي

المادة الخامسة عشرة :

المجاورة  ،أو رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من ىذا القانون .

يعاقب بالحبس وبالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بإحدى ىاتين العقوبتين  ،وفي مطلق األحـوال

بمصادرة السالح المستعمل نهائياً وعند اإلقتضاء  ،بإتالف األجهزة والمواد واآلالت والوسائل الممنوعة عمالً بأحكام ىذا
القانون كل من ضبط :

-1

وىو يصطاد بدون رخصة .

-3

وقد اصطاد طيوراً مفيدة أو ممنوع صيدىا .

-2

وىو يصطاد بواسطة آالت أو مواد وأجهزة أو أية وسيلة أخرى يحظر استعمالها بموجب ىذا القانون .

المادة السادسة عشرة  :في حال التكرار  ،تضاعف عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس .

تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف أحكام المادة العاشرة من ىذا القانون أو اصطاد أنواعاً مهددة بخطر اإلنقراض

يعتبر مكرراً كل من أحيل على المحكمة بموجب ىذا القانون  ،وذلك خالل األربعة وعشرين شهراً السابقة الرتكابو
المخالفة األخيرة .

المادة السابعة عشرة  :لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات  ،ويكون للمحضر المنظم
من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية .

المادة الثامنة عشرة  :فيما عدا عناصر قوى األمن الداخلي وحراس األحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة  ،يعطى بصورة استثنائية ،

وفقط من أجل تطبيق أحكام ىذا القانون  ،العناصر المذكورون أدناه حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين وإحالتهم على

المراجع المختصة :

 -حراس المحميات الطبيعية شرط أن يكونوا حائزين على إفادة تأىيل صادرة عن « المجلس » .

المادة التاسعة عشرة  :كل صياد ضبط بإحدى المخالفات المنصوص عليها في ىذا القانون وىو متنكر أو مقنع أو يرفض التعريف عـن
ىويتو  ،أو ليس لو محل إقامة معروف  ،يساق فوراً أمام القاضي الجزائي التابع لو مكان المخالفة .

وفي ىذه الحالة يطبق بحقو الحد األقصى من العقوبة المترتبة على المخالفة .
الفصـل الرابـع

الرسوم الماليـة
المادة العشـرون :

حدد رسم رخصة نقل وحيازة السالح من الفئة الرابعة ( سالح صيد بالرصاص ) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا ألف

ليرة لبنانية  /255555 /ل.ل .عن كل قطعة سالح تدفع مرة واحدة عند صدور اإلجازة .

 حدد رسم رخصة نقل وحيازة السالح من الفئة الخامسة ( سالح صيد ) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي :-1

مبلغ  /55.555/خمسين ألف ليرة لبنانية عن كل قطعة فوىة واحدة ( طلقة مفردة ) .

 - 2مبلغ  /155.555/مئة ألف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوىتين ( جفت ) .

 - 3مبلغ  /255.555/مايتي الف ليرة لبنانية عن كل قطعة ذات فوىة واحدة نصف أوتوماتيكية ( ثـالث
طلقات حد أقصى ) .

 - 4مبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية  /255.555/ل.ل .عن كل قطعة ذات فوىات ( إحدى ىذه الفوىات للرصاص أو
أكثر ) .

المادة الحادية والعشرون  :يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناءً على اقتراح وزير الوصاية .

يسمى « طابع الصيد البري » تصدره وزارة المالية وفقاً للتفاصيل والعناصر
يستوفى ىذا الرسم طابع خاص ّ
المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة .

المادة الثانية والعشرون  :تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون أو التي تتعارض وأحكامو وخاصة نظام الصيد البري الصادر في
 18حزيران  1952وتعديالتو ( المواد  81وما يليها )  ،ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني
للصيد البري في كل ما ال يتعارض مع أحكام ىذا القانون .

المادة الثالثة والعشرون  :تحدد بمراسيم تطبيقية  ،عند اإلقتضاء  ،دقائق تطبيق أحكام ىذا القانون .

المادة الرابعة والعشرون  :يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء

اإلمضاء  :رفيق الحريري

بعبدا في  25شباط 2554
اإلمضاء  :اميل لحود

رئيس مجلس الوزراء

اإلمضاء  :رفيق الحريري

مرسوم رقم /17454/

تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة
في المجلس األعلى للصيد البري
إ ّن رئيس الجمهورية ،
بناء على الدستور ،
ً

بناء على القانون رقم  /216/تاريخ  1993/4/2وتعديالتو ( إحداث وزارة البيئة ) ،
ً

بناء على القانون رقم  /585/تاريخ  ( 2554/2/25نظام الصيد البري في لبنان ) ال سيما المادة الثانيـة منـو
ً
،

بناء على القانون رقم  /695/تاريخ  ( 2555/8/26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها ) ،
ً
بناء على اقتراح وزير البيئة ،
ً

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستو المنعقدة بتاريخ ، 2556/6/15
يرسـم مـا يأتـي :

المادة األولى  :يتألف المجلس األعلى للصيد البري ( يسمى فيما يلي المجلس ) من :
 - 1وزير البيئة
ممثل وزارة البيئة رئيساً
ويعين ممثلو اإلدارات التالية أسماؤىم لمدة ثالث سنوات غير قابلة للتجديد :
-2

القاضي أيمن عويدات

ممثل وزارة العدل

-3

الدكتور شادي مهنا

ممثل وزارة الزراعة

-4

العميد صالح جبران

ممثل وزارة الداخلية والبلديات

-5

العقيد سيمون عقل

ممثل وزارة الدفاع الوطني

-6

السيد اسكندر سمارة

ممثل وزارة المالية
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الدكتور غسان رمضان جرادي

ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية
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السيد فؤاد ناصيف

ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري
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الدكتور منير أبي سعيد

ممثل بيئي في علم الطيور والثدييات

 - 15النقيب ريمون مراد

ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرىا

 - 11السيد بطرس جلخ

ممثل اإلتحاد اللبناني للرماية والصيد

 - 12السيد رمزي السعيدي

ممثل الجمعيات البيئية

المادة الثانية  :يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم  /585/تاريخ  ( 2554/2/25نظام الصيد البري فـي
لبنان ) .
المادة الثالثة  :يبدأ المجلس أعمالو فور صدور ىذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة  :يُنشر ىذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في  15تموز 2556
اإلمضاء  :اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء  :فؤاد السنيورة
وزير الع ــدل

رئيس مجلس الوزراء

وزير البيئ ــة

اإلمضاء  :فؤاد السنيورة

اإلمضاء  :يعقوب الصراف
وزير الدفاع الوطني

اإلمضاء  :شارل رزق
وزير الزراع ــة

وزير الداخلية والبلديات بالوكالة

وزير الماليــة

اإلمضاء  :أحمد فتفت

اإلمضاء  :جهاد أزعور اإلمضاء  :الياس المر

اإلمضاء  :طالل الساحلي

انجًٕٓرٌت انهبُبٍَت
ٔسارة انبٍئت
قزار رقى 1/233
ححذٌذ األراضً انخً ًٌُغ انصٍذ فٍٓب بُبء نطهب يبنكٍٓب
أٔ يسخثًزٌٓب ٔحُظٍى ٔضغ نٕحبث يُغ انصٍذ ػهٍٓب
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم  5818تاريخ ( 2511/6/13تشكيل الحكومة ) ،
بناء على القانون رقم  216تاريخ  ( 1993 /4 /2إحداث وزارة البيئة ) ،
بناء على القانون رقم  585تاريخ  2554 /2 /25المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ال سيما المادتين الرابعة
والسابعة منو،
بناء على القانون رقم  695تاريخ ( 2555 /8 /26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على مرسوم رقم  5375تاريخ  2515/11/5المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس
األعلى للصيد البري،
بناء على مرسوم رقم  17455تاريخ  2556/7/15المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى للصيد البري،
وبناء على اقتراح المجلس األعلى للصيد البري خالل جلستو المنعقدة بتاريخ  2512/5/31وتاريخ
، 2512/15/35
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم  2512 - 2511 /281تاريخ ،2512 /7 /12
يقرر ما يلي :
المادة األولى  :يمنع الصيد على األراضي الخاصة التي يملكها األفراد أو الهيئات ،أو على أراض ملك عام ،أو مشاع ،وذلك
بناء على طلب من مالكيها أو مستثمريها .ويعتبر منع الصيد ساريا على أي شخص بما فيو مالك العقار أو
مستثمره وتوضع لوحات تعلن عن منع الصيد على ىذه األراضي .
المادة الثانية  :على كل مالك /مستثمر ،مالكي /مستثمري عقار خاص يرغب /يرغبون بمنع الصيد داخل عقاره /ىم ،تقديم
طلب من المالك ،أو المستثمر ،أو المالكين ،أو المستثمرين ،إلى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية :

●

صورة عن ىوية مالك /مالكي العقار/مستثمره /مستثمريو في حال كان فردا وفي حال كانت الشخصية
معنوية (أي ىيئة) تقدم صورة عن شهادة تجارية /علم وخبر وصورة عن ىوية الشخص المخول
بالتوقيع عن الشخص المعنوي.

●

صورة طبق األصل عن عقد االستثمار (في حال قيام مستثمر األرض بتقديم الطلب) .
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●

في حال كان العقار ممسوحاً :
 إفادة عقارية تبين مساحة العقار وملكيتو خريطة مساحة صادرة عن الدوائر العقارية في وزارة المالية تبين حدود العقار ،وتظهر الموقعالمقترح لوضع لوحات تعلن عن منع الصيد داخل العقار .

●

في حال كان العقار غير ممسوح :
-

مستند مختوم من المختار «علم وخبر » مصدق وفقا لألصول يظهر ملكية العقار ومساحتو
وحدوده التقريبية.

ال يعتد لتطبيق ىذه المادة إال بالملكية الثابتة بالصحيفة العينية للعقار ،وفي حال تعدد المالكين
يجب تقديم الطلب من قبل مالكي ثالثة أرباع األسهم ،وفي حال تعدد المستثمرين يجب تقديم
الطلب من كل المستثمرين ،إال أنو يجوز ألحدىم تقديم الطلب وحده في حال ورود اتفاق على حظر
الصيد في عقد االستثمار .
المادة الثالثة  :على كل بلدية ترغب بمنع الصيد داخل أراضيها سواء أكانت ملما عاما أو مشاعا بلديا يقع ضمن نطاقها أن
تقدم طلبا بذلك إلى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:
• نسخة عن قرار المجلس البلدي الذي يوافق فيو على منع الصيد داخل العقار.
• نسخة عن موافقة وزارة المالية (في حال كان العقار ملك الدولة) .
و
• في حال كان العقار ممسوحاً :

 -إفادة عقارية تبين مساحة العقار وملكيتو.

 خريطة مساحة صادرة عن الدوائر العقارية في وزارة المالية تبين حدود العقار ،وتظهر الموقع المقترحلوضع لوحات تعلن عن منع الصيد داخل العقار .
• في حال كان العقار غير ممسوح :
 مستند مختوم من المختار «علم وخبر» مصدق وفقا لألصول يظهر ملكية العقار ومساحتو وحدودهالتقريبية .
المادة الرابعة  :يدرس الطلب من قبل وزارة البيئة ويتم رفع خالصة التقرير إلى المجلس األعلى للصيد البري الذي يقترح
القرار المناسب على وزير الوصاية .
يصدر وزير البيئة في حال تمت الموافقة على الطلب بناء على اقتراح المجلس األعلى للصيد البري،

المادة الخامسة :

قرارا بمنع الصيد على األراضي موضوع الطلب ،ويجيز لصاحب الطلب وضع لوحات على حدود العقار تعلن
عن منع الصيد داخل العقار وفقا للنموذج المبين في المادة السابعة من ىذا القرار .
3
المادة السادسة  :توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات التي يكون قد صدر قرارا من وزارة البيئة بمنع
الصيد فيها بناء على المادة الخامسة أعاله ،وذلك من قبل مالك /مالكي العقار /العقارات أو المستثمر/
المستثمرين بمن فيهم البلديات على حدود أراضيهم ،وعلى نفقتهم الخاصة .
المادة السابعة  :يجب أن تتوفر في اللوحات الشروط التالية:
•

أن تتصف بمواصفات الجودة والمتانة بحيث تتحمل الظروف الجوية من رياح وأمطار وسيول وذلك وفقا
للتصميم المبين أدناه حيث تتخذ اللوحة شكال خاصة ال مثيل لو وتعبر اللوحة من خالل شكلها بأنها
لوحة منع صيد على أراض خاصة أو عامة ،وبحيث يعلم ذلك من يراىا من بعيد ،فتلغى لديو كل حجة أو
إدعاء بعدم االنتباه إلى وجودىا.

• أن تكون لوحة حديدية مقياسها  155 × 115سم على ارتفاع  155سم عن األرض ،واحدة كل 35
متر على األقل على حدود األرض وواحدة عند كل بوابة أو مدخل لألرض في حال وجود بوابة أو
مدخل ،وواحدة عند أول المفرق الذي يخرج من الطريق الرئيسي العام والذي يؤدي إلى األرض.

• يجب أن يشار على اللوحة إلى المساحة التقريبية للعقار أو العقارات  ( ،وإذا أمكن إلى الحدود التقريبية
باإلشارة إلى معالم ظاىرة على واقع األرض).
• تنص اللوحة بوضوح أنو يمنع الصيد البري داخل ىذا العقار باللغتين العربية والفرنسية و /أو اإلنجليزية،
ويكون فيها الخط المستخدم ظاىرا للعيان ومرئيا عن مسافة بعيدة وأن ال يقل حجم الحرف عن 6
سنتمترات ارتفاعا و 5سنتمترات عرضاً .

• تنفذ بألوان مضيئة أو فوسفورية كي تسمح برؤيتها في فترات يكون فيها النور أقل من  25في المئة .
• تنفذ اللوحة وفقا للتصميم التالي :

.../...
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المادة الثامنة  :يحق للجهة التي يجوز لها تقديم طلب منع الصيد داخل أراضيها وفق المادة الثانية من ىذا القرار أن تطلب
في أي وقت وقف منع الصيد داخل ىذه األراضي وذلك بموجب طلب يقدم إلى وزارة البيئة مرفقاً
بالمستندات التالية :
 إفادة عقارية حديثة أو عقد استثمار العقار/العقارات -صورة عن قرار منع الصيد المطلوب إلغاؤه .

المادة التاسعة  :يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  14من القانون رقم  585المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان
كل من يصطاد في األراضي التي يمنع فيها الصيد رغم وجود اللوحات المذكورة أعاله .
المادة العاشرة  :تبت وزارة البيئة بطلبات منع الصيد داخل األراضي بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها خالل مهلة شهرين من
تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة  ،وإذا لم يصدر أي رد خالل ىذه المهلة يعتبر عدم رد
اإلدارة قراراً ضمنياً بالقبول .
المادة الحادية عشرة  :ينشر ىذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
 17تشرين الثاني 2512
وزير البيئة  :ناظم الخوري

انجًٕٓرٌت انهبُبٍَت
= = =
قزار رقى 1/191
آنٍت اسخصذار رخصت انصٍذ انبزي
إن وزير البيئة ،
بناء على المرسوم رقم  5818تاريخ  ( 2511/6/13تشكيل الحكومة ) ،
بناء على المادة األولى من القانون رقم  216تاريخ ( 1993 /4 /2إحداث وزارة البيئة) ،
بناء على القانون رقم  585تاريخ  2554 /2 /25المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ال سيما المواد السادسة
والثالثة عشرة والحادية والعشرين منو ،
بناء على القانون رقم  695تاريخ ( 2555 /8 /26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) ،
بناء على المرسوم رقم  5375تاريخ  2515/11/5المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس
األعلى للصيد البري ،

بناء على المرسوم رقم  17455تاريخ  2556 /7 /15المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى للصيد البري ،
بناء على اقتراح المجلس األعلى للصيد البري خالل جلستو المنعقدة بتاريخ  2511/11/17وجلستو المنعقدة
بتاريخ ، 2512 /1 /13
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم  2512 - 2511 /59تاريخ ، 2511/12/5
يقرر ما يلي:
المادة األولى  :على كل طالب رخصة للصيد البري أن يتقدم بطلب وفقاً للنموذج المرفق ربطاً مرفقاً بالمستندات التالية :
• نسخة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي لم يمر ثالثة أشهر على تاريخ إصداره .

• نسخة طبق األصل عن شهادة بنجاحو امتحان الصيد البري صادرة عن أحد النوادي الخاصة بإجراء
امتحان الصيد البري المحددة من قبل وزير البيئة .
• سجل عدلي ال يعود تاريخو ألكثر من ثالثة أشهر .
• نسخة عن رخصة قانونية بحمل السالح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني ألسلحة الفئة الرابعة (لصيد
الطرائد الموبرة) ومن وزارة الداخلية والبلديات ألسلحة الفئة الخامسة ( لصيد الطيور البرية) .

• ( عدلت مبوجب القرار رقم  1/542تاريخ : )5115/11/52

نسخة طبق األصل عن عقد الضمان ضد األخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقاً
لألصول واألنظمة المرعية اإلجراء .
• طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية .
• ( أضيفت مبوجب القرار رقم  1/542تاريخ : )5115/11/52
صورة شمسية  /عدد . /2

المادة الثانية  :على طالب رخصة الصيد البري أن يبرز المستندات األصلية الواردة في المادة األولى عند تقديم الطلب لدى
الجهة المعنية .
المادة الثالثة  :تقدم الطلبات إلى وزارة البيئة مباشرة أو بواسطة البريد ثم تصدر وزارة البيئة الرخصة وفقاً للنموذج المرفق ربطاً
.

المادة الرابعة  :تبت وزارة البيئة بطلبات الرخص خالل مه لة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة ،
وإذا لم تصدر أية رخصة خالل ىذه المهلة يعتبر عدم رد اإلدارة قراراً ضمنياً بالرفض  ،حيث يبلغ صاحب
العالقة بأسباب الرفض عند المراجعة .

المادة الخامسة :

ينشر ىذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
 3تشرين األول 2512
وزير البيئة
ناظم الخوري

انجًٕٓرٌت انهبُبٍَت
= = =
قزار رقى 1/199
حُظٍى يحبضز ضبظ يٍ قبم حزاص انًحًٍبث انطبٍؼٍت نًخبنفً أحكبو َظبو انصٍذ انبزي
إن وزير البيئة ،
بناء على المرسوم رقم  5818تاريخ  ( 2511/6/13تشكيل الحكومة ) ،
بناء على المادة األولى من القانون رقم  216تاريخ ( 1993 /4 /2إحداث وزارة البيئة) ،
بناء على القانون رقم  585تاريخ  2554 /2 /25المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ال سيما المادة السابعة
عشرة والثامنة عشر منو ،
بناء على القانون رقم  695تاريخ ( 2555 /8 /26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) ،
بناء على المرسوم رقم  5375تاريخ  2515/11/5المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس
األعلى للصيد البري ،
بناء على المرسوم رقم  17455تاريخ  2556 /7 /15المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى للصيد البري ،
بناء على اقتراح المجلس األعلى للصيد البري خالل جلستو المنعقدة بتاريخ ، 2511/15/4
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم  2512 - 2511 /49تاريخ ، 2512/2/27
يقرر ما يلي:
المادة األولى  :لحراس المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات شرط أن يكونوا
حائزين على إفادة تأىيل صادرة من المجلس األعلى للصيد البري  ،ويكون للمحضر المنظم من قبلهم مفعول
المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية عمال بالمادتين 17و 18من قانون نظام الصيد البري في
لبنان .

المادة الثانية  :يقدم رئيس لجنة المحمية الطبيعية أو من ينوب عنو حسب النظام الداخلي للجنة طلباً إلى وزارة البيئة وفق
النموذج المرفق ربطاً والمعنون « طلب الحصول على إفادة تأىيل لحراس المحميات الطبيعية »  ،من أجل
الحصول على إفادة التأىيل لحراس المحمية الطبيعية التي يديرىا علـى أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

• أن يحسن المرشح القراءة والكتابة
• أن يكون قد نجح في االمتحان الذي يخضع لو لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة األولى المنظم من قبل
األندية المعتمدة إلجراء امتحان الصيد .

المعنية .

.../...
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• أن يكون قد شارك بنجاح في دورة التأىيل حول كيفية تنظيم محاضر الضبط المنظمة من قبل معهد قوى
األمن الداخلي.
يرفق الطلب بالمستندات التالية:
• نسخة عن ىوية الحارس
• سجل عدلي يبين أن ال حكم على الحارس ال يعود تاريخو ألكثر من ثالثة أشهر
• شهادة من اللجنة الطبية الرسمية  ،ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر مرفق بها خالصة الفحص
والتصوير باألشعة للرئتين ،تثبت أن المرشح سليم من األمراض والعاىات التي تحول دون قيامو بأعباء
مهامو .
• نسخة عن إفادة بنجاح دورة التأىيل حول كيفية تنظيم محاضر ضبط المنظمة من قبل معهد قوى األمن
الداخلي .
• نسخة عن إفادة بنجاح االمتحان الذي يخضع لو لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة األولى المنظم من
األندية المعتمدة إلجراء امتحان الصيد وفقاً للشروط والمعايير المحددة بموجب قرار وزير البيئة رقم...

تاريخ . ...

المادة الثالثة  :يتم مراجعة الطلب من قبل المجلس األعلى للصيد البري وبعد التأكيد من استكمال المستندات الالزمة
المذكورة في المادة الثانية أعاله  ،يعطى المجلس األعلى للصيد البري في مرحلة أولى موافقة مبدئية على
الطلب في حال توفر الشروط باستثناء أداء القسم القانوني  ،ويعطى المرشح نسخة عن الموافقة المبدئية
المذكورة ليبرزىا أمام المحكمة الجزائية المختصة التي تقع المحمية في دائرتها ليؤدي القسم القانوني أمامها
.
المادة الرابعة  :يقدم المرشح إلى وزارة البيئة صورة طبق األصل عن محضر أدائو القسم القانوني ،يتم عرضها على المجلس
األعلى للصيد البري فيصدر المجلس عندىا إفادة التأىيل المذكورة في المادة األولى من ىذا القرار صالحة
لمدة خمس سنوات وفق النموذج المرفق ربطا والمعنون « إفادة تأىيل لحراس المحميات الطبيعية لضبط
مخالفات قانون نظام الصيد البري » .
المادة الخامسة :

ينظم محضر الضبط بالمخالفة وفقا للنموذج المرفق ربطا على أربعة نسخ وتحال النسخة األولى إلى

المحكمة الجزائية لمتابعة اإلجراءات القانونية بحق المخالف ،النسخة الثانية إلى وزارة البيئة ،النسخة الثالثة
إلى صاحب العالقة والنسخة الرابعة للحفظ .

المادة السادسة :

يتم تنظيم جدول بالمحاضر من قبل لجنة المحمية تشمل أعداد  ،تواريخ ونتائج المحاضر لتقديمها

شهرياً إلى وزارة البيئة التي تحيلها بدورىا إلى الجهات المعنية .
المادة السابعة  :يطبق على كل محمية طبيعية أحكام قانون إنشائها فيما يتعلق بتحديد الجهة التي يعود لها حاصل الغرامات
المستوفاة من محاضر الضبط موضوع ىذا القرار .

المادة الثامنة  :في حال طلب تجديد إفادة التأىيل لحارس المحمية لمدة خمس سنوات جديدة يتم تقديم طلباً جديداً إلى
وزارة البيئة بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الثانية من ىذا القرار وفق النموذج المرفق ربطاً والمعنون

« طلب تجديد إفادة تأىيل لحراس المحميات الطبيعية » مرفقاً بالمستندات التالية :
• سجل عدلي يبين أن ال حكم على الحارس ال يعود تاريخو ألكثر من ثالثة أشهر

• شهادة من اللجنة الطبية الرسمية  ،ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر مرفق بها خالصة الفحص
والتصوير باألشعة للرئتين  ،تثبت أن المرشح سليم من األمراض والعاىات التي تحول دون قيامو بأعباء
مهامو .
• نسخة

عن

إفادة

التأىيل

السابقة

الصادرة

عن

المجلس

األعلى

للصيد

البري

يتم مراجعة الطلب من قبل المجلس األعلى للصيد البري وبعد التأكد من استكمال المستندات الالزمة
المذكورة أعاله ،يصدر المجلس عندىا إفادة تأىيل جديدة صالحة لمدة خمس سنوات وفق النموذج
المرفق ربطا والمعنون « إفادة تأىيل لحراس المحميات الطبيعية لضبط مخالفات قانون نظام الصيد
البري» .
المادة التاسعة  :ينشر ىذا القرار يعمل بو فور نشره .
 3تشرين األول 2512
وزير البيئة
ناظم الخوري

انجًٕٓرٌت انهبُبٍَت
= = =
قزار رقى 1/212
ححذٌذ انشزٔط ٔانًؼبٌٍز إلجزاء االيخحبٌ انذي ٌخضغ نّ نشايب ً كم طبنب رخصت صٍذ نهًزة األٔنى
إن وزير البيئة ،
بناء على المرسوم رقم  5818تاريخ  ( 2511/6/13تشكيل الحكومة ) ،
بناء على المادة األولى من القانون رقم  216تاريخ ( 1993 /4 /2إحداث وزارة البيئة) ،
بناء على القانون رقم  695تاريخ ( 2555 /8 /26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) ،
بناء على قانون حماية البيئة رقم  444تاريخ ، 2552/7/29
بناء على القانون رقم  585تاريخ  2554 /2 /25المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ال سيما المادة الرابعة –
البند ج – الفقرة الرابعة ،
بناء على المرسوم رقم  5375تاريخ  2515/11/5المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس
األعلى للصيد البري ،
بناء على المرسوم رقم  17455تاريخ  2556/7/15المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى للصيد البري،
وبناء على اقتراح المجلس األعلى للصيد البري خالل جلستو المنعقدة بتاريخ ، 2512/1/13
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم  2512 - 2511 /112تاريخ ، 2512/2/27
يقرر ما يلي:
المادة األولى  :يحظر على أي كان ممارسة الصيد أثناء الموسم واألوقات المسموح الصيد خاللهما دون االستحصال على
رخصة صيد شخصية سنوية صادرة عن وزارة البيئة عمال بأحكام المادة السادسة من قانون نظام الصيد البري
.

المادة الثانية  :على كل طالب رخصة الصيد للمرة األولى أن يخضع لزاما المتحان عمال بالمادة الرابعة من قانون نظام الصيد
البري .
المادة الثالثة  :يجري االمتحان في النوادي الخاصة المحددة بموجب قرار وزير البيئة رقم  1/197تاريخ . 2512/15/3
المادة الرابعة  :على الراغب في إجراء امتحان الصيد أال يقل عمره عن  18عاما وأن يقدم طلب إلى وزارة البيئة مباشرة أو
من خالل النوادي الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من ىذا القرار ،مرفقاً بالمستندات التالية :

• صورة عن بطاقة ىوية أو بيان قيد إفرادي

2
• سجل عدلي ال يعود تاريخو ألكثر من ثالثة أشهر
• صورتين شمسيتين مصدقتين من مختار المحلة
• تقرير طبي من طبيب ،ال يعود تاريخو ألكثر من ستة أشهر ،مرفق بو خالصة الفحص الطبي ،يثبت أن
المرشح ال يعاني من األمراض والعاىات الجسدية والعقلية والتي تحول دون تأمين شروط السالمة العامة
خالل ممارستو الصيد البري.
• طابع مالي واحد بقيمة  1.555 :ل.ل .ألف ليرة لبنانية
ويعتبر الطلب مقبوال فقط في حال استكمالو كافة المستندات المذكورة أعاله ،
المادة الخامسة :

يجري االمتحان للمرشحين المقبولين في األيام التي تحددىا النوادي وفق تواريخ ورود الطلبات على

أن تدون تواريخ االمتحانات التي تحددىا النوادي في خانة مخصصة لذلك على الطلبات وأيضا في سجالت
مخصصة لذلك لدى وزارة البيئة أو النوادي .
المادة السادسة :

يقسم االمتحان إلى قسمين :القسم النظري ويشمل أسئلة عامة تتعلق بالبيئة والقوانين واألنظمة

الخاصة بالصيد البري ،أنواع طرائد الطيور والحيوانات البرية المحددة وفقاً لقرار وزير البيئة الصادر للموسم

المعني ،وأنواع الطيور  ،والحيوانات البرية الممنوع صيدىا وفقاً لقرار وزير البيئة المذكور  ،إضافة إلى أنواع

الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة باالنقراض وتلك المدرجة على اللوائح العالمية والتي تعتبر محمية

على مدار السنة  ،والقسم العملي وىو عبارة عن امتحان في كيفية التعامل مع سالح الصيد والمحافظة على
السالمة العامة خالل ممارسة الصيد  ،ويكون مضمون االمتحان مرتكزاً على مضمون كتيب يسلم إلى المرشح

عند قبول الطلب .

المادة السابعة  :على المرشح المقبول لالشتراك في امتحان الصيد أن يحضر إلى مركز االمتحان حامالً بطاقة ىويتو .وإلجراء
االمتحان العملي :

يصطحب معو سالح الصيد الخاص بو ورخصة قانونية بحمل ىذا السالح صادرة عن الجهات المعنية بحيث
يجري المرشح االمتحان العملي من خالل استخدام سالحو والذخيرة أو يستخدم األسلحة والذخائر
الموجودة في النادي في حال عدم توفر سالح لديو .
المادة الثامنة  :تعطى العالمة في كلي االمتحانين النظري والعملي من صفر إلى العشرين وال يعتبر المرشح ناجحاً في
االمتحان إال إذا بلغ متوسط المجموع العام لالمتحانين اثني عشرة من عشرين شرط أال يكون قد نال عالمة
الغية في أحد االمتحانين وىي دون الستة من عشرين  .إن حصول المرشح على ىذه العالمة الالغية تحتم
رسوبو في االمتحان حتى ولو بلغ متوسط مجموع عالمتو اإلجمالية اثني عشرة من عشرين .

المادة التاسعة  :يعلن عن نتيجة االمتحان بعد مهلة  7أيام عمل من خالل وضع ملصق بالنتائج في النادي الذي جرى
االمتحان فيو .
المادة العاشرة  :يحق لكل راسب في امتحان الصيد تقديم طلب جديد بعد مرور شهر على إعالن النتيجة .
المادة الحادية عشر  :تؤلف بموجب قرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس األعلى للصيد البري لجنة تقوم باإلشراف
على جودة وحسن إدارة االمتحانات من خالل التواجد في عدد من النوادي بشكل انتقائي لحضور بعض
عينات من إجراء ىذا االمتحان .تقدم اللجنة تقارير دورية عن ىذه األعمال المذكورة إلى المجلس األعلى
للصيد البري .
المادة الثانية عشر  :ينشر ىذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
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وزير البيئة
ناظم الخوري

انجًٕٓرٌت انهبُبٍَت
ٔسارة انبٍئت
قزار رقى 1/31
آنٍت حجذٌذ رخصت انصٍذ انبزي
إن وزير البيئة ،
بناء على المرسوم رقم  5818تاريخ  ( 2511/6/13تشكيل الحكومة ) ،
ً
بناء على القانون رقم  216تاريخ ( 1993/4/2إحداث وزارة البيئة ) ،
ً

بناء على القانون رقم  585تاريخ  2554/2/25المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ال سيما المواد السادسة
ً
والثالثة عشرة والحادية والعشرين منو ،
بناء على القانون رقم  695تاريخ  ( 2555/8/26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها ) ،
ً

بناء على المرسوم رقم  5375تاريخ  2515/11/5المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في
ً
المجلس األعلى للصيد البري ،
بناء على المرسوم رقم  17455تاريخ  2556/7/15المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى للصيد البري
ً

بناء على إقتراح المجلس األعلى للصيد البري خالل جلستو المنعقدة بتاريخ  2512/5/31وبتاريخ
ً
، 2512/15/35
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم  2513 – 2512/282تاريخ ، 2512/11/27
ٌقزر يب ٌهً :

المادة األولى :

على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد إنقضاء سنة على تاريخ صدورىا أو على تاريخ

تجديدىا أن يتقدم بطلب وفقاً للنموذج المرفق ربطاً مرفقاً بالمستندات التالية :
 صورة شمسية ( عدد )2

 صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد إفرادي لم يمر ستة أشهر على تاريخ إصداره .
 رخصة الصيد السابقة .
 سجل عدلي ال يعود تاريخو ألكثر من ثالثة أشهر .

 نسخة طبق األصل عن رخصة قانونية بحمل السالح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني ألسلحة الفئة الرابعـة ( لصيد
الطرائد الموبرة )
 تقرير طبي من طبيب  ،ال يعود تاريخو ألكثر من ستة أشهر  ،مرفق بو خالصة الفحص الطبي  ،تثبت أن طالب
الرخصة ال يعاني من األمراض والعاىات الجسدية والعقلية التي تحول دون تأمين شروط السالمة العامة أثناء ممارسة
الصيد البري .
 نسخة طبق األصل عن عقد الضمان ضد األخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا
لألصول واألنظمة المرعية اإلجراء .
 طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية .
.../...
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-2المادة الثانية  :على طالب تجديد الرخصة أن يبرز المستندات األصلية الواردة في المادة األولى عند تقديم الطلب
لدى الجهة المعنية .
المادة الثالثة  :تقدم الطلبات إلى وزارة البيئة مباشرة أو بواسطة البريد ثم تصدر وزارة البيئة الرخصة الجديدة .
المادة الرابعة  :تبت وزارة البيئة بطلبات تجديد رخص الصيد البري خالل مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الطلب في
قلم وزارة البيئة  ،وإذا لم تصدر الوزارة الرخصة خالل المهلة المذكورة يعتبر عدم ردىا قرارا ضمنياً بالرفض  ،بحيث أنها
تبلغ صاحب العالقة أسباب الرفض عند المراجعة .

المادة الخامسة  :ال يقبل طلب تج ديد رخصة الصيد البري ممن سبق وضبط بإحدى المخالفات التي نصت عليها
المادة  /14/من قانون نظام الصيد البري في لبنان  ،إال بعد إنقضاء سنة على األقل على حدوث المخالفة .
كما ال يقبل طلب تجديد رخصة الصيد البري  ،عند تكرار المخالفة  ،إال بعد إنقضاء ثالث سنوات على األقل على
حدوثها  ،ما لم يثبت حفظ أو رد الدعوى الجزائية قبل إنقضاء المدتين المذكورتين .

المادة السادسة  :ينشر ىذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 2513/3/6
وزير البيئة  :ناظم الخوري

رقم التسجيل _____ :

التاريخ _____:
طلـب تجديـد رخصــة الصيـد البري

للطيــور المسمــوح صيـدىا
للحيوانات الموبرة المسموح صيدىا
االسم الثالثي _____________ :

___________ _______________

محل وتاريخ الوالدة  ___________ :رقم السجل  _______ :المحلة __________:
عنوان السكن :منزل  /بناية ________ شارع ___________ مدينة __________
ىاتف  _________ :خليوي  ___________ :بريد الكتروني _____________
العنوان البريدي __________________________________________ :
رقم رخصة الصيد السابقة  __________ :تاريخ صدورىا ________________ :
رقم رخصة حمل السالح ( ألسلحة الفئة الرابعة ) ________________________ :
رقم بوليصة التأمين اإللزامية  __________ :تاريخ صدورىا ________________:
أنا الموقع أدناه  ،أصرح أن المعلومات المبينة في ىذا الطلب ومرفقاتو ىي صحيحة ودقيقة وعلـى
مسؤوليتي الشخصية ،
تاريخ :
االسم الكامل :
التوقيع :
طابع مالي :
يزفق ربطب ً :





صٕرة شًسٍت ( ػذد ) 2
صٕرة ػٍ بطبقت انٌٕٓت أٔ َسخت ػٍ بٍبٌ قٍذ إفزادي نى ًٌز سخت أشٓز ػهى حبرٌخ إصذارِ .
رخصت انصٍذ انسببقت .
سجم ػذنً ال ٌؼٕد حبرٌخّ ألكثز يٍ ثالثت أشٓز .







َسخت طبف األصم ػٍ رخصت قبٍََٕت بحًم انسالح صبدرة ػٍ ٔسارة انذفبع انٕطًُ ألسهحت انفئت انزابؼت ( نصٍذ
انطزائذ انًٕبزة)
حقزٌز طبً يٍ طبٍب  ،ال ٌؼٕد حبرٌخّ يٍ سخت أشٓز  ،يزفق بّ خالصت انفحص انطبً  ،حثبج أٌ طبنب انزخصت
ال ٌؼبًَ يٍ األيزاض ٔانؼبْبث انجسذٌت ٔانؼقهٍت انخً ححٕل دٌٔ حأيٍٍ شزٔط انساليت انؼبيت أثُبء يًبرست
انصٍذ انبزي .
َسخت طبق األصم ػٍ ػقذ انضًبٌ ضذ األخطبر انخً قذ حهحق ببنغٍز يٍ جزاء يًبرست انصٍذ انبزي .
طببغ يبنً ٔاحذ بقًٍت  1111ل ل .

