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 1917أكتوبر  10ظهٌر :أوال                   

 1925مارس  04ظهٌر :ثانٌا                   
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 مساطر تعبئة الجماعات للملك الغابوي:أوال                   

 االحتالل المؤقت –المعاوضة او المقاٌضة  –االستخراج                         

 معٌقات تعبئة الجماعات الترابٌة للملك الغابوي:ثانٌا      

خاتمة 



 مقدمة
 ٌعتبر  العقار عامل إنتاج استراتٌجً ورافعة أساسٌة للتنمٌة المستدامة

فالعقار هو الوعاء الرئٌسً لتحفٌز االستثمار المنتج المدر . بمختلف أبعادها

الخاصة و )للدخل والموفر لفرص الشغل والنطالق المشارٌع االستثمارٌة 

فً مختلف المجاالت الصناعٌة والفالحٌة والسٌاحٌة والخدماتٌة ( العامة

و هو محرك ضروري لالقتصاد الوطنً ألنه ٌوفر األرضٌة . وغٌرها

كما تنبنً . األساسٌة إلقامة مختلف البنٌات التحتٌة والتجهٌزات العمومٌة

علٌه سٌاسة الدولة فً مجال التعمٌر والتخطٌط العمرانً وهو اآللٌة 

 .األساسٌة لضمان حق المواطنٌن فً السكن و مختلف الخدمات العمومٌة 

 

 



 قانونٌة ومؤسساتٌة )اإلكراهات والرهانات التً تواجه العقار متعددة األبعاد

و بنٌته المركبة والمتشابكة ناتجة عن تداخل مجموعة ( وتنظٌمٌة وإجرائٌة

 .من العوامل التارٌخٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 النهوض باالستثمار العمومً و  باألخص الترابً  رهٌن بتوفر العقار

 .باعتباره األرضٌة التً تحتضن المشارٌع التنموٌة واالستثمارٌة

 ًملٌون هكتار، وتؤدي  9تغطً  الغابات  مساحة إجمالٌة تقدر بحوال

وظائف متعددة من أهمها المحافظة على التوازنات الطبٌعٌة والوقاٌة من 

وتشرف على إدارتها وتدبٌرها  المندوبٌة . انجراف التربة ومحاربة التصحر

 السامٌة للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر 
 Décret n° 2-04-503 du 21 hija 1425 (1er février 2005) portant attributions et organisation du Haut Commissariat aux 

Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. 

 ٌعتبر الملك الغابوي أحد أهم انواع العقار الذي تضطر الجماعات الترابٌة
 .للسعً الى تعبئته إلقامة مشارٌعها الرامٌة الى تحقٌق المصلحة العامة



 النظام القانوين  للملك الغابوي
 بنٌة النظام العقاري المغربً قبل االستعمار الفرنسً كانت ترتكز على

من ». «من أعمر أرضاً لٌست ألحد فهو أحق»مبادئ الشرع االسالمً 

لكن الغابة كانت تخضع لنظام العرف الذي ٌحفظ . «أحٌا أرضاً مٌتة فهً له

 (. االحتطاب ، الرعً )حقوق القبائل المجاورة فٌها 

 ً1هو قرار الصدر األعظم بتارٌخ  الغابوٌةأول نص صدر بشأن األراض 

 .1912نونبر 

 1917أكتوبر  10ظهٌر 

 أكتوبر  10صار الملك الغابوي منظما بمقتضى الظهٌر الصادر بتارٌخ  ثم

المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغاللها كما تم تتمٌمه وتعدٌله،  1917

ٌعتبر من الملك الخاص للدولة معتمدا مبدأ القرٌنة ال ٌمكن التصرف فٌه  اال 

مشارٌع )الفصل أو االستخراج من الملك الغابوي:فً   ثالث حاالت  

مشارٌع استثمارٌة ذات )و المعاوضة العقارٌة( استثمارٌة ذات منفعة عامة

 (.مشارٌع ذات طابع مؤقت)و االحتالل المؤقت( طابع اجتماعً 

 

 

 

 

 

    ال تدخل كلها فً ملكٌة الدولة، بل هناك غابات مملوكة  الغابوٌةاألمالك

أكتوبر  10للخواص، والسند التشرٌعً فً ذلك هو الفصل األول من ظهٌر 

 : الذي حدد الفصل األول منه األمالك الخاضعة للنظام الغابوي فً 1917

- الملك الغابوي -أوال. 

-  غابات الجماعات القابلة للتهٌئة و االستغالل بصفة منتظمة -ثانٌا. 

-  الغابات المتنازع فٌها بٌن الدولة و جماعة أو بٌن أحد هذٌن  -ثالثا

 الصنفٌن من المالكٌن و أحد األفراد

-  األراضً الجماعٌة المعاد غرسها أو التً ستغرس من جدٌد و  -رابعا

أراضً الرعً الجماعٌة التً ٌجب تحسٌنها من طرف الدولة بعد موافقة 

 .مجلس الوصاٌة على الجماعات

-  األراضً المعاد غرسها أو التً ستغرس من جدٌد وأراضً  -خامسا

أن ٌعهدوا  مالكوهاالرعً الجارٌة على ملك أحد األفراد و التً ٌرٌد 

 .بصددها للدولة إما بالحراسة و إما بالحراسة و التسٌٌر

 المتعلق بحماٌة واستصالح البٌئة الصادر  11.03وقد أكد القانون رقم

نفس المبدأ بإقراره وجود غابات  2003ماي  12بالظهٌر الشرٌف بتارٌخ 

 :ماٌلًمنه على  23مملوكة للدولة وأخرى لألفراد، فقد نص الفصل 

 ” تعتبر الغابات سواء العمومٌة، أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة

مشتركة من واجب اإلدارة والخواص المحافظة علٌها بشكل ٌضمن توازنها 

 .”واحترام األنظمة البٌئٌة

 بل أكثر من ذلك، فالمشرع قد رخص فً بٌع الملك الغابوي، وإن كان قد

قٌد عملٌة البٌع بضابطٌن أولهما أن ٌتم البٌع لفائدة المصلحة العامة، 

 .وثانٌهما أن ثمن البٌع ٌدفع الستعماله فً شراء أراضً جدٌدة وغرسها

 



 طرق حماٌة الملك الغابوي: 

مجموع العملٌات القانونٌة و الفنٌة الهادفة الى ضبط :التحدٌد االداري -1

الوضعٌة القانونٌة لحالة العقار من حٌث وضع الٌد أو الحقوق التً ٌشملها 

بهدف ضبط الحدود و مساحة عقار معٌن  و ادراجه بشكل نهائً فً دائرة 
مرسوم معلن عن  –مرسوم معلن عن بداٌة أشغال التحدٌد .  الغابوٌةاألمالك 

المتعلق بسن نظام تحدٌد امالك  1916ٌناٌر  3ظهٌر .)المصادقة عن التحدٌد

 (المتعلق بالمحافظة على الغابات و استغاللها 1917أكتوبر 1الدولة  و ظهٌر 

 تغضعهالم  الغابوٌةكل القوانٌن التً صدر بخصوص األمالك :التحفٌظ -2

لمسطرة خاصة فً  التحفٌظ و بالتالً تبقى قابلة  للتحفٌظ وفق المسطرة 

أو . كما عدل و تمم 1913غشت  12العادٌة المنصوص علٌها فً ظهٌر 

التً جرى  المخزنٌةالمتعلق بتقٌٌد العقارات  1922ماي  25مقتضٌات ظهٌر 

تحدٌدها وفق مسطرة التحدٌد االداري المذكورة أعاله ما دامت هً األخرى 
 .من االمالك الخاصة للدولة



 1925مارس  4ظهري 
 جاء هذا الظهٌر لٌخفف من ضوابط  التمتع بحق االنتفاع  التً جاء بها

 .1917ظهٌر 

 حق االنتفاع بالملك الغابوي من  الحقوق العرفٌة القدٌمة 

 ٌتم االعتراف بها رسمٌا لفائدة ااألهلً المجاورٌن بمناسبة المصادقة على

وقد عرفه الفصل السابع من . محضر التحدٌد ااالداري للملك الغابوي 

تمتع " بأنه 1936ٌونٌو  22القرار المدٌري المشترك الصادر بتارٌخ 

عرفً وتارٌخً بمنتوج الغابة ٌستهلك فورا فً حدود حاجٌات العائالت 

األهلٌة، علما بأن ممارسة ااالنتفاع  ٌجب أن  ال تفوق طاقة الغابة، وان ال  

 ".تلحق ضررا بها

 



   1976شتنرب  20ظهري 
أهم ما جاء  فً هذا الظهٌر المتعلق بتنظٌم مساهمة السكان فً تنمٌة االقتصاد الغابوي و الذي  سعى إلى تنظٌم  

جدٌد للملك الغابوي ٌنبنً على مقاربة تتوخى التنمٌة المستدامة، أي استفادة السكان المجاورٌن منها دون 

 :المساهمة فً تدمٌرها 

إشراك السكان في االستفادة من الملك الغابوي بالشيء الي يضمن -

 .  استدامتها

إعطاء الجماعات المحلية سلطات في ميدان تسيير تنمية الغابات التي -

 . تتواجد بمناطق نفوذها
فٌما ٌخص اختصاصات المجالس الجماعٌة على ( 92المادة ) 113.14قد تم التأكٌد فً القانون التنظٌمً رقم 

 ،.أنها تقوم بتحدٌد  شروط المحافظة على الملك الغابوي فً حدود االختصاصات المخولة  لها بموجب القانون



 ًهذه االختصاصات هً التً نص علٌها الظهٌر الذي سبقت اإلشارة إلٌه  ف

 و هً  13-12-11-10الجزء  الرابع منه فً فصوله 

 الطلبات المتعلقة باٌجار حق الصٌد البري و المائً -الطلبات المتعلقة باالحتالل المؤقت للملك الغابوي-

تنظٌم استغالل المراعً -الطلبات المتعلقة بما تنتجه الغابة من مواد مختلفة و المقدمة من طرف المستعملٌن 

تحدٌد البرامج الخاصة بقطع األخشاب و تفوٌت محصولها وفقا للمقتضٌات التً ٌقررها وزٌر -الغابوي، 

الفالحة  كما ٌلزم هذا الظهٌر الجماعات بنفقات إجبارٌة اتجاه صٌانة الغابة تقتطع من الموارد التً تحصل 

فً المائة  20علٌها الجماعة المعنٌة من استغالل المنتوج الغابوي، و قد أجبر المشرع الجماعة على انفاق 

من الظهٌر السالف الذكر فً ستة  15على األقل مما تذره علٌها الغاٌة و حددت النفقات االجبارٌة فً الفصل 

التنقٌب  4التهٌئة و غراسة األشجار المثمرة  3تحسٌن الغابات و المراعً  2تشجٌر األراضً  1: مجاالت 

إحداث الساحات الخضراء و  6إحداث المخابىء الجماعٌة أو المسالك  5على العٌون اوتهًءة نقط الماء 

حماٌة المناظر الطبٌعٌة  و قد مكن المشرع الجماعات القروٌة التً توجد بنفوذ ترابها الغابات من االستفادة 

لكن بالرغم من هذه 'فً المائة من الموارد المالٌة و هً موارد تعتبر جد مهمة لمٌزانٌاتها  80من 

المندوبٌة )الصالحٌات التً منحها المشرع للجماعات فهً تبقى محدودة بالنظر لممارسة سلطة الوصاٌة  

علٌها إذ تبقى مقررات المجالس الجماعٌة غٌر قابلة للتنفٌذ إال بعد التأشٌر علٌها و هو ما جاء فً  ( السامٌة

 .من الظهٌر السالف الذكر 12الفصل 

 



 مساطر تعبئة العقار الغابوي
 الفصل عن الملك الغابوي: 

، فإن فصل قطعة أرض عن 1917أكتوبر  10حسب الفصل الثانً من ظهٌر 

ٌَُتأَتَّى إال لفائدة المصلحة العامة، وٌقع ذلك بموجب مرسوم  الملك الغابوي ال 

 .ٌصدر بعد استشارة لجنة إدارٌة

تركٌبة وكٌفٌة تسٌٌر اللجنة المكلفة بإبداء الرأي  1959ٌونٌو  6ٌحّدد مرسوم 

 : حول استخراج الملك الغابوي من النظام الغابوي، وتتألف من

 (.الرئٌس)قائد الدائرة التً توجد بها قطعة األرض موضوع الطلب 

 (.عضو)مهندس إدارة المٌاه والغابات 

 (.عضو)رئٌس الدائرة المحلٌة أو من ٌمثله 

 (.عضو)ممثل القطاع الوزاري صاحب طلب الفصل 

 



 المقايضة العقارية: 
بتارٌخ  2088والدورٌة رقم ( 1997أكتوبر  10من ظهٌر  2الفصل )ُتأّطر النصوص المنّظمة للملك الغابوي 

ل هذا اإلجراءات عندما ٌتعلق األمر . ، إجراءات المقاٌضة العقارٌة من أجل ضم الملك الغابوي2011ماي  3 ُتَفعَّ

بأراض بالغة األهمٌة بالنسبة للملك الغابوي، وتستجٌب إلى معاٌٌر أهلٌة المقاٌضة العقارٌة وهً على النحو 

 : التالً

 .أن تكون مجاورة للملك الغابوي 

ٌّة من الواجبات العقارٌة أو الحق العٌنً  .أن تكون حاصلة على سندات الملكٌة وأن تكون معف

 .غابويأن تكون ذات طابع 

موضوع المقاٌضة موجهة إلقامة مشارٌع استثمارٌة مصادق علٌها من طرف  الغابوٌةٌجب أن تكون األراضً 

عندما تتجاوز قٌمة المشروع مبلغ ( المركز الجهوي لالستثمار أو اللجنة الوطنٌة لالستثمارات)المصالح المختصة 

 .تتم المقاٌضة بقدر معادل أو بقٌمة األرض نقدا. ملٌون درهم 200

ٌمكن لقطاع المٌاه والغابات أن ٌقوم بحٌازة قطع األرض المحصورة داخل الملك الغابوي فً حالة استٌفاء معاٌٌر 

 .األهلٌة الواردة أعاله

 .تحّدد القٌمة السوقٌة ألراضً المقاٌضة أو المحازة عبر اللّجان اإلدارٌة الخبٌرة

 .فً جمٌع هذه الحاالت ٌجب على المعنً باألمر أن ٌتقدم بطلب إلى قطاع المٌاه والغابات

 

 



 :االحتالل المؤقت 

  توجه الطلبات الورقٌة والمختومة من أجل االحتالل المؤقت لقطع األرض

التابعة للمجال الغابوي إما إلى قطاع المٌاه والغابات أو إلى المدٌرٌة 

 .الجهوٌة أو اإلقلٌمٌة المعنٌة

  ،ٌجب أن تحّدد هذه الطلبات الهدف من االحتالل المؤقت وطبٌعته، ومدته

هذه الطلبات ٌجب أن . وموقع قطعة األرض موضوع الطلب ومساحتها

تكون مصحوبة بتصمٌم القطعة مسلم من طرف مهندس مساحة معتمد ٌبرز 

 .وبشكل جلً موقع القطعة بالنسبة للمجال الغابوي

 استكمال ملفه بالوثائق التالٌة: 
إنجاز دراسة حول تأثٌر المشروع على المناخ بصفة عامة وعلى التشجٌر المحٌط بصفة خاصة طبقا لمقتضٌات 

المتعلق بدراسة المخاطر المناخٌة كما ٌجب أن تتضمن هذه الدراسة برنامجا  12-03من قانون رقم  6الفصل 

 إلعادة تأهٌل الموقع مع تقٌٌم كلفة األشغال

 .قرار المقبولٌة المناخٌة للمشروع

مسح دقٌق لقطعة األرض موضوع طلب االحتالل المؤقت منجز من طرف مساح معتمد حسب القواعد الجاري 

 .بها العمل

 

 

 



 معيقات تعبئة اجلماعات الرتابية للملك الغابوي
 منوذج مجاعة التمسية  



 من المساحة االجمالٌة %  62ٌحتل المجال الغابوي الحٌز األكبر بنسبة

للجماعة ، و ٌعتبر شجر األركان الغطاء النباتً السائد بالمنطقة وٌعد موردا 

 اقتصادٌا هاما للساكنة

 



 



 تدخل جماعة التمسٌة ضمن الجمعات التسع المكونة ألكادٌر الكبٌرو

المشمولة بالمخطط التوجٌهً للتهٌئة العمرانٌة الذي صودق علٌه سنة 

2015. 

 تتوفر هذه الجماعة على تصمٌم للتهٌئة ٌغطً كافة ترابها مصادق علٌه

 444-11-2المرسوم عدد  17/08/2011بتارٌخ 

 و تتوفر أٌضا على تصامٌم قطاعٌة العادة هٌكلة بعض المناطق و برمجة

 :مجموعة من المرافق االجتماعٌة و المؤسسات الخدماتٌة 

 16مؤسسات تعلٌمٌة 

 3مسطوصفات 

 18مرافق القرب و مؤسسات عمومٌة 

 6ساحات و مناطق خضراء 

طرق و مدارات 



 تنفٌذ المشارٌع  العمل،نسبةبعد مرور خمس سنوات على اعتماد برنامج
 .% 25المتعلقة بالملك الغابوي ال تتعدى 

 مكنت الجماعة من رخص االحتالل المؤقت فقط فً المشارٌع الممولة من

فٌما التزال المشارٌع ( مالعب القرب  2)المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

و من القطاع ( قرٌة الفخارٌن)األخرى الممولة أساسا من الموارد الذاتٌة 

منصب شغل تم اعتماده من قبل اللجنة  200معمل للحدٌد سٌوفر )الخاص 

 .تراوح مكانها ( الجهوٌة لالستثمار

 باالطالع على رخصة لالحتالل المؤقت للملك الغابوي ٌتبٌن أنها تحتوي

 :على العدٌد من الشروط المجحفة اتجاه الجماعة 

ثالث سنوات قابلة للتجدٌد التلقائً )المدة الزمنٌة الممنوحة قصٌرة         

ألربع مدد مماثلة ٌتعٌن بعدها تجدٌد الطلب وفق مسطرة طلب االحتالل 
 (.شهرا قبل انتهاء أمد الرخصة 12المؤقت 



 .المبالغ المالٌة التً ٌتوجب على الجماعة دفعها سنوٌا كبٌرة 

 .تعقٌد المساطر و ارتفاع كلفتها من حٌث الموارد المادٌة و الزمن



 خالصات 
كً ٌكون العقار الغابوي فً متناول الجماعات الترابٌة و غٌرها من 

 :المؤسسات العامة حتى ٌسهم بشكل فعال  فً التنمٌة ال بد من 
 مراجعة و تحدٌث  الترسانة القانونٌة المتقادمة جدا  لتساٌر واقع التحوالت االجتماعٌة و االقتصادٌة  و ذلك

 .ضمن مدونة شاملة  للملك الخاص للدولة

 وضع نظام قانونً موحد ألمالك الجماعات الترابٌة ٌأخذ بعٌن االعتبار الدور المحوري الذي ٌفترض أن

 .تلعبه هذه الوحدات الالمركزٌة فً التنمٌة ضمن اطار الجهوٌة المتقدمة

 اعداد دلٌل مرجعً لمسطرة تعبئة  ٌٌسر ولوج الجماعات الترابٌة لهذا النوع من العقار وفق معاٌٌر دقٌقة

 (.الشفافٌة و المساواة و تكافؤ الفرص) تحقق المصلحة العامة وفق قواعد الحكامة الجٌدة 

 خلق آلٌات لتكوٌن رصٌد عقاري احتٌاطً  ٌلبً الحاجات التنموٌة للجماعات على المدى المتوسط و البعٌد. 



 الئحة المراجع
(2016ٌناٌر  10الجرٌدة الرسمٌة )متعلق بتحدٌد الملك العمومً  2016ٌناٌر  3ظهٌر   

حول المحافظة على الغابات و ( 1917أكتوبر  10) 1335ذي الحجة  20الظهٌر الشرٌف المؤرخ فً   

 (1917أكتوبر  29بتارٌخ  262ر عدد . ج)استغاللها 

ر . ج )حول حماٌة وتحدٌد غابات األركان ( 1925مارس  4) 1343شعبان  8الظهٌر الشرٌف المؤرخ فً 

 (1925مارس  17بتارٌخ  647عدد 

 ,متعلق باالحتالل المؤقت للملك العام 1918نونبر  30ظهٌر 

متعلق بتتكوٌن اللجنة المكلفة بابداء الرأي فً الفصل عن  1959ٌونٌو  6بتارٌخ  1371-58-2المرسوم عدد 

 .الملك الغابوي

المتعلق باختصاصات و تنظٌم المندوبٌة السامٌة للمٌاه و  2005فبراٌر  1بتارٌخ  503-04-2المرسوم  عدد 

 .الغابات و محاربة التصحر

 2011ماي  03بتارٌخ  2088دورٌة المندوب السامً عدد 

:الموقع االلكترونً   

http://www.eauxetforets.gov.ma/AccueilAR/SitePages/Index_Ar.aspx 


