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العقار الفالحيموضوع 



العقار الفالحيموضوع 

العقار في صلب اهتمامات مخطط المغرب االخضر

: وفي هذا السياق، همت أهم التدخالت لتعبئة العقار الفالحي المجاالت التالية

استصالح االراضي 
الفالحية

تعبئة أراضي الدولة 
لتحفيز االستثمار

التسوية القانونية 
ألراضي االصالح 

الزراعي

تمليك األراضي الفالحية
حماية االراضي الفالحية 

من الزحف العمراني 

من اما في الجانب القانوني فقد تم اصدار اكثر
:كالتالينص موزعة 3000
2قوانين
215مرسوم
2950قرار



مشاريع ضم االراضي كآلية لتحسين العقار والرفع من إنتاجيته: استصالح االراضي الفالحية 

-

مشاريع الضم

في طور اإلنجاز

مشاريع الضم

المصادق عليها

هكتار هكتار   600 62 83 558   

2018و2008الوضعية في الفترة املمتدة بين 

تجميع القطع 
دة الفالحية المتباع

من أجل االستعمال 
األفضل لعوامل 

اإلنتاج

فك العزلة عن 
القطع الفالحية 
عبر إنشاء شبكة
من المسالك 

الطرقية

تأمين العقار من 
خالل التحفيظ 

لألراضيالمجاني
المعنية

الولوج إلى 
القروض 

المالية واالعانات
للدولة 

املتوخاتدهدا  الأ

:تعتريها عدة صعوبات من بينها االراض يإال أن مشاريع ضم 

 تعدد المتدخلين ومسطرة الطول

 ادية ة واالقتصالقانوني)الميدانية وثالبحغياب المالكين خالل إنجاز

(واالجتماعية

 المعنيةلالراضيوجود نزاعات بين المالكين.



موضوع العقار الفالحي

تعبئة أراضي الدولة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

نتائج جد مشجعة لعملية الشراكة

135 494 :(هكتار)المساحة المعبأة 

110 018 أراضي الملك الخاص للدولة

24 870 أراضي الجموع

606 أراضي األحباس

1 632 :عدد المشاريع 

25,7 :(مليار درهم)االستثمار 

72 000 :فرص الشغل

سادهمت عملية الشراكة بشكل ملموس في عصرنة القطاع
الرئيسيةالفالحي وتطوير سالسل اإلنتاج 

:  ملخطط املغرب الخضر عبر

صيانة واستغالل أحسن
فر للرصيد العقاري المتو

ةوخلق قيمة مضافة عالي

ئدة جذب استثمار خاص لفا
القطاع الفالحي

ة الحفاظ على اليد العامل
لق المرتبطة بالعقارات وخ
عالم فرص جديدة للشغل بال

القروي

المساهمة في تحقيق 
ة األهداف المرسومة بالنسب
لعدة سالسل إنتاجية 
كالحوامض والزيتون 

والكروم واألشجار المثمرة

إرساء عدة مشاريع 
للتجميع الفالحي حول 
األراضي موضوع 

الشراكة



المتعلقة02/2007رقماألولالوزيرالسيددورية•
.الفالحيةاألراضيكراءبكيفية

التنميةوكالة)المختصةالوزاريةبيناللجنة•
.(الدولةأمالكومديريةالفالحية

ليةالداخووزارةالفالحةوزارةبيناإلطاراالتفاق•
األراضيتعبئةبشأن2010ماي19بتاريخ

.راألخضالمغربمخططمشاريعلتنفيذالجماعية
حيةالفالالتنميةوكالةبين2014مارس21اتفاقية•

.القرويةالشؤونومديرية
ةالفالحيالتنميةوكالة)المختصالوزاريةبيناللجنة•

.(القرويةالشؤونومديرية

2010فبراير23بتاريخ1.09.236رقمالشريفالظهير•
؛منه98المادةسيماوالاألوقاف،بمدونةالمتعلق

365.13رقماإلسالميةوالشؤوناألوقافوزيرقرار•
المتعلقةاألكريةبخصوص2013أبريل8بتاريخ

.الحبسيةالفالحيةباألراضي
.العمليةبهذهالخاصالعروضطلباتنظام•
ةمديريوالفالحيةالتنميةوكالة)المشتركةاللجنة•

.(االحباس

موضوع العقار الفالحي

تعبئة أراضي الدولة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

أراضي الجموع أراضي األحباسأراضي الملك الخاص للدولة

(1913غشت12ظهير ) 

االطار القانوني والحكامة 

110 018 (هكتار)المساحة المعبأة 

1 536 عدد المشاريع 

22,38 (مليار درهم)االستثمار 

61 120 فرص الشغل

24 870 (هكتار)المساحة المعبأة 

82 عدد المشاريع 

3,12 (مليار درهم)االستثمار 

10 380 فرص الشغل

606 (هكتار)المساحة المعبأة 

14 عدد المشاريع 

0,2 (مليار درهم)االستثمار 

328 فرص الشغل

الحصيلة



موضوع العقار الفالحي

تسوية الوضعية القانونية لقطاع اإلصالح الزراعي

معطيات حول قطاع اإلصالح الزراعي وأهدافه 

االكراهاتاهم 

لخاص الةالدو ملكأراضيمنهكتار303.000توزيع تم انطالقتها منذ 
، تعاونية671والعمال الزراعيين منظمين فيالفالحينصغارمن 20.805على 
.الفئاتعيش هذهلتحسين  ظروف الفالحي لتحفيز االستثمار والرفع من الدخل وذلك 

:اليدشهادة رفع  11.000بتسليم من هذه المساحة %50وقد تمت تصفية 
 شهادة رفع اليد للمستفيدين1600: 2008قبل  .
 شهادة رفع اليد للمستفيدين9400: 2019-2008بين.

منهاالمستفيدينعاتقعلىملقاةوالتزاماتشروطعدةوجود:
الغير،معالشراكةأوالكراءإلىاللجوءدونمباشرةبصفةالقطعةاستغالل•

التعاونية؛فياالنخراط•

للحجز؛ةقابلغيرأنهاكماالدولةلفائدةذلككانإذاعداماوالتفويتللقسمةقابلةغيرالقطعة•

.االصليالمستفيدوفاةحالةفيواحدلوارثالقطعةمنح•

(عقاريةالوالمحافظةللحكومةالعامةواالمانةوالماليةوالداخليةالفالحةوزاراتمصالحاقليمية،لجن)المتدخلةالجهاتتعدد.



موضوع العقار الفالحي

تمليك األراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري

من عملية تمليك األراضي الجماعيةاالنتظارات

وضعية تمليك األراضي الجماعية المتواجدة داخل دوائر الري

صداربإعدادالفالحةوزارةقامت،2015دجنبرفيالمنعقدةللعقارالوطنيةالمناظرةفيالمشاركينإلىالموجهةالساميةالملكيةللرسالةتفعيال وا 
تسريعدفبهوذلكالعقاري،التحفيظباتيواجمنالريبدوائرالواقعةالجماعيةاألراضيبإعفاءيقضي2016أبريل20بتاريخ2.16.135رقمالمرسوم
.الحقوقذويلفائدةالتمليكعملية

عاالبنكيةالقروضإلىالولوجعبرالسيمااالستثماراتتشجيع .الدولةناتوا 

نبيوالنزاعالحدود،مشاكلمنكالحداالجتماعيةالنزاعاتمنالتخفيف
الورثة؛

المدننحوالهجرةمنوالحدالفالحينصغاردخلتحسينفيالمساهمة.

؛الريبدوائرجزئياأوكلياهكتار376.000

 80038لتصل المساحة اإلجمالية إلى ما مجموعه هكتارا41350تجزئة
؛هكتارا

8158اإلعدادطورفيالحقوقلذويعقاريرسم

العمليات المنجزة 

المساحة مناطق الري
منح االراضي لذوي 

(هكتار)الحقوق 
تجزئة االراضي 

(هكتار)

وضعية
2019

وضعية
2008

وضعية
2019

وضعية
2008

10 928 4 223 50210 23 450 124 326 الغرب

93 - 7 547 1 330 172 880 الحوز

2533 - 6 843 6 843 10 034 اللكوس

- - 1 605 1 605 1 514 المتوسطسبو

- - 12909 2 319 57 130 سوس ماسة

342 - 924 924 10 522 تادلة

13896 4 223 80038 44 492 376 407 المجموع



موضوع العقار الفالحي

حماية األراضي الفالحية من ظاهرة الزحف العمراني

منهامليون هكتار8,9: المساحة الصالحة للزراعة
.%18ما يمثل أيمسقية  مليون هكتار 1,6

الزحف العمراني تزايد ضغط 
األراضي الفالحية على 

محدودية األراضي الفالحية 
ذات الجودة العالية

1990مكناس في 

2018مكناس في 

دهكتار من الراض ي 28.000ينادهز ضياع ما 
أي ما يعادل مساحة املسقية، الفالحية 

للوكوس  السقويةالدائرة 

:2014/2013دراسة 

حاليييييية عييييييدج اتخييييييا  أي إ ييييييرا  مسييييييت  ل، فييييييي 
الي  دهكتيار  مين 79يفيو  ميا ضياعسيس ل 

.2030خالل الراض ي الفالحية



موضوع العقار الفالحي

حماية األراضي الفالحية من ظاهرة الزحف العمراني

هكتارمبنية3000

هكتارمبنية6000

هكتارمبنية12000

هكتار مهددة 18000

العمرانيبالزحف 

1990

2030

2011

2000

2030وتوقعات 2011و 2000و1990مثال تطور مساحة األراضي الفالحية المبنية بالغرب ما بين 



موضوع العقار الفالحي

حماية األراضي الفالحية من ظاهرة الزحف العمراني

لتعمير الحلول المقترحة للتوفيق بين حاجيات ااالجراءات المتخذة 
والحفاظ على األراضي الفالحية

خاذاتعلىللوزارةواالقليميةالجهويةالمصالححث
يةالفالحاالراضيعلىللحفاظالكفيلةاالجراءات
انيالعمر الزحفظاهرةمنالعاليةالجودةذاتوالسيما

الجهاتجميعالمستوىعلىاليقظةلجانإحداث

يةبأهمالمعنيةاالخرىالوزاريةالقطاعاتتحسيس
تحقيقلاستراتيجيكخزاناالراضيهذهعلىالحفاظ
.بليةالمستقواالجيالالحاليةللساكنةالغذائياالمن

أوعيفةالضالفالحيةالجودةذاتاالراضيفيوالبناءالعموديالبناءتشجيع
terrains)المنعدمة accidentés et terrains à faible potentiel

agricole)ئةالتهيتوجيهمخططات)العمرانيالتخطيطوثائقإطارفي
؛(العمرانيةالكتلومخططاتالتهيئةتصاميم،العمرانية

الفالحيةصبغتهاتغييريمكنالالتياألراضيلتحديدجهويةخرائطإنجاز
العمرانيالتوسعوتوجيهلتدبيركأداةعليهاالحفاظيجبالتيو 

الفالحيةاألراضيلحمايةالقانونيةالترسانةدعم.

والسيماالقطاع،فيالمتدخلينمختلفبينوالتشاورالتنسيقدعم
يةالوطنالهيئةتلعبهأنيمكنالذيالهامالدوريبرزوهناالمؤسسات،
.المجالهذافيالطبوغرافيينالمساحينللمهندسين



على حسن انتباهكموشكرا 


