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باسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

يشرفني أن أعرض على مجلسنا املوقر تقرير لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والبنيات األساسية بعد انتهائها من دراسة مشاريع القوانين
التالية:
• مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات
الساللية وتدبير ممتلكاتها؛
• مشروع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألراض ي الجماعات
الساللية؛
• مشروع قانون رقم  64.17يقض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم
1.69.30الصادر بتاريخ  10جمادى األولى  25(1389يوليوز )1969
املتعلق بأراض ي الجماعات الواقعة داخل دوائر الري؛ (كما وافق عليها
مجلس النواب).
تدارست اللجنة هذه املشاريع القوانين في الجتماعين املنعقدين بتاريخ
 25و 26يوليوز  2019برئاسة السيد أحمد شد رئيس اللجنة ،وبحضور السيد
نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية ،الذي تقدم في بداية
الجتماع األول بثالث عروض حول املشاريع القوانين املدروسة ،حيث أكد أن
مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية
وتدبير ممتلكاتها ،يعد جزء من إصالح شمولي للمنظومة القانونية التي تؤطر
تدبير املمتلكات العقارية للجماعات الساللية والوصاية عليها.
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وأوضح أن مساحة أراض ي الجماعات الساللية تناهز  15مليون هكتار
وتستفيد منها ساكنة يصل عددها إلى حوالي  10ماليين نسمة ،موزعة على
 5043جماعة ساللية يمثلها  6532نائب ونائبة.
وتصنف هذه األراض ي من حيث استعمالها إلى:
▪ أراض ي فالحية واقعة داخل الدوائر السقوية ب 337ألف هكتار؛
▪ أراض ي واقعة داخل املدار الحضري وشبه الحضري حوالي مليون
هكتار؛
▪ أراض ي فالحية بورية حوالي  2مليون هكتار؛
▪ أراض ي غابوية حوالي  65ألف هكتار؛
▪ أراض ي رعوية حوالي  11مليون هكتار.
وبخصوص اإلطار القانوني الحالي املتعلق بالجماعات الساللية وتدبير
ممتلكاتها ،أفاد أن الظهير الشريف املؤرخ في  27أبريل  1919املتعلق بالوصاية
اإلدارية على الجماعات الساللية وضبط تدبير األمالك الجماعية وتفويتها،
كإطار يشكل النص القانوني األساس ي لتنظيم الجماعات الساللية وتدبير
ممتلكاتها وقد أدخلت عليه عدة تعديالت كان أهمها وآخرها التعديالت التي
تضمنها الظهير الشريف رقم  1.62.179املؤرخ في  6فبراير .1963
وأما فيما يتعلق بدواعي مراجعة الظهير الشريف املؤرخ في  27أبريل ،1919
فأبرز أن التطورات القتصادية والجتماعية والثقافية والحقوقية للمجتمع
عموما قد أبانت منذ سنوات أن القانون املؤطر ألراض ي الجموع رغم أهميته
والضمانات التي وفرها للدولة للمحافظة على املمتلكات اململوكة لهذه
الجماعات وصيانتها وتأمين النتفاع بها ،قد وصل إلى مداه وأبان عن
محدوديته ،بالنظر إلى أهمية هذه األراض ي ومساحتها وعدد الساكنة املرتبطة
بها ،مما يزيد من حدة الرهانات والتحولت العميقة التي عرفتها األراض ي
الجماعية على مدى قرن من الزمن.
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وتفاعال مع هذه اإلشكاليات املطروح ذكر السيد الوزير بالحوار
الوطني حول األراض ي الجماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا املنظم سنة  ،2014ومخرجاته التي ساهمت في رصد
جملة من الختاللت والكراهات التي يعرفها هذا النظام العقاري وذلك على
أربع مستويات:
➢ على مستوى البنية العقارية ألراض ي الجموع؛
➢ على مستوى العنصر البشري ومؤسسات النائب؛
➢ على مستوى اإلطار القانوني واملؤسساتي والتنظيمي ملؤسسات التدبير؛
➢ على مستوى التحولت الحاصلة في املحيط القتصادي والجتماعية
والبيئي.
هذا ،وأكد أن انعقاد املناظرة الوطنية حول السياسات العقارية يومي
 8و 9دجنبر  2015والتي دعا فيها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا من خالل رسالته السامية املوجهة إلى املشاركين في هذه املناظرة ،إلى
ترصيد مخرجات الحوار الوطني حول األراض ي الجماعية وإصالح نظامها
وتأهيلها لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية ،وجعلها آلية إلدماج ذوي
الحقوق في الدينامية الوطنية ،كما دعا جاللته إلى تظافر الجهود إلنجاح
عملية تمليك األراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق،
وإلى تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية ألراض ي الجماعات الساللية بهدف
توفير مناخ مالئم لدمج هذه األراض ي في مسلسل التنمية القتصادية
والجتماعية للبالد.
وفي نفس التجاه ،أبرز أن الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللته
بتاريخ  12أكتوبر  2018في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة
من الولية العاشرة دعا فيه جاللته إلى تعبئة مال يقل عن مليون هكتار
إضافية من أراض ي الجماعات الساللية قصد انجاز مشاريع استثمارية في
املجال الفالحي لتحسين املستوى القتصادي والجتماعي للساكنة القروية
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وخاصة ذوي الحقوق ،وإيجاد اآلليات القانونية واإلدارية لتوسيع عملية
التمليك.
وأوضح أن هذا املشروع قانون يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية في
املجالت التالية:
❖تحيين املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بالجماعات الساللية وأعضائها
ونوابها؛
❖تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات
الساللية؛
❖تكريس املساواة بين املرأة والرجل أعضاء الجماعة الساللية في الحقوق
والواجبات؛
❖تحديد كيفية اختيار نواب الجماعات الساللية واللتزامات التي
يتحملونها وكذا اللتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات
املترتبة عن اإلخالل بهذه اللتزامات؛
❖إعادة تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية؛
❖فتح إمكانية تمليك األراض ي الجماعية املخصصة للحرث لفائدة أعضاء
الجماعة الساللية؛
❖فتح إمكانية تفويت األراض ي الجماعات للفاعلين القتصاديين الخواص
إلى جانب الفاعلين العموميين إلنجاز مشاريع استثمارية؛
❖إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية؛
❖ترتيب عقوبات زجرية ومالية في حالت الترامي بدون وجده حق أمنع أو
عرقلة مسطرة تحفيظ أمالك الجماعات الساللية.

7

وبخصوص مشروع قانون  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألراض ي
الجماعات الساللية ،أكد السيد الوزير أن هذا املشروع قانون يعد الركن
الثاني ضمن املنظومة القانونية التي تؤطر أراض ي الجماعات الساللية.
وأوضح أن مسطرة التحديد اإلداري مسطرة خولها املشرع ألمالك
الدولة من خالل الظهير الشريف الصادر بتاريخ  3يناير  ،1916وللجماعات
الساللية للحفاظ على ممتلكاتها وصياغة وتأمين عقارتها من خالل الظهير
الشريف الصادر بتاريخ  18فبراير  1924املتعلق بالتحديد اإلداري ألمالك
الجماعات الساللية ،وقد مكن هذا القانون من تحصين وحماية وتحفيظ
مساحات جلها من أراض ي الجماعات الساللية.
هذا ،وأشار إلى الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة
الوطنية حول السياسة العقارية للدولة املنعقدة بمدينة الصخيرات يومي
8و 9دجنبر  ،2015دعت إلى تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية ألراض ي
الجماعات الساللية بهدف توفير مناخ مالئم لدمج مثل هذه األراض ي في
مسلسل التنمية القتصادية والجتماعية للبالد.
وأفاد أن هذا املشروع قانون الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر
بتاريخ  18فبراير  1924بهدف تحسين هذا الظهير شكال ومضمونا من أجل:
✓ تبسيط املسطرة من خالل جعل الشهار ينصب على املرسوم املتعلق
بتعيين تاريخ افتتاح أعمال التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي ل
داعي إلخضاعه لإلشهار؛
✓ تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مبادرة التحديد اإلداري من  6إلى 3
أشهر؛
✓ سن بعض القواعد املتعلقة باإلجراء ات التي يقوم بها املحافظ على
األمالك العقارية بشأن التعرضات على التحديد اإلداري ،أو البت في
هذه التعرضات من طرف القضاء؛
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✓ فتح إمكانية تجزيئ املسطرة حينما يكون التحديد اإلداري موضوع
تعرضات تشمل فقط جزء من العقار موضوع التحديد؛
وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم  64.17يقض ي بتغيير وتتميم الظهير
الشريف رقم 1.69.30الصادر بتاريخ  10جمادى األولى  25(1389يوليوز
 )1969املتعلق بأراض ي الجماعات الساللية الواقعة داخل دوائر الري ،أكد أن
ظهير  25يوليوز  1969يعتبر تحول جذريا في كيفية التعاطي مع أراض ي
الجماعات الساللية إلى جانب النصوص األخرى التي شكلت املنظومة
القانونية مليثاق الستثمارات الفالحية.
وأوضح أن الهدف من سن ظهير  1969يتمثل في تمكين الفالحين من
ذوي الحقوق من استغالل هذه األراض ي بشكل يستجيب ملنطق الستثمار
الفالحي وتحفيزهم على الستقرار وتحسين اإلنتاج.
وأفاد أن املشرع نص على أن العقارات اململوكة للجماعات الساللية
الواقعة داخل الري تعتبر بمجرد صدور الظهير املشار إليه ملكا مشاعا بين
ذوي الحقوق ،وتم إخراج هذه األراض ي من حالة النتفاع الجماعي إلى حالة
امللكية املشاعة.
وأبرز أنه منذ دخول هذا القانون حيز التطبيق لم تتمكن الدولة من
تحقيق نتائج ملموسة من حيث التمليك الفعلي لألراض ي الجماعية الواقعة
داخل دوائر الري لفائدة أعضائها ألسباب كثيرة منها:
▪ صعوبة إعداد ونشر لوائح ذوي الحقوق؛
▪ ضعف وثيرة تحفيظ املحيطات العقارية املشمولة بدوائر الري؛
▪ ارتفاع كلفة ورسوم التحفيظ العقاري؛
▪ عدم قدرة ذوي الحقوق على تحمل نفقات وتكاليف تأسيس الرسوم
العقارية الفردية؛
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▪ تمدد وتوسع بعض املدن والتجمعات السكنية على أجزاء من األراض ي
املشمولة بظهير 1969؛
▪ صعوبة تعيين الوارث الواحد من بين الورثة اآلخرين كمستفيد وحيد
من حصة املتوفى من املالك على الشياع في العقارات الجماعية؛
وأكد أن هذه الوضعية تغيرت تماما بعد التوجيهات امللكية السامية
الواردة بالرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين من املناظرة الوطنية حول
السياسة العقارية للدولة ،حيث دعا جاللته "إلى تظافر الجهود من أجل
إنجاح عملية تمليك األراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي
الحقوق مع مجانية هذا التمليك" .
وأضاف أنه تنفيذا لهذا التوجه امللكي السامي صدر املرسوم رقم
 2.16.135بتاريخ  2أبريل  2016بشأن إعفاء األراض ي الجماعية الواقعة
بدوائر الري من الواجبات املتعلقة بالتحفيظ العقاري الذي مكن من تحقيق
نتائج هامة.
أشار إلى إدراج ورش تمليك األراض ي الجماعية الواقعة داخل دوائر
الري ضمن البرنامج تحدي األلفية في الشق املتعلق بإنتاجية العقار وخاصة
العقار القروي.
كما توقف عند الوضعية الحالية لهذا الورش والتي تنبني على:
▪ عدد الجماعات الساللية املعنية  450جماعة ساللية؛
▪ املساحة اإلجمالية املعنية بالتمليك 337.237هكتار؛
▪ عدد ذوي الحقوق املرشحين للتمليك 90.185ذوي حق؛
▪ املساحة اإلجمالية املحفظة 213.565 :هكتار من أصل 337.237
هكتار؛
▪ املساحة اإلجمالية املجزأة  81.911هكتار من أصل  213.565هكتار.
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وأبرز أن تطبيق وتنفيذ مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25
يوليوز  1969ل يطرح إشكال جوهري على أن تأمين سالسة التطبيق يقتض ي
رفع بعض اإلشكالت وهي:
❖تحديد كيفية تبليغ لئحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب
لجماعة الساللية؛
❖نقل اختصاصات البت في الطعون إلى مجلس الوصاية اإلقليمي
انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 62.17؛
❖نسخ الفصل  8من ظهير  25يوليوز  1969بخصوص تحديد الشخص
الذي ستنتقل إليه حصة املتوفى.
السيد الرئيس المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
في إطار املناقشة العامة أشاد السيدات والسادة املستشارين بأهمية
وراهنية هذه املشاريع القوانين وباملقتضيات التي تحملها ،والتي جاءت تنفيذا
للتعليمات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،حيث
شكلت دافعا أساسيا ملعالجة إشكاليات أراض ي الجماعات الساللية ،وخاصة
الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه جاللته بتاريخ  12أكتوبر  2018في افتتاح
الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الولية العاشرة ،و الرسالة
امللكية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية
للدولة املنعقدة بتاريخ 8و 9دجنبر .2015
كما نوهت التدخالت بهذه املشاريع القوانين التي تعد لبنة أساسية
لتحقيق التنمية القتصادية والجتماعية ،وأحد املخرجات املهمة للحوار
الوطني حول األراض ي الساللية لسنة  ،2014ومن جهة أخرى أثنى السادة
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املستشارين باألدوار التي تقوم بها وزارة الداخلية ملواجهة كل الخروقات التي
تعتري األراض ي الساللية ،وحرصها على املحافظة على الرصيد العقاري من
الترامي وسوء الستغالل والتحايل على القانون لالستيالء على هذه األراض ي.
وأبرز السيدات والسادة املستشارين أن التحولت القتصادية
والجتماعية والثقافية والحقوقية للمجتمع أصبحت تفرض ضرورة إعادة
النظر في اإلطار القانوني واملؤسساتي لهذا الوعاء العقاري ،خاصة وأنه يوجد
في صلب العملية التنموية باملدن ومحيط املدن وفي أوساط السكان بالعالم
القروي ،نظرا ألهمية هذه األراض ي ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد
الساكنة املرتبطة بها.
واعتبرت التدخالت هذه املشاريع القوانين الثالث انجازا تاريخيا
يؤسس لعمل منظم يقطع مع العشوائية والسمسرة في استغالل هذه األراض ي
الساللية ،من شأنها تعزيز إصدار املراسيم التطبيقية الرامية إلى معالجة
الختاللت والصعوبات التي تعتريها ،ومدخال أساسيا لتحقيق التنمية
املستدامة وتكريس العدالة املجالية والرفع من وتيرة التشغيل والدخل بغية
تقوية الطبقة الوسطى وجعلها رافعة للتنمية القتصادية والجتماعية.
كما شدد بعض املتدخلين على أن هذه املشاريع القوانين تعد قفزة
نوعية في تقنين هذا القطاع ،نظرا إلى لكون القانون الحالي أصبح متجاوز مما
فتح املجال للترامي والستغالل غير القانوني لهذه األراض ي ،في نفس الوقت تم
التأكيد على أن هذه املشاريع الجديدة ستعطي حصانة قانونية لألراض ي
الساللية حتى تظل هذه األرض ي عصية على كل من يريد استغاللها بدون سند
قانوني ،كما وقع في بعض ضواحي املدن الكبرى كمدينة فاس على سبيل
املثال ،حيث تم اقتناء هكتارات من أراض ي الجماعات الساللية بأثمنة بخسة،
وبيعت بعد مدة وجيزة بمبالغ خيالية ،مما أدى إلى ضياع حقوق مجموعة من
املواطنين املنتسبين إلى هذه الجماعات.
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وسجلت بعض التدخالت عدة إشكالت واكراهات منها واقع التجزيء
املفرط لالستغاللت الفالحية ،والترامي املتزايد على هذه األراض ي ،واملضاربة
العقارية املفرطة التي تنصب عليها ،وانتشار البناء غير املنظم والعشوائي في
مدار املحيطات الحضرية والتجمعات السكانية ،وضعف وتيرة التصفية
القانونية ،وكثرة النزاعات العقارية في ميادين الستحقاق وامللكية والتحفيظ،
وضعف أداء نواب الجماعات الساللية وإشكالية تعيينهم ،وغموض املعايير
املحددة لالنتساب إلى الجماعة الساللية ،وحرمان املرأة من حقوقها ،وطغيان
األعراف والتقاليد على القانون ،وكثرة وتشعب انتظارات الشباب ،وتضارب
املصالح حول العقارات ذات املردودية العالية ،والتمركز املطلق ملجلس
الوصاية ،وطغيان ثقافة التملك الفردي والتوريث لالستغالل مع غياب آليات
التمليك الفعلي والقانوني ،وحصر قاعدة التفويت لفائدة الدولة واملؤسسات
العمومية والجماعات الترابية ،وتزايد الضغط على العقار الجماعي وعلى
املوارد الطبيعية ،وتزايد الساكنة الساللية والساكنة الوطنية وحاجتها إلى
العقار ،وتزايد نسبة التعمير والبناء والتمدن وزحف العمران على حساب
األراض ي الفالحية ،كل هذه اإلختاللت أثرت على تموقع أراض ي الجماعات
الساللية في صلب إشكالية التنمية ،وعلى مساهمتها في التطورات القتصادية
والجتماعية للمملكة ،وفي التنمية املستدامة على املستوى املحلي واإلقليمي
والجهوي.
وللحد من هذه املشاكل الختاللت ثمن جل املتدخلين املقتضيات التي
جاءت بها هذه املشاريع وكذلك العروض الغنية املقدمة من طرف السيد
الوزير ،والتي تعكس رغبة وزارة الداخلية في إصالح هذا الورش املهم ،على
اعتبار أن هذا التطور التشريعي خلف ارتياحا كبيرا في األوساط السياسية
والحقوقية ،وخصوصا عند الفئات الجتماعية املتضررة ،من جراء املشاكل
التي كان ول يزال يطرحها قطاع العقار باملغرب ،فيما يتعلق بأراض ي الجموع
وما يعرف باألراض ي "الساللية" والنزاعات املرتبطة بها.
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وفي هذا الطار تمت املطالبة بضرورة استفادة أصحاب الحقوق من
تمليك هذه األرض ي باإلضافة إلى جعلها خزانا مهما لالستثمارات الكبرى
للدولة ،مع فتح املجال في وجه املستثمرين الجديين قصد تشجيع الستثمار
وإنجاز مشاريع تنموية كبرى وفق دفاتر تحمالت واضحة ومحددة ،وتمت
املطالبة بضرورة القيام بوقفة حازمة ملحاربة التالعبات والترامي على األراض ي
الساللية بدون وجه حق ،وإعادة النظر في نظام النائب ودوره ،مع خلق توازن
بينه وبين الوصاية اإلدارية ،وإعادة النظر في جمعيات نواب أراض ي الجماعات
وتدبيرها بحكامة جيدة.
وأشار أحد السادة املستشارين إلى أن القانون يشكل مداخال أساسيا
لتحسين شروط عيش ورفع مستوى مداخيل ذوي الحقوق ،وذلك من خالل
توظيف عقالني ملداخيل الجماعات الساللية من جهة ،وتعبئة عقارات
الجماعات الساللية لالستجابة لحاجيات الستثمار ،سواء كان مصدرها ذوي
الحقوق أنفسهم أو مستثمرين من القطاع العام أو الخاص ،كما تمت
املطالبة بالعمل على تدبير األراض ي الساللية واألراض ي الجماعية بكل نجاعة
و شفافية في إطار سياسة القرب ،وتكريس مسلسل الالتمركز وفق ما جاء به
امليثاق الجديد والهادف إلى تفويض بعض اختصاصات الوصاية إلى السادة
الولة و العمال على صعيد العمالت واألقاليم فيما يخص تسيير األراض ي
الجماعية.
وأشار أغلب السادة املتدخلين إلى أن مجموع األراض ي الساللية،
تشكل حوالي  15مليون هكتار ،موزعة على  300ألف هكتار حضرية وشبه
حضرية ،منها  30ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير ،ومليوني هكتار
مخصصة للفالحة ،توجد  350ألف هكتار منها داخل املدارات السقوية ،إلى
جانب  12.6مليون هكتار مخصصة للرعي ،و 100ألف هكتار من الفضاء
الغابوي ،باإلضافة إلى أن وزارة الداخلية ستعمل في أفق سنة  2020على
تحفيظ ما يناهز  5ماليين هكتار من األراض ي الساللية ،وذلك في إطار برنامج
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مشترك مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية،
الش يء الذي جعل السيدات والسادة املستشارين يؤكدون على أهمية إصالح
القانون املتعلق باألراض ي الساللية ،وجعله كبوابة لإلصالح والتنمية
والستثمار املنتج والفعال لهذا الوعاء العقاري ،وجعل األراض ي الفالحية
البورية والرعوية مدخال أساسيا لتشكيل طبقة فالحية متوسطة ،وإيجاد
أحسن السبل ملواكبتها وجعلها رافعة لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة.
وأكد أحد السادة املستشارين أن التحولت القتصادية والجتماعية
والثقافية والحقوقية للمجتمع تفرض ضرورة إعادة النظر في اإلطار القانوني
واملؤسساتي ،وتبسيط املساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري ،ذلك أن
القانون املؤطر ألراض ي الجموع أصبح متجاوزا ،خاصة وأن أراض ي الجماعات
الساللية توجد في صلب العملية التنموية بالوسط القروي ،نظرا ألهميتها
ومساحاتها.
وتطرق أحد املتدخلين إلى املادة  10من القانون رقم  62.17والتي تنص
على اختيار النواب عن طريق النتخاب وفي حالة تعذر الختيار عن طريق
النتخاب يتم تعيين نواب الجماعات بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم ،حيث
طالب بحذف مصطلح "التعيين" والحتفاظ فقط بالنتخاب قصد تقوية
وترسيخ البعد الديمقراطي في تدبير الجماعات الساللية لشؤونها ،والقطع مع
بعض املمارسات التي تكرس منطق التعيين عن طريق الولءات ونسج
تحالفات من املمكن أن تضر بمصالح ذوي الحقوق ،كما تطرق نفس املتدخل
للمادتين  19و 20مطالبا بحذف كراء العقارات الجماعات الساللية عن طريق
املراضاة والحتفاظ فقط بكرائها عن طريق املنافسة ،وسجل أيضا نفس
املالحظة بخصوص إبرام عقود التفويت واتفاقات الشراكة واملبادلة بشأن
عقارات الجماعات الساللية.
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وبخصوص املادة  20طالب نفس املتدخل بحذف املقتض ى الذي ينص
على تمكين الخواص من إبرام العقود واتفاقيات الشراكة واملبادلة والحتفاظ
بهذا الحق فقط للفاعلين العموميين.
من جهة أخرى ،وارتباطا بنفس املشروع تساءل أحد السادة
املستشارين عن آجال إصدار النصوص التنظيمية املشار إليها في املواد ،10
 32 ،29 ،22و 33لضمان التنزيل السليم ملقتضيات هذا القانون مستقبال.
هذا وتوقف أحد السادة املتدخلين عند الصعوبات التي تواجه نظام
التصفية القانونية التي تخضع لها األراض ي الجماعية واملرتبطة أساسا
بالنزاعات بين الجماعات الساللية طالبة التحفيظ أو التحديد اإلداري
والجماعات الساللية املجاورة ،والنزاعات بين الجماعات الساللية واألغيار،
والنزاعات بين الجماعات الساللية واإلدارات العمومية (امللك الخاص
للدولة،امللك الغابوي ،الوقف واألحباس) ،وغياب نواب الجماعات الساللية
في عمليات التحديد ،وضعف معرفة النواب لحدود العقارات املعنية
بالتصفية القانونية ،وعدم السماح للمهندس املكلف القيام بعملية التحديد،
وعدم أخذ املحافظين على األمالك العقارية بعين العتبار الخصوصيات
القانونية والتقنية لألراض ي الجماعية خالل تطبيق مساطر التصفية
القانونية.
وأضاف أن التزايد املطرد للساكنة ،وتكاثر عدد ذوي الحقوق ،وبروز
ظاهرة الحيازة الدائمة للقطع األرضية ،وارتفاع الضغط على املناطق الرعوية،
وتوسع املجالت الحضرية ،وتزايد الطلب على األراض ي الجماعية ساهم في
تفش ي املضاربة العقارية واتساع رقعة البناء مما ألحق أضرارا بمصالح ذوي
الحقوق.
وأبرز أحد السادة املستشارين أن انتشار الواسع للمعامالت العقارية
املنافية للقانون ،يؤكد حقيقة غياب مقتضيات قانونية زجرية وعقابية،
وتكاثر وتعقد النزاعات حول امللكية وحول الستغالل بين الجماعات الساللية
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وبين ذوي الحقوق من نفس الجماعة ،مما يثبت غياب نجاعة آليات التحكيم
وفض النزاعات بالتراض ي ،الش يء الذي يبرهن أن الترسانة القانونية التي تؤطر
أراض ي الجماعات الساللية غير مواكبة للتحولت التي طرأت على املجتمع
واملجال ،وغير مالءمة للسياق القتصادي والجتماعي والدستوري والحقوقي
ببالدنا.
السيد الرئيس المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
نوه السيد الوزير املنتدب في بداية جوابه بمداخالت السيدات
والسادة املستشارين وما تعكسه من غيرة واهتمام بأراض ي الجماعات
الساللية ،مؤكدا على أن هذا املصادقة على هذه املشاريع قوانين يعد طفرة
تاريخية ،تم انتظارها ملدة طويلة وتهم شريحة واسعة من السكان ،وستساهم
ل محالة في تحصين حقوقهم وتحسين مستوى عيشهم.
وأكد على أهمية املشاريع القوانين ،ودقتها بالنظر إلى اإلشكالت
الختاللت التي ستعالجها ،وبالنظر إلى األهداف املتوخاة منها ،موضحا أن
دراستها تقتض ي تبني منهجية شمولية.
ومن جهة أخرى ،أبرز أن املقتضيات املنصوص عليها في مشروع قانون
رقم  62.17تتوخى تحديد املفاهيم والطرق املمكنة لتدبير األراض ي والحفاظ
عليها تم تمتيع ذوي الحقوق من خيراتها وجلب الستثمار للدفع بعجلة التنمية
في العالم القروي ،كما أن مقتضيات مشروعي قانون رقم  63.17و 64.17تهم
بالخصوص التحديد اإلداري وتمليك األراض ي السقوية املشمولة بتصاميم
التهيئة ،حيث الهدف منها حماية األراض ي املحيطة بضواحي املدن من الترامي
عليها ألنها مطمع لبعض املمارسات الغير قانونية وامللتوية.
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وأشار أيضا إلى أن املؤاخذات املسجلة على ظهير  1919جاء نتيجة
لتغيرات مرتبطة بالعنصر البشري والتطورات القتصادية ،ونتيجة للتطورات
الحاصلة في املجتمع املغربي.
وأكد على أن تزايد عدد السكان يفرض الضغط والتوسع العمراني
مما أفض ى إلى انتشار بعض املشاكل والظواهر السلبية منها السكن غير الالئق
وخصوصا في محيط املدن وهوامشها.
كما أفاد أن هذا الوعاء العقاري يتم الترامي عليه حيث يشكل مصدرا
لألطماع وخصوصا في املناطق السكنية وضواحي املدن واألراض ي الفالحية ذات
أهمية كبرى ،وأصبح األمر يطرح اليوم كذلك بالنسبة لألراض ي الرعوية نظرا
لنتشار الترحال الرعوي.
وسجل السيد الوزير أن مرحلة إعداد هذه القوانين عرفت الوقوف
على اإلكراهات املطروحة سواء املرتبطة بالعنصر البشري أو القتصادي أو
العقاري أو القانوني أو اإلداري ،وتم البحث عن حل لها ،مشددا على أن
صياغة القوانين ل يجب إثقالها بالجزئيات بل يجب تركها للمراسيم
التطبيقية حتى يسهل التعامل مع القوانين ،وإعطاء اإلمكانية لتجاوز كل
الكراهات والوقوف أمام الختاللت التي تظهر مع تطور املجتمع.
وأكد على أن دور الوزارة هو صون والحفاظ على حقوق ذوي الحقوق
على اعتبار أن هذه األراض ي ملكا خاصا لهم ،مضيفا أنه تم قطع مرحلة مهمة
بخصوص هذا املوضوع ،ومعتبرا أن اإلشكاليات املطروحة بخصوص هذه
األراض ي تقتض ي حلول موحدة سواء تعلق األمر باألراض ي املحيطة باملدن أو
األراض ي الفالحية السقوية والبورية أو األراض ي الرعوية والقاحلة.
مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه األراض ي تصل إلى مليون هكتار داخل
املدار الحضري والشبه الحضري تتطلب حلول جدرية نظرا للضغط الذي
تعانيه ،وخصوصا مع انتشار السكن غير الالئق ،وأفاد أن األراض ي الرعوية ل
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تطرح مشاكل على مستوى امللكية بل تطرحه على مستوى مسطرة التحفيظ
نظرا لبعض الصعوبات التي تعتريها.
وأكد في هذا اإلطار على أن الوزارة ملزمة في  2020بتمليك  5مليون
هكتار ،وأوضح أنها قطعت مراحل مهمة بهذا الخصوص حيث إلى حدود اليوم
تم تحفيظ  3.2مليون هكتار ،وذلك بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية.
وأبرز أن هذه األراض ي تشكل رصيدا مهما تلجأ له الدولة عند تشييد
بعض املشاريع التنموية الكبرى كمشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات،
ومؤكدا على إمكانية توفير رصيد عقاري لالستثمار املستقبلي لكن مع ضمان
حقوق ذوي الحقوق ،وهذا ما أكده الخطاب امللكي السامي األخير الذي فتح
املجال لتملك األراض ي الفالحية البورية من أجل خلق طبقة وسطى فالحية،
مشددا على خلق هذه الطبقة يتطلب تعاون وتنسيق مع وزارة الفالحة ،وذلك
باإلشراف واملواكبة للمشاريع التي سيتم انجازها ،والوقوف إلى جانب ذوي
الحقوق وصون أراضيهم من كل تالعبات لالستفادة من هذا الوعاء العقاري
الهام ،لكي يساهم في التنمية الشاملة بفتح أبواب الستثمار أمامهم أو أمام
القطاع العام أو الخاص ،وجعل هذا األخير يشارك في إدخال الرصيد العقاري
للجماعات الساللية في الدورة القتصادية بمشاريع كبرى يستفيد منها الجميع
وعلى رأسهم ذوي الحقوق مع ضمان وصون حقوقهم من طرف الدولة ،عن
طريق املصاحبة والتوجيه واملواكبة العملية والتقنية واإلدارية والقانونية.
وجوابا على الستفسار املتعلق بكيفية التعامل مع مستغلين هذه
األرض ي سواء من طرف املستثمرين أم من طرف الذين شيدوا مساكنهم
فوقها ،أكد السيد الوزير املنتدب على أن هذا القانون لم يأت من أجل تجريد
الناس من حقوقهم أو نزع أمالكهم ،بل سيتم التعامل مع كل حالة على حدة،
وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيتم التعامل مع األمر بجدية وصرامة
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ووقف بشكل نهائي ظاهرة الترامي على هذه األراض ي تطبيقا للمقتضيات التي
جاءت في هذه املشاريع القوانين.
وأكد أن مجموعة من األراض ي تم إنهاء عقود استغاللها نظرا لعدم
التزام واحترام املستثمرين لدفاتر التحمالت واملشاريع املتفق عليها ،من ضمنها
بعض املؤسسات العمومية ككتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية املياه
والغابات ،وذلك من أجل الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق والرفع من وثيرة
الستثمار املدر للدخل ،والعمل على جعل املحافظة على حقوق ومصالح ذوي
الحقوق مبدأ أسمى وأساس ي.
كما أفاد أن األراض ي املحيطة باملدن يجب التفكير في الطريقة األفضل
لتفويتها ألمالك الدولة من أجل أن تكون خزانا احتياطيا مهما للدولة ،ول يتم
تفويتها للخواص إلى في الحالت التي سيتم تخصيصها إلنجاز وتشييد مشاريع
استثمارية مهمة وكبرى تساهم في توفير فرص للشغل وفي التنمية القتصادية
والجتماعية.
وأشار إلى الترسانة القانونية التي تم وضعها ببالدنا والتي ستتقاطع
على مستوى تحقيق األهداف املنشودة من هذه القوانين املتعلقة باألراض ي
الساللية ،كميثاق الالتمركز وتبسيط املساطر ،والقوانين التي تهم املراكز
الجهوية لالستثمار.
وفيما يتعلق باملادة  10من مشروع القانون رقم  ،62.17أشار السيد
الوزير املنتدب أنها عرفت مناقشة كبيرة في مجلس النواب وبنفس املالحظات،
مؤكدا على أن الوزارة مع انتخاب النواب كمبدأ عام وأولي ،لكن هناك بعض
املناطق التي يتعذر معها انتخاب النائب ويتم اللجوء إلى الختيار أو التعيين
من قبل السلطة املحلية وبهذا يتسنى الوصول إلى طريقة تمكن من الحفاظ
على حقوق ذوي الحقوق وتؤمن مصالحهم ،وفي نفس اإلطار التزم السيد
الوزير املنتدب بأن يتم التنصيص على آليات ومقتضيات انتخاب النواب
بشكل ديمقراطي وإبراز شروط ومسطرة هذا النتخاب أو التعيين بشكل دقيق
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مع مراعات خصوصيات كل منطقة ،ولن يتم اللجوء إلى التعيين إل في
الحالت النادرة التي سيكون من الصعب فيها تطبيق آليات النتخاب
ديمقراطيا في اختيار النواب ،وسيتم تشديد تنظيم هذه العمليات في النص
التنظيمي حتى ل يتم التالعب بمصالح ذوي الحقوق.
وأضاف أن األراض ي الرعوية والتي تمثل  % 90من هذه األراض ي
تتطلب عمال جبارا لحمايتها والحفاظ عليها وعلى طبيعتها ومحاربة الرعي الجائر
ووضع صيغ متكاملة لالستفادة منها ،كما شدد على ضرورة تسريع مسطرة
تمليك األراض ي السقوية.
وبخصوص األراض ي البورية الصالحة للزراعة أكد على أن عملية
تفويتها ستتم وفق شروط محددة قانونا تجعل من املحافظة على حقوق
ومكتسبات ذوي الحقوق أهم املبتغيات.
وفي ختام اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ  26يوليوز  2019تمت
املصادقة على:
• مواد مشروع قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات
الساللية وتدبير ممتلكاتها ،وعلى مشروع القانون برمته بدون تعديل
باإلجماع؛
• مشروع قانون رقم  63.17يتعلق بالتحديد اإلداري ألراض ي الجماعات
الساللية ،وعلى مشروع القانون برمته بدون تعديل باإلجماع؛
• مواد مشروع قانون  64.17يقض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم
1.69.30الصادر بتاريخ  10جمادى األولى  25(1389يوليوز  )1969املتعلق
بأراض ي الجماعات الساللية الواقعة داخل دوائر الري ،وعلى مشروع
القانون برمته بدون تعديل باإلجماع.

21

عـــــروض السيــد الوزير املنتدب
لدى وزير الداخلية

22

العرض األول:

23

24

25

26

27

28

العرض الثاني:

29

30

العرض الثالث:

31

32

33

مشاريع قوانني كما أحيلت على اللجنة
ووافقت عليها

34

مشروع قانون رقم 62.17

بشأن الوصاية اإلدارية على اجلماعات الساللية
وتدبري أمالكها

كما أحيل على اللجنة ووافقت عليه

35

مشروع قانون رقم 62.17
بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبيرأمالكها
الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات الساللية وتدبير أمالكها والوصاية الجارية عليها.
املادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أراض ي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات الساللية
املعنية.
املادة 3
يتم حصر لئحة الجماعات الساللية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو اإلقليم املعني.
إذا كانت للجماعة الساللية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر ،فإنه يتم إلحاقها بالعمالة
أو اإلقليم الذي توجد به أكبر نسبة من املساحة اإلجمالية للعقارات املذكورة.
ل يمكن إحداث أية جماعة ساللية جديدة ،على إثر تقسيم أو دمج جماعتين سالليتين أو أكثر ،إل بقرار من
وزير الداخلية.
املادة 4
يمكن للجماعات الساللية أن تتصرف في أمالكها حسب األعراف السائدة فيها والتي ل تتعارض مع النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا املجال ،وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط املقررة في هذا
القانون.
املادة 5
يمكن للجماعات الساللية ،بعد إذن من سلطة الوصاية ،أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم اململكة،
من أجل الدفاع عن حقوقها واملحافظة على مصالحها.
تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوى واإلجراءات القضائية التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات
الساللية أو ضدها ،تحت طائلة عدم القبول ،دون مساس بأحكام قانون املسطرة املدنية.

الباب الثاني
تنظيم الجماعات الساللية
الفرع األول
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أحكام خاصة بأعضاء الجماعات الساللية
املادة 6
يتمتع أعضاء الجماعات الساللية ،ذكورا وإناثا ،بالنتفاع بأمالك الجماعة التي ينتمون إليها ،وفق التوزيع الذي
تقوم به جماعة النواب املشار إليها في املادة  9من هذا القانون .ول يخول لهم هذا النتفاع إل الستغالل
الشخص ي واملباشر لألمالك املذكورة.
املادة 7
يجب على أعضاء الجماعة الساللية املحافظة على أمالك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ول سيما:
 منع أو عرقلة عمليات التحديد اإلداري والتحفيظ العقاري املتعلقة بأمالك الجماعات الساللية؛ الترامي على أمالك الجماعة الساللية أو على نصيب عضو من أعضائها في النتفاع من تلك األمالك ،أو استغاللهادون إذن من جماعة النواب املعنية؛
 عدم المتثال ملقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلس ي الوصاية املركزي واإلقليمي املشار إليهما فياملادتين  32و 33من هذا القانون ،أو عرقلة تنفيذها؛
 عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو املبادلة املنصبة على أمالك الجماعة الساللية ،والتي تمإبرامها بطريقة قانونية.
املادة 8
في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة الساللية باألفعال املنصوص عليها في املادة  7أعاله ،توجه إليه السلطة
املحلية ،بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب ،إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.
إذا لم يمتثل املعني باألمر لإلنذار املوجه إليه ،تقوم جماعة النواب ،بمبادرة منها أو بطلب من السلطة املحلية،
باستدعائه والستماع إليه وتصدر ،عند القتضاء ،مقررا معلال بحرمانه ،ملدة أقصاها سنة واحدة ،من النتفاع بأراض ي
الجماعة الساللية التي ينتمي إليها ،دون اإلخالل باملتابعات التي يمكن مباشرتها ضده .وفي حالة تماديه أو في حالة العود،
تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه ملدة خمس سنوات من النتفاع من أراض ي الجماعة الساللية.
يمكن استئناف املقرر املتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية اإلقليمي ،داخل أجل خمسة عشر
يوما من تاريخ تبليغه.
يوقف الستئناف تنفيذ املقرر املطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية اإلقليمي في امللف داخل أجل أقصاه
ثالثين يوما.

الفرع الثاني
أحكام خاصة بنواب الجماعات الساللية
املادة 9
تختار الجماعة الساللية من بين أعضائها املتمتعين بحقوقهم املدنية ،ذكورا وإناثا ،نوابا عنها يكونون جماعة
النواب من أجل تمثيل الجماعة الساللية أمام املحاكم واإلدارات واألغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم
الجماعة ،مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.
املادة 10
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يتم اختيار نواب الجماعات الساللية عن طريق النتخاب ،أو باتفاق أعضاء الجماعة الساللية ،وذلك ملدة ست
( )6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .وفي حالة تعذر الختيار ،يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم
املعني.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة الساللية وعددهم.

املادة 11
تتولى جماعة النواب تنفيذ املقررات املتخذة àمن طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية املركزي ومجلس
الوصاية اإلقليمي املنصوص عليهما في املادتين  32و 33من هذا القانون ،واتخاذ جميع التدابير الالزمة لهذا الغرض ،بما
في ذلك طلب تدخل السلطة املحلية قصد استعمال القوة العمومية ،عند القتضاء ،وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب ملقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها.
املادة 12
يجب على نواب الجماعة الساللية القيام باملهام املنوطة بهم في تدبير وحماية أمالك جماعتهم .كما يتعين عليهم
المتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ول سيما :
 عدم القيام باإلجراءات الالزمة للحفاظ على أمالك الجماعات الساللية وتتبع املساطر القضائية املتعلقة بها وتقديمالطعون الضرورية في األحكام الصادرة ضدها داخل األجل القانوني ؛
 القيام ،باسم الجماعة ،بأفعال وتصرفات ل تدخل في اختصاصهم ؛ اإلدلء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها اإلضرار بمصالح جماعتهم الساللية ؛ استعمال أمالك الجماعة الساللية العقارية واملنقولة ألغراض شخصية بدون سند قانوني ؛ عدم المتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلس ي الوصاية املركزي أو اإلقليمي أو عرقلة تنفيذها.املادة 13
في حالة قيام نائب من نواب الجماعة الساللية بأحد األفعال املنصوص عليها في املادة  12أعاله ،توجه إليه
السلطة املحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.
إذا لم يمتثل املعني باألمر لإلنذار املوجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب ،بقرار معلل من عامل العمالة أو
اإلقليم ،بعد استشارة مجلس الوصاية اإلقليمي ،دون اإلخالل باملتابعات التي يمكن مباشرتها ضده.
املادة 14
يتم إنهاء مهام نائب الجماعة الساللية ،بقرار معلل لعامل العمالة أو اإلقليم املعني ،في الحالت التالية:
 التجريد من صفة نائب؛ الحكم عليه ،بموجب حكم اكتسب قوة الش يء املقض ي به ،بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمةمخلة بالشرف أو األمانة؛
 اإلصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه ،مثبت طبيا؛كما تنتهي مهام نائب الجماعة الساللية بوفاته ،وبانتهاء مدة انتدابه ،وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة
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أو اإلقليم املعني.

الباب الثالث
أحكام خاصة بأمالك الجماعات الساللية
املادة 15
ل تكتسب أمالك الجماعات الساللية بالحيازة ول بالتقادم ول يمكن أن تكون موضوع حجز.
ل يمكن تفويت أمالك الجماعات الساللية إل في الحالت ووفق الشروط الواردة في هذا القانون ونصوصه
التطبيقية ،وذلك تحت طائلة بطالن التفويت.
يمكن أن تكون عقارات الجماعات الساللية موضوع نزع امللكية من أجل املنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
املادة 16
يتم توزيع النتفاع بأراض ي الجماعة الساللية ،من طرف جماعة النواب ،بين أعضاء الجماعة ،ذكورا وإناثا،
وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
يعتبر النتفاع حقا شخصيا غير قابل للتقادم ول للحجز ،ول يمكن التنازل عنه إل لفائدة الجماعة الساللية
املعنية.
تبلغ مقررات جماعة النواب املتعلقة بتوزيع النتفاع إلى املعنيين باألمر من طرف السلطة املحلية ،ويمكن
الطعن فيها من طرف املعنيين باألمر أو من لدن السلطة املحلية أمام مجلس الوصاية اإلقليمي ،داخل أجل ثالثين يوما
من تاريخ تبليغها.
املادة 17
يمكن تقسيم األراض ي الفالحية التابعة للجماعات ،والواقعة خارج دوائر الري وغير املشمولة بوثائق التعمير،
وإسنادها على وجه امللكية املفرزة أو املشاعة ،لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة الساللية املعنية ،ذكورا وإناثا.
تسري على عمليات إسنـاد القطع األرضية على وجه امللكية الناجمة عن تطبيق هذا القانون أحكام القانون رقـم
 34.94املتعلق بالحد من تقسيم األراض ي الفالحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الستثمار في األراض ي الفالحية غير
املسقية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.95.152بتاريخ  13من ربيع األول  11( 1416أغسطس .)1995
املادة 18
يمكن للجماعة الساللية ،بعد إذن سلطة الوصاية ،أن تطلب تحفيظ أمالكها العقارية وتتبع جميع مراحل
مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب ،كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير،
إل أن رفع هذا التعرض ،كليا أو جزئيا ،ل يمكن أن يتم إل بإذن من مجلس الوصاية املركزي.
يمكن لسلطة الوصاية ،بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة الساللية املعنية ،أن تباشر مسطرة التحفيظ
العقاري باسم هذه الجماعة الساللية.
يؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة الساللية املعنية.
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املادة 19
يتم كراء عقارات الجماعات الساللية عن طريق املنافسة ،وعند القتضاء باملراضاة ،على أساس دفتر تحمالت،
وملدة تتناسب مع طبيعة املشروع املراد إنجازه.
ل تسري أحكام القانون رقم  49.16املتعلق بكراء العقارات أو املحالت املخصصة لالستعمال التجاري أو
الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات الساللية.
املادة 20
يمكن إبرام عقود التفويت باملراضاة واتفاقات الشراكة واملبادلة بشأن عقارات الجماعة الساللية لفائدة
الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات الساللية األخرى.
كما يمكن إبرام العقود والتفاقيات املذكورة عن طريق املنافسة أو عند القتضاء باملراضاة ،لفائدة الفاعلين
العموميين والخواص.
تتم مباشرة إبرام العقود والتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية املركزي.
املادة 21
يتم بيع املنتوج الغابوي والغلل واملواد املتأتية من أمالك الجماعات الساللية عن طريق املنافسة ،وعند
القتضاء باملراضاة.
املادة 22
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق األحكام الواردة في هذا الباب.

الباب الرابع
تدبيراملوارد املالية للجماعات الساللية
املادة 23
يتم تدبير املوارد املالية املتأتية من املعامالت التي ترد على أمالك الجماعات الساللية ومسك الحسابات املتعلقة
بها من طرف سلطة الوصاية بتنسيق مع جماعات النواب املمثلة للجماعات الساللية املالكة.
املادة 24
تستعمل املوارد املالية للجماعات الساللية لتغطية مصاريف تدبير أمالك هذه الجماعات وتصفية وضعيتها
القانونية ،ل سيما عن طريق التحفيظ العقاري والتحديد اإلداري والدفاع عنها أمام املحاكم.
املادة 25
يمكن استعمال املوارد املالية للجماعات الساللية من أجل اقتناء عقارات لفائدتها ،وكذا إجراء مبادلت عقارية.
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املادة 26
يمكن استعمال املوارد املالية للجماعات الساللية لتمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الجماعات
الساللية املعنية ،أو للمساهمة في إنجازها في إطار اتفاقات شراكة في هذا الشأن.
املادة 27
يمكن أن توزع هذه املوارد املالية كال أو بعضا على أعضاء الجماعة الساللية املعنية ،ذكورا وإناثا ،إذا طلبت
ذلك جماعة النواب وبعد مصادقة مجلس الوصاية املركزي.
املادة 28
يخصص جزء من املوارد املالية للجماعات الساللية لتغطية مصاريف تدخالت جماعات النواب ،ونفقات
املواكبة الضرورية للجماعات الساللية وتقوية قدراتها وتنمية مؤهالتها.
املادة 29
تحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق األحكام الواردة في هذا الباب.

الباب الخامس
الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية
املادة 30
يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية اإلدارية للدولة على الجماعات الساللية ،مع مراعاة
الختصاصات املخولة ملجلس ي الوصاية املركزي واإلقليمي ،املنصوص عليهما في املادتين  32و 33من هذا القانون.
تهدف هذه الوصاية إلى السهر على احترام الجماعات الساللية وجماعات النواب للقوانين واألنظمة الجاري بها
العمل ،وكذا إلى ضمان املحافظة على أمالك الجماعات الساللية ومواردها املالية وتثمينها.
املادة 31
مع مراعاة أحكام املادة  4من هذا القانون ،يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم ،في حالة
الضرورة ،باسم الجماعات الساللية املعنية ،باتخاذ جميع التدابير اإلدارية واملالية للحفاظ على أمالك هذه الجماعات
وتثمينها ،بما في ذلك إبرام العقود والتفاقات باسمها.
وتتخذ التدابير املذكورة بعد استشارة جماعة النواب املعنية ،والتنسيق معها.
املادة 32
يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية املركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله ،ويتألف من ممثلين عن
اإلدارة وعن الجماعات الساللية.
يعهد إلى املجلس املذكور بالقيام ،على الخصوص ،بما يلي :
 املصادقة على عمليات القتناء أو التفويت أو املبادلة أو الشراكة املتعلقة بأمالك الجماعات الساللية ؛ البت في النزاعات القائمة بين جماعات ساللية تابعة ألكثر من عمالة أو إقليم ؛ البت في طلبات اإلذن برفع اليد عن التعرضات املقدمة من طرف نواب الجماعات الساللية ضد مطالب التحفيظ41

التي يتقدم بها الغير ؛
 املصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح املبرمة بين الجماعات الساللية والغير ؛ البت في الستئنافات املقدمة ضد املقررات الصادرة عن مجالس الوصاية اإلقليمية في النزاعات بين الجماعاتالساللية التابعة لنفس العمالة أو اإلقليم؛
 إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات الساللية.يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء املجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال املجلس.
املادة 33
يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية اإلقليمي» يترأسه عامل العمالة أو
اإلقليم أو من يمثله ،ويتألف من ممثلي اإلدارة على الصعيد اإلقليمي وممثلين عن الجماعات الساللية التابعة للعمالة أو
اإلقليم.
يعهد إلى املجلس املذكور بالقيام ،على الخصوص ،بما يلي :
 املصادقة على لئحة أعضاء كل جماعة ساللية ،املعدة من طرف جماعة النواب ؛ البت في النزاعات بين الجماعات الساللية التابعة للعمالة أو اإلقليم املعني ،وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها؛
 البت في الطعون املقدمة ضد مقررات جماعات النواب ؛ تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أمالك الجماعات الساللية ؛ املوافقة على استعمال عقار تابع للجماعة الساللية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخص ي ،معمراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
 إبداء الرأي بشأن القضايا املعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية املركزي.يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء املجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال املجلس.

الباب السادس
العقوبات
املادة 34
دون اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ،يعاقب بالحبس ثالثة أشهر إلى
ستة أشهر وغرامة من  5000درهم إلى  15.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل عضو في الجماعة الساللية قام
باألفعال التالية :
 منع أو عرقلة عمليات التحديد اإلداري والتحفيظ العقاري املتعلقة بأمالك الجماعات الساللية بأية وسيلة ؛ الترامي على أمالك الجماعات الساللية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها ،أو استغاللها دون سند قانوني ؛ عرقلة تنفيذ املقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلس ي الوصاية اإلقليمي واملركزي ؛ عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو املبادلة املنصبة على أمالك الجماعة الساللية ،والتي تم إبرامهابطريقة قانونية.
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املادة 35
دون اإلخالل بالعقوبة األشد املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ،يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة
وغرامة من  5000درهم إلى  20.000درهم أو بإحدى العقوبتين ،مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،كل من اعتدى أو
احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة ساللية.
املادة 36
دون اإلخالل بالعقوبة األشد املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ،يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من  10.000درهم إلى  100.000درهم:
 كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو ب ـ ـ ـ ـالتنازل عن عقار أو ب ـ ـ ـ ـ ـالنتفاع بعقار مملوكلجماعة ساللية خالفا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
 كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة ساللية ،خرقا للنصوصالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب السابع
أحكام ختامية
املادة 37
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .غير أن األحكام التي تقتض ي نصوصا
تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.
تنسخ ،ابتداء من التاريخ املذكور ،النصوص التالية :
 الظهير الشريف املؤرخ في  26من رجب  27( 1337أبريل  )1919بشأن تنظيم الوصاية اإلدارية على الجماعاتوضبط تدبير شؤون األمالك الجماعية وتفويتها ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
 الظهير الشريف املؤرخ في  11جمادى الثانية  19( 1370مارس  ،)1951في شان سن ضابط لتدبير شؤون األمالكاملشتركة بين الجماعات وتفويتها.
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مشروع قانون رقم 63.17

يتعلق بالتحديد اإلداري ألراضي اجلماعات الساللية
كما أحيل على اللجنة ووافقت عليه
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مشروع قانون رقم 63.17
يتعلق بالتحديد اإلداري ألراض ي الجماعات الساللية
املادة األولى
تتم مباشرة عمليات التحديد اإلداري لألراض ي التي تتوفر فيها قرينة أمالك الجماعات الساللية ،قصد ضبط
حدودها ومساحتها ومشتمالتها املادية ،وتصفية وضعيتها القانونية ،وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات
الساللية أو بطلب من هذه الجماعات.
املادة 2
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد اإلداري ،بالنسبة لعقار واحد أو عدة
عقارات على ملك جماعة ساللية أو عدة جماعات ساللية.
يبين املرسوم السالف الذكر ،بالنسبة لكل عقار ،اسم الجماعة الساللية أو الجماعات الساللية املالكة والسم الذي
يعرف به ،وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية ،وعند القتضاء ،أسماء املجاورين والقطع األرضية املحصورة
داخله والتحمالت والحقوق العينية املترتبة عليه.
املادة 3
ينشر املرسوم املنصوص عليه في املادة  2أعاله في الجريدة الرسمية خالل مدة ثالثين يوما على األقل قبل التاريخ
املحدد لبدء عمليات التحديد اإلداري.
يتم إشهار املرسوم املذكور من طرف السلطة املحلية بكل الوسائل املتاحة ،خالل نفس املدة.
كما يتم خالل هذه املدة ،تعليق نسخة من املرسوم املذكور في مقرات السلطة املحلية واملحكمة البتدائية ومصلحة
املحافظة على األمالك العقارية ومصلحة املسح العقاري واملصالح التابعة ملديرية أمالك الدولة واملياه والغابات ،التي يقع
العقار املعني في دائرة نفوذها الترابي.
املادة 4
ً
ابتداء من تاريخ نشر املرسوم املشار إليه في املادة  2أعاله وإلى غاية تاريخ نشر املرسوم املتعلق باملصادقة على عملية
التحديد اإلداري ،املشار إليه في املادة  12من هذا القانون ،يمنع تحت طائلة البطالن إبرام أي تصرف يتعلق باألراض ي
موضوع عملية التحديد ،باستثناء الحالت املنصوص عليها في املواد  16و 17و 19و 20و 21من القانون رقم  62.17بشأن
الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها.
كما ل يمكن ،داخل نفس الفترة ،قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير ،يتعلق باألراض ي موضوع التحديد
اإلداري ،ما لم يكن هذا املطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا ألحكام املادتين  6و 9بعده.
املادة 5
تباشر عملية التحديد اإلداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد اإلداري تترأسها السلطة املحلية ،وتضم في
عضويتها ممثال عن العمالة أو اإلقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات الساللية
املعنية وعند القتضاء ممثال عن سلطة الوصاية ،كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طوبوغرافيا.
تقوم لجنة التحديد اإلداري في التاريخ واملكان املبينين في املرسوم املشار إليه في املادة  2أعاله بمعاينة العقار والوقوف
على حدوده ووضع األنصاب.
إذا تعذر ،ألي سبب من األسباب ،على لجنة التحديد اإلداري مواصلة أشغالها ،قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد
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ملواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ.
املادة 6
يمكن التعرض على عملية التحديد اإلداري بسبب املنازعة في الحدود أو املطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية
املتعلقة باألراض ي موضوع التحديد.
يقدم التعرض املذكور في عين املكان إلى لجنة التحديد اإلداري ،مع مراعاة أحكام املادة  9أدناه.
املادة 7
تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه .ويتضمن هذا املحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين ،ووصفا
دقيقا للعقار املعني بمميزاته ومشتمالته ومساحته ووصفا ملواقع األنصاب والحدود ،وعند القتضاء ،أجزاء امللك العام
والقطع األرضية املحصورة داخله والحقوق العينية املترتبة عليه والتعرضات واملالحظات املقدمة إلى اللجنة والوثائق
املدلى بها.
يمكن للجنة عند القتضاء إعداد محاضر تلحق باملحضر املذكور.
تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.
املادة 8
يودع محضر التحديد والتصميم املؤقت املشار إليهما في املادة  7أعاله لدى السلطة املحلية التي تضعهما رهن إشارة
العموم قصد الطالع عليهما.
تودع نسخة من محضر التحديد والتصميم املذكورين لدى مصلحة املحافظة العقارية ومصلحة املسح العقاري
الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار املعني.
يتم نشر إعالن عن هذا اإليداع في الجريدة الرسمية (نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية) ،وإشهاره وفق
الكيفية املشار إليها في املادة  3أعاله.
املادة 9
ً
ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن املذكور في املادة  8أعاله في الجريدة الرسمية ،تقديم
يمكن ،خالل أجل ثالثة أشهر
التعرضات إلى السلطة املحلية مقابل وصل بذلك .وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة املذكورة
محضرا بهذا الخصوص ،وتسلم نسخة منه إلى املتعرض.
تقوم السلطة املحلية بتضمين التعرضات املقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص
بالتحديد اإلداري املعني يتم فتحه لهذا الغرض.
ل يقبل أي تعرض بعد مض ي األجل املذكور.
املادة 10
كل تعرض قدم طبقا للكيفية املنصوص عليها في املادتين  6و 9أعاله ل ينتج أي أثر إل إذا تقدم املتعرض ،على
نفقته ،بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه ،لدى املحافظة العقارية املختصة ،وذلك خالل ثالثة أشهر املوالية لنقضاء
األجل املحدد لتقديم التعرضات.
يقوم املحافظ على األمالك العقارية املختص بإدراج هذا املطلب في اسم املتعرض على التحديد اإلداري ،مع اإلشارة
في املطلب املذكور إلى أنه أودع تأكيدا للتعرض على عملية التحديد اإلداري للعقار املعني.
إذا لم يقم املتعرض بإيداع مطلب التحفيظ املشار إليه داخل األجل ،فإن تعرضه يصبح لغيا.
املادة 11
يباشر املحافظ على األمالك العقارية إجراءات التحفيظ املتعلقة باملطلب املقدم تأكيدا للتعرض على عملية
التحديد اإلداري وفقا ألحكام الظهير الشريف الصادر في  9رمضان  12( 1331أغسطس  )1913بشأن التحفيظ
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العقاري ،كما وقع تغييره وتتميمه.
يقع عبء اإلثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد اإلداري.
املادة 12
يصادق على عملية التحديد اإلداري ،كليا أو جزئيا ،بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ،ينشر في الجريدة
الرسمية ،استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد اإلداري والتصميم العقاري امللحق به املنجز من طرف مهندس
مساح طبوغرافي مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين املساحين الطبوغرافيين ،وإلى شهادة يسلمها املحافظ على األمالك
العقارية ملمثل سلطة الوصاية يشهد فيها حسب الحالة على ما يلي:
 أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدا لتعرض على التحديد اإلداري للعقار املعني؛ أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ تأكيدا للتعرضات ،مع حصرها وذكر مراجعها؛ أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل تاريخ نشر املرسوم املشار إليه في املادة  2من هذا القانون.يترتب على املصادقة تحديد الوضعية القانونية للعقار موضوع التحديد اإلداري وحدوده ومشتمالته بصفة نهائية.
املادة 13
تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات الساللية املعنية ،بعد نشر املرسوم القاض ي
باملصادقة على عملية التحديد اإلداري في الجريدة الرسمية ،بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت
املصادقة على تحديده.
يقوم املحافظ على األمالك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات
الساللية موضوع التحديد اإلداري املصادق عليه ،بمجرد التحقق من وضع األنصاب والتصميم العقاري.
املادة 14
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بأمالك الجماعات الساللية على العقارات موضوع مسطرة التحديد
اإلداري ،بما في ذلك القطع األرضية املتنازع في شأنها ،إلى أن يتم البت النهائي في النزاع.
املادة 15
ً
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،أحكام الظهير الشريف الصادر في  12من رجب 1342
تنسخ،
( 18فبراير  ،)1924في تأسيس ضابط خصوص ي يتعلق بتحديد األراض ي املشتركة بين القبائل ،كما تم تغييره وتتميمه.
غير أن عمليات التحديد اإلداري الجارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،تستمر وفق أحكام الظهير
الشريف السالف الذكر الصادر في  12من رجب  18( 1342فبراير  ،)1924إلى حين استيفاء الجراءات املتعلقة بها.
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مشروع قانون رقم 64.17
يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم 1.69.30
الصــــادر يف  10مجادى األوىل  25( 1389يوليوز)1969
املتعلق باألراضي اجلماعية الواقعة يف دوائر الري
كما أحيل ووافقت عليه اللجنة
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مشروع قانون رقم 64.17
يق ــض ي بتغييروتتميم الظهيرالش ــريف رقم 1.69.30
الص ــادرفي  10جمادى األولى  25( 1389يوليوز)1969
املتعلق باألراض ي الجماعية الو اقعة في دو ائرالري
املادة األولى
يتمم الفصل األول من الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليوز  )1969املتعلق
باألراض ي الجماعية الواقعة في دوائر الري ،بالبند ( )3التالي :
« الفصل األول - .تطبق … .......................................باستثناء ما يلي:
«  ............................................................................... -؛
«  - 3أجزاء أراض ي الجماعات الساللية املشمولة بوثائق التعمير».
املادة الثانية
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين  4و( 10الفقرة األولى) من الظهير الشريف السالف الذكر رقم :1.69.30
«الفصل  - .4يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة الساللية املعنية الالئحة املشار إليها في الفصل  3أعاله إلى السلطة
املحلية وإلى «ذوي الحقوق املعنيين ،داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ حصرها.
«ول يجوز الطعن في هذه الالئحة إل لدى مجلس الوصاية اإلقليمي الذي ترفع إليه القضية
...........................................................
(الباقي ل تغيير فيه)
«الفصل ( 10الفقرة األولى) - .يمكن التخلي بعوض عن الحصص «املشاعة التابعة مللك الدولة إلى مالكين على
الشياع يختارهم مجلس «الوصاية اإلقليمي».
املادة الثالثة
تعوض عبارات «األراض ي الجماعية» و«الجماعات» و«جمعية املندوبين» و«هيئة جماعية» الواردة في الظهير الشريف
السالف الذكر رقم  1.69.30على التوالي بعبارات «أراض ي الجماعات الساللية» و«الجماعات الساللية» و«جماعة
النواب» و«جماعة ساللية».
وتعوض اإلحالة في الظهير الشريف رقم  1.69.30السالف الذكر إلى كل من املرسوم امللكي رقم  267.66الصادر في 15
األول
1386
ربيع
( 4يوليوز  )1966بمثابة قانون يمنح بعض الفالحين أراض ي فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص ،والظهير
الشريف رقم  1.69.29الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليوز  )1969بالحد من تجزئة األراض ي الفالحية الكائنة
داخل دوائر الري ،والظهير الشريف رقم  1.69.34الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليوز  )1969بشأن
التعاونيات الفالحية املؤسسة بين األفراد املسلمة إليهم أراض ي الدولة أو األفراد املوزعة عليهم القطع األرضية املحدثة في
العقارات الجماعية القديمة ،باإلحالة على التوالي إلى كل من الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من ذي
القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املتعلق بمنح بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص،
والقانون رقم  34.94املتعلق بالحد من تقسيم األراض ي الفالحية الكائنة في دوائر الري ودوائر الستثمار في األراض ي
الفالحية البورية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.95.152الصادر في  13من ربيع األول  11( 1416أغسطس
 ،)1995والظهير الشريف رقم  1.72.278الصادر في  22ذي القعدة  29( 1392دجنبر  )1972بمثابة قانون ،املتعلق
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بالتعاونيات الفالحية املؤسسة بين األفراد املسلمة إليهم أراض ي الدولة و  /أو األفراد املوزعة عليهم القطع األرضية
املحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
املادة الرابعة
تنسخ أحكام البند ( )1من الفصل األول والفصل  8والبند ( )2من الفقرة األولى من الفصل  20من الظهير الشريف
السالف الذكر رقم .1.69.30
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املـلـحـق :
أوراق إثبات حضور السيدات
والسادة املستشارين
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االجتماع األول:
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االجتماع الثاني:

االجتماع األول:
االجتماع الثاني:
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االجتماع الثاني:
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