مشروع قانون رقم  13.14يقضي بتسوية وضعية الفالحين المستفيدين من أراضي فالحية أو قابلة للفالحة
والموزعة عليهم من ملك الدولة الخاص
المادة األولى
تخضع ألكحام ذا قامون

ألرضي قفالكحية أن قامبلة قلفالكحة م ملك قدنقة قخمص ن قمنزعة على قفالكحي

طبام ألكحام قظهير قشريف رق  1.72.277بتمريخ  22م اي قاعدة  29( 1392ديسمبر  )1972بمثمبة قمون .
المادة 2
يهدف ذا قامون إقى تسنية نضعية قفالكحي

قلجوة قموصنص عليهم في قفصل  7م

قاي سبق قترح إسامط كحاه في قاطع قممونكحة قه م قبل

قظهير قشريف بمثمبة قمون قسمقف قاار رق  1.72.277ناا قاي

ت قترح ستفمدته م إعمدة تنزيع قطع أرضية شمغرة م قبل وفس قلجوة على إثر إسامط كحق قمستفيدي

ألصليي في ذاه قاطع أن تخليه عوهم أن نفمته  ،نق يت قبت في طلبمته قمادمة إقى قلجوة قماانرة ،ناقك

قألسبمب قن ردة في قممدة  5أدومه.
نيهدف ذا قامون أيضم إقى تماي جميع قنرثة م

قكحلنل مكحل منرثه قمستفيد نفق قن عد إلرث.
المادة 3

يرد في مدقنل ذا قامون بمقاطعة ألرضية قفالكحية أن قامبلة قلفالكحة:
 قاطعة ألرضية قمسلمة بصفة فردية؛ أن قكحانق قمشمعة في أرض جممعية؛-

أن قتجزئة قمتأقفة م قطعة أرضية مستالة نم كحانق مشمعة في أرض جممعية.
المادة 4

يجب أ يستنفي قفالكحن قمعوين بمالستفمدة م

قاطعة قفالكحية أن قامبلة قلفالكحة قشرنط آلتية:

 أ يانون م جوسية مغربية؛ أ يانون اني مرنءة؛ -أال يتجمنز دخل ال ن كحد موه قدخل قاي يما

قكحصنل عليه م

قاطعة ألرضية قمطلنبة؛

 أ يانون مزنقي بصفة رئيسية ن عتيمدية قمهوة فالح أن وشمط فالكحي مامبل أجر.المادة 5
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قمشمر إقيه في قممدة 2

يعهد إقى قجوة تسمى قجوة قعممقة أن إلقلي بدرسة قملفمت قمتعلاة بمقفالكحي

أعاله ،ن قتي ت تكحرير مكحمضر بشأوهم م طرف قلجوة قموصنص عليهم في قفصل  7م
قمون قسمقف قاار رق  1.72.277دن تسنية نضعية قفالكحيي
 -تخلي قمستفيد ألصلي بصفة فعلية ع

قمعويي قألسبمب قتمقية:

قظهير قشريف بمثمبة

قاطعة قممونكحة إقيه دن قتنقيع على عاد قتخلي؛

 عد قتنقيع على مكحضر جتممع قجوة قعممقة أن إلقلي قموصنص عليهم في قفصل  7مبمثمبة قمون قماانر؛

 -عد تضمي

قظهير قشريف

قمكحضر قماانر أسبمب إسامط كحانق بعض قمستفيدي عمال بأكحام قفصل  24م

قشريف بمثمبة قمون قماانر.
يما

قلجوة قايم بال ألبكحمث ن قمعميومت قضرنرية إلوجمز مهممهم نالسيمم ،مرقبة توفيا القتزممت قتي

يتكحملهم ألفرد قمنزعة عليه
قماانر.

قظهير

ألرضي ن قموصنص عليهم في قفصل  22م

قظهير قشريف بمثمبة قمون

يكحرر مكحضر بال عملية توجزذم قلجوة أن مارر تتخاه نينقع م طرف جميع أعضمئهم.
المادة 6
تبمشر مسطرة إسامط قكحق طبام قماتضيمت قلفصلي  24ن 25م
رق  1.72.277في من جهة قمستفيدي

ألصليي

قظهير قشريف بمثمبة قمون

قاي سبق قه أ تخلن  ،بصفة فعلية ،ع

دن أ يانون قد نقعن على عاند قتخلي ،ن قتي قد قفالكحن
موهم إقى قلجوة قموصنص عليهم في قفصل  7م

قسمقف قاار

قاطع قممونكحة قه

قاي يستغلن فعليم تلك قاطع طلبمت قالستفمدة

قظهير قشريف بمثمبة قمون

قماانر نأبدت رأيهم بمقمن فاة

على قطلبمت قمادمة نق يت قبت فيهم قعد قتنقيع على عاند قتخلي م طرف قمستفيدي

ألصليي .

يترتب على إسامط قكحق قموصنص عليه في قفارة ألنقى أعاله ،سترجمع قدنقة قاطع نأمن ل قتجهيز قالزمة
الستغالقهم ناقك ألجل تسنية نضعية قفالكحي

قمعويي

قمشمر إقيه في قفارة ألنقى م

غير أوه ،إا ق يسبق تادي أي طلب قالستفمدة م ذاه قاطعة أن ام
قموصنص عليهم في قفصل  5م

قظهير قشريف بمثمبة قمون

قالزمة الستغالقهم نتصبح غير خمضعة ألكحام ذا قامون .

قممدة  2أعاله.

قطلب غير مستنف ،نقت تاديمه ،قلشرنط

قماانر ،تسترجع قدنقة قاطع نأمن ل قتجهيز

المادة 7
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تتأقف قجوة قعممقة أن إلقلي

قمشمر إقيهم في قممدة  5أعاله ،تكحت رئمسة عممل قعممقة أن إلقلي

قمعوي بمألمر أن م يمثله ،بمإلضمفة إقى ممثلي إلد رة قاي يت تكحديدذ بوص توظيمي م :
 رئيس مجلس قجهة قمعوي بمألمر أن م يمثله؛ رئيس مجلس قعممقة أن إلقلي قمعوي بمألمر أن م يمثله؛ رئيس مجلس قجممعة قمعوي بمألمر أن م يمثله؛ رئيس قغرفة قفالكحية أن م يمثله؛ -ممثل ن كحد ع

قفالكحي

قموتمي قلموطاة قمعوية ،يعيوه رئيس قغرفة قفالكحية م بي أعضمئهم.

يجنز قرئيس قلجوة أ يدعن ال شخص يرى فمئدة في كحضنره قلمشمراة ،بصفة ستشمرية ،في جتممعمتهم.
تتخا قلجوة ماررتهم بأغلبية أعضمئهم .نفي كحمقة تعمدل ألصن ت يعتبر صنت قرئيس مرجكحم.
تكحدد بوص توظيمي ايفيمت تسيير ذاه قلجوة.

المادة 8
يت تسلي قاطعة ألرضية بمنجب عاد بيع يبر بي

قدنقة ن قشخص قمسلمة قه قاطعة قماانرة ناقك م أجل

تسنية قكحمالت قمشمر إقيهم في قممدة  5أعاله ،نتكحدد بوص توظيمي ايفيمت ن جرء ت تكحديد قثم نأد ئه ن بر
قعاد قماانر.
المادة 9

تكحدد بمرسن الئكحة ألشخمص قمستفيدي م إعمدة تنزيع ألرضي قفالكحية أن قامبلة قلفالكحة م ملك قدنقة
قخمص.

المادة 10
يعفى ال فالح ستفمد م قطعة أرضية فالكحية أن قمبلة قلفالكحة م ملك قدنقة قخمص نأبر عاد بيع

باقك مع قدنقة ،قبل وشر ذا قامون في قجريدة قرسمية ،م أد ء مم تباى م
امم يعفى أيضم م
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قفن ئد قمترتبة ع

قتأخير في أد ء مم تباى م ثم

قثم

قمكحدد في قعاد قماانر.

قبيع.
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المادة 11
خالفم ألكحام قفصل  85م

قظهير قشريف قصمدر في  9رمضم  12( 1331أغسطس )1913

قمتعلق بمقتكحفيظ قعامري امم ت تغييره ن تتميمه ،يت قتاييد قمؤقت ،بدن صمئر ،قكحق قمستفيدي في

قطعه نا ا كحق نرثته م بعدذ  ،بطلب م
إقيهم في قممدة  9أعاله.

إلد رة ،عتممد على الئكحة ألشخمص قمستفيدي

قمشمر

نيت ذا قتاييد قمؤقت قلكحق:
 -إمم ع طريق قتاييد الكحتيمطي قكحق قمعويي بمقرسن قعامرية إا ام

عامرت مكحفظة؛

ألمر يتعلق باطع متأصلة م

 -أن ع طريق إيد ع قالئكحة قماانرة أعاله ،عمال بأكحام قفصل  84م

أعاله قصمدر في  9رمضم  12( 1331أغسطس  )1913إا ام
طنر قتكحفيظ ؛

قظهير قشريف قمشمر إقيه

ألمر يتعلق باطع متأصلة م عامرت في

 أن ع طريق إيد ع قالئكحة قسمقفة قاار قدى اتمبة قضبط بمقمكحامة البتد ئية قتي تنجد في د ئرتهمقاطعة ألرضية قمعوية ألجل تاييده في قسجل قخمص قموصنص عليه في قفارة ألخيرة م

 455م قمون قمسطرة قمدوية ،إا ام
قتكحفيظ.

قفصل

ألمر يتعلق باطع متأصلة م عامرت غير مكحفظة نال في طنر

نيكحدد تمريخ قتاييد قمؤقت قسمقف قاار رتبة قتاييد قوهمئي قلكحق قاي يت الكحام قفمئدة ألفرد قمنزعة
عليه ألرضي أن نرثته م بعدذ .
نال يوتهي أثر ذا قتاييد قمؤقت إال بطلب م
قفمئدة ألفرد قمنزعة عليه تلك ألرضي.

إلد رة نبصفة تدريجية كحسب تاييد عاند قبيع قمبرمة

المادة 12

إا نقع وزع ملاية قطعة فالكحية اليم أن جزئيم ألجل قموفعة قعممة قبل إتمم إجرء ت تاييد عاد قبيع

بمقرس

قعامري في س

قمستفيد ،فإ

مبلغ قتعنيض قمستكحق قها ألخير ع

وزع قملاية تندع

بصودنق إليد ع ن قتدبير شريطة أ يان كحق قمستفيد قد شمله قتاييد قمؤقت عمال بمقممدة  11أعاله.
نال يسل مبلغ قتعنيض قلمعوي بمألمر إال بعد تاييد قاطعة في سمه بمقرس قعامري.
المادة 13

في كحمقة نفمة قشخص قمسلمة إقيه قاطعة ألرضية ،فإ ملاية ذاه قاطعة نأمن ل قتجهيز قالزمة

الستغالقهم توتال مبمشرة إقى نرثته.
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ن ا ق يا قلشخص قمتنفى ن رث ،تسترجع قدنقة قاطعة نأمن ل قتجهيز قالزمة الستغالقهم نتصبح غير
خمضعة ألكحام ذا قامون .
المادة 14
خالفم ألكحام قفصل  91م
قاار ،يتعي

قظهير قشريف قصمدر في  9رمضم  12( 1331أغسطس  )1913قسمقف

على قمكحمفظ على ألمالك قعامرية قتشطيب تلامئيم على جميع قمن وع ن قشرنط ن القتزممت

قموصنص عليهم في قظهير قشريف رق  1.72.277بمثمبة قمون

قماانر أعاله ن قمايدة في قرسن قعامرية

قلاطع ألرضية قفالكحية أن قامبلة قلفالكحة قمنزعة على قفالكحي م ملك قدنقة قخمص.
المادة 15

توسخ أكحام قظهير قشريف رق  1.72.277بتمريخ  22م اي قاعدة  29( 1392ديسمبر  )1972بمثمبة

قمون قماانر أعاله امم ت تغييره نتتميمه.
غير أ أكحام
قشريف بمثمبة قمون

قفصنل  3ن 11ن 11قمارر مرتي ن 22ن 24ن 25ن 26ن 27ن 28ن 30م

قظهير

قماانر تظل سمرية قمفعنل إقى كحي تسنية قكحمالت قموصنص عليهم في قممدة  5م ذا

قامون  ،نقها قغرض تكحل قلجوة قموصنص عليهم في قممدة  5قماانرة مكحل تلك قموصنص عليهم في قفصل
7م

قظهير قشريف بمثمبة قمون قمشمر إقيه أعاله.
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