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 تقديم عام



 تقديم عام

؛ القانوني غير البناء ظاهرة وتفشي استفحال 

؛ واسع نطاق على العشوائية األحياء انتشار 

مع تام تعارض في العمراني المشهد تشوه 

أجل من المدن تعرفها التي التنموية المجهودات 

؛ االستقطابية وقدراتها جاذبيتها تطوير 

وخسائر األحيان، بعض في المباني، انهيارات 

عنها ناجمة جسيمة ومادية بشرية. 

 66.12واقع ا�حال قبل صدور القانون رقم 

ونواقص اختالالت  
 �� منظومة املراقبة، �ان

 لها آثارا وخيمة ع��
 أرض الواقع



 تقديم عام

من ذلك عن ترتب وما باملراقبة امل�لفة ا�جهات �عدد 

 ؛ للمسؤولية وتفتت �شتت

معاينة مسطرة لتحديد قانونية مقتضيات غياب 

 ا�خلة واملمارسات �فعال �عض ولتجر�م ا�خالفات

 ؛ والبناء التعم�� بضوابط

 فقط، بدور�ات ا�حددة املتبعة، املساطر  و�عقد طول 

 ؛ وزجرها ا�خالفات معاينة �شأن

بمهامهم القيام عن ك����م، ع�� املتدخل�ن، تقاعس �� 

 ؛ العمومية الدعوى  تحر�ك وعن املراقبة مجال

 �سباب



 تقديم عام

العمل، ��ا ا�جاري  القوان�ن �� الوقائية، �جراءات غياب 

؛ ا�خالفات لتفادي 

عل��ا املنصوص للعقو�ات والزجري  الرد�� البعد ضعف 

 ��جع �ان مما سابقا ��ا معمول  �ان ال�ي املقتضيات ��

 لهزال��ا نظرا الغرامات وتحمل ا�خالفات ارت�اب ع��

 ؛ ا�خالفة عن الناتج املادي الكسب مع مقارنة

العيوب �سبب ا�حاكم أمام الدعاوى  غالبية سقوط 

 ؛ با�خالفات املتعلقة امللفات �شوب ال�ي الش�لية

؛ بالهدم املتعلقة القضائية �ح�ام تنفيذ حاالت ندرة 

الهدم عمليات مختلف تأط��  يخص ما �� قانو�ي فراغ... 

 �سباب



 تقديم عام

ا�خالفات وزجر  بمراقبة املتعلق 66.12 رقم القانون  مشروع إعداد : 2012 سنة منذ �� 

 : والبناء التعم�� مجال

oكال  ضمت مش��كة �جنة إطار  �� اجتماعات عدة �� القانون  لهذا �ولية الصيغة تدارس 

 الوط�ي، ال��اب وإعداد التعم��  ووزارة وا�حر�ات العدل ووزارة الداخلية وزارة من

 ؛ ل�حكومة العامة �مانة طرف من بتنسيق

oمايو 23 �� املنعقد ا�حكومة مجلس طرف من القانون  هذا مشروع ع�� املصادقة  

 ؛ 2013

o؛ 2016 غشت 3 بتار�خ ال��ملان طرف من القانون  هذا ع�� ال��ائية املصادقة 

o 2016 شتن�� 19 بتار�خ الرسمية با�جر�دة القانون  �شر 

 66.12 القانون رقم



 تقديم عام

مجال �� والزجر املراقبة مساطر وتوضيح وتبسيط توحيد 
 ؛ والبناء التعم��

الدور�ات �� سابقا ��ا املعمول  املراقبة إجراء كيفيات تقن�ن 
 ) ؛ 2911 عدد الثالثية الدور�ة) امليدانية واملمارسات

استفحال لتفادي املراقبة ملنظومة الوقائي البعد تكريس  
 ؛ ا�خالفات

الغرامات من بالرفع العقو�ات �شديد ع�� الرد�� البعد تحقيق 
 ؛ ا�خط��ة للمخالفات بالنسبة ل�حر�ة سالبة عقو�ات وإقرار

حسن لضمان بالورش املتدخل�ن املهني�ن مسؤوليات توضيح 
 ؛ �شغال تنفيذ

البناء مسلسل �� محور�ة م�انة املعماري  املهندس تخو�ل 
 ...الورش ألشغال وفع�� م�ي وتتبع إشراف لضمان والتجزيء

 : أهداف هذا القانون 

والنواقص ال�ي  �ختالالتتجاوز 
�شوب منظومة املراقبة و�رتقاء 

 باملشهد العمرا�ي واملعماري 

تحديد وتوضيح املسؤوليات �� 
مجال املراقبة لتبسيط و�سريع 
مسطرة املتا�عة القضائية ضد 

 ا�خالف�ن

املتدخل�ن من  املهن�ن�رتقاء بم�انة 
أجل ضمان شروط السالمة 

 وا�جودة �� مجال التعم�� والبناء



 تقديم عام



 1  17-07الدور�ة املش��كة رقم 



 تقديم 

الورش دف��  نموذج 

املقتضيات مضام�ن وتوضيح شرح 

املضام�ن لهذه  السليم التن�يل إجراءات 

انتقالية إجراءات 

   66-12القانون 

تن�لها بإصدار النصوص ال يرتبط مقتضيات 
 التنظيمية

   17-07الدور�ة املش��كة رقم 

تنظيمية بإصدار نصوص  مرتبطةمقتضيات 

)09( 

 ؛ �صالح رخصة منح وكيفيات إجراءات تحديد1.

 ؛ التسو�ة رخصة منح وكيفيات إجراءات تحديد2.

 ؛ الهدم رخصة منح وكيفيات إجراءات تحديد3.

 املتعلقة للمقتضيات ا�خاضعة املشاريع وخصائص طبيعة تحديد4.
 ؛ الورش بتنظيم

 أو للعامل أو للوا�� التا�ع�ن للمراقب�ن الضبطية الصفة تخو�ل5.
 ؛ لإلدارة

  ممارس��م نطاق وكذا التعم�� مراق�ي عمل وكيفيات طرق  تحديد6.
 ؛ ملهامهم

 وضوابط شروط وكذا الهدم عملية تنفيذ وكيفيات طرق  تحديد7.
 ؛ معتمر��ا من ا�خالفات موضوع البنايات إفراغ

 .بالهدم امل�لفة �دار�ة ال�جنة �� ا�ح�ومية السلطات قائمة تحديد8.

 ؛ الورش دف�� نموذج إعداد9.



 2 الرخص و�ذون والشواهد



 الرخص و�ذون والشواهد

شهادة باالكتفاء ا�جما�� ا�جلس رئيس إلزامية� 

 �شغال إدارة توليه حالة �� املعماري  املهندس

إنجازها تم قد �شغال أن ع�� املعماري  املهندس اشهاد 

 املرخصة للتصاميم تام اح��ام ��

 رخصة السكن وشهادة املطابقة

 �كتفاء �شهادة املهندس املعماري 

2 

 تكريس الثقة �� املهندس املعماري 

ال�جنة معاينة محل املعماري  املهندس شهادة إحالل 

 .املشيد للمب�ى



 2 الرخص و�ذون والشواهد
إلزامية رئيس ا�جلس ا�جما�� بإخبار السلطة �دار�ة ا�حلية والو�الة ا�حضر�ة 

 مباشرة �عد �سليمها إ�� املع�ي باألمر 

؛ البناء رخصة 

؛ سكنية مجموعة أو عقار�ة تجزئة بإحداث �ذن 

؛ عقاري  بتقسيم �ذن 

؛ املطابقة شهادة أو السكن رخصة 

؛ املؤقت التسلم محضر 

؛ ال��ائي التسلم شهادة 

وا�جاري  املاء وشب�ات السكنية ا�جموعة أو التجزئة طرق  إ�حاق محضر 
 ؛ ا�جماعية العامة باألمالك املغروسة املبنية غ�� واملساحات والكهر�اء

؛ إيداعه ووصل الورش بافتتاح التصر�ح 

إيداعه ووصل الورش بإغالق التصر�ح. 

البنايات �سو�ة رخصة 
 القانونية؛ غ��

؛ �صالح رخصة 

؛ الهدم رخصة 

�عد استصدار النصوص 
 التنظيمية 



 3 تنظيم الورش



 تنظيم الورش

بالورش �شغال مراحل جميع توثيق 

 الزامية مسك دف�� الورش

3 

تدخال��م �جميع املهني�ن تتبع و  توثيق  
 )وقرارات ومالحظات وأوامر  مذكرات(

طرف من �وراش مراقبة عملية �سهيل 
 املراقب�ن

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 
 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة 
 .�شغال

 أهم مضام�ن دف�� الورش



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 3 تنظيم الورش
 :الورش مضام�ن دف�� 

؛ املشروع بتعر�ف املتعلقة العناصر جميع 

؛ �شغال طبيعة 

؛ عملها حسب املتدخلة باملقاوالت التعر�ف 

؛ الورش بافتتاح التصر�ح 

ومالحظات ومحاضر وأوامر ومذكرات توار�خ 

 ؛ املتدخل�ن مختلف وز�ارات

شغال و�ان��اء الورش بإغالق التصر�ح شهادة�. 



 تنظيم الورش

 :املشروع ال��امات صاحب 

3 

طرف من موقع الورش بافتتاح تصر�ح إيداع 
 حالة �� الورش ع�� املشرف املعماري  املهندس

 التجزئة، حالة �� املشروع منسق أو  البناء،
 ؛ وصل مقابل ا�جماعة، بمقر 

 مواصفات وفق بالورش محيط سياج وضع 
 معطيات تب�ن مدخله عند ولوحة الالزمة، السالمة

 .فيه واملتدخل�ن املشروع عن

 قبل افتتاح الورش 1



 طيلة مدة إنجاز �شغال

 تنظيم الورش

 :املشروع ال��امات صاحب 

3 

داخل التقنية والوثائق املرخصة الوثائق وضع  
 ؛ الورش

طرف من الورش لدف��  الورش داخل مسك 
 اشغال إدارة ع�� املشرف املعماري  املهندس

 حالة �� املشروع منسق طرف من أو  البناء
 .التجزئة

2 

 عند �ن��اء من �شغال
،لتصر�ح وصل، ومقابل ا�جماعة بمقر  وضع 

 فيه �شهد الورش، و�إغالق �شغال بان��اء
 طبقا أنجزت قد �شغال بأن املعماري  املهندس

 .املرخصة للتصاميم

3 



 تنظيم الورش

ال��امات املهندس املعماري 
أو منسق املشروع �� حالة 

 : .التجزئة

3 

 الورش داخل الورش دف��  مسك

  القضائية الشرطة ضباط إشارة رهن الورش دف��  وضع
 �قتضاء عند

  جهة ت�ليف أو  الورش دف��  ع�� ا�حافظة ع�� السهر 
   عليه با�حافظة الورش عن مسؤولة



 4 منظومة املراقبة



 4 منظومة املراقبة
 : ا�جهات املوكول لها معاينة ا�خالفات

ا�خالفة ملعاينة القضائية الشرطة ضباط دعوة 

 ضباط الشرطة القضائية

�عوان التا�ع�ن للسلطة �دار�ة ا�حلية 
 أو ا�جماعة أو الو�الة ا�حضر�ة

السلطة �دار�ة ا�حلية أو ا�جماعة أو 
 الو�الة ا�حضر�ة 

املوضوع �� الش�ايات وتلقي ا�خالفات عن البحث 

املعاينة 

البحث 

لها التا�ع�ن ا�جهات إبالغ 

الذي الورش داخل املرتكبة ا�خالفات عن �بالغ 

 تتبعه ع�� �سهرون
 املهني�ن



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

 قانون  من 24 املادة وفق محضر  تحر�ر 
 ؛ ا�جنائية املسطرة



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

�� معتمرة بأماكن مرتكبة مخالفة حالة 

معاينة إذن طلب العامة النيابة إ�� توجيه 
 معتمرة بأماكن مرتكبة مخالفة

من 24 املادة وفق محضر  تحر�ر  مع املعاينة 
 ؛ ا�جنائية املسطرة قانون 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

أصل القضائية الشرطة ضابط يوجه 

 لألصل بمطابق��ما مشهود و��خت�ن ا�حضر 

 إ�� با�خالفة املتعلقة واملستندات والوثائق

 ؛ املعاينة تار�خ من أيام 3 أجل �� امللك وكيل



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

من ��خة القضائية الشرطة ضابط يوجه 

 السلطة من �ل إ�� ا�خالفة معاينة محضر 

 ا�جماعة مجلس ورئيس ا�حلية �دار�ة

 ا�حضر�ة الو�الة ومدير 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

من ��خة القضائية الشرطة ضابط يوجه 

 3 أجل �� ا�خالف إ�� ا�خالفة معاينة محضر 

 التبليغ وسائل وفق املعاينة تار�خ من أيام

 بالتسلم وصل مقابل القانونية



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

املعاينة، محضر  �سلم ا�خالف امتناع عند 

 هذه فورا القضائية الشرطة ضابط يوجه

 التسلم عن باالمتناع باإلشعار  مرفقة الوثيقة

 امللك وكيل وإ�� ا�حلية �دار�ة السلطة إ��

 ا�ختصة ا�حكمة لدى



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

فوري أمر  القضائية الشرطة ضابط يتخذ 

 إ�� بتبليغه يقوم ا�حال، �� �شغال بإيقاف

 املعاينة محضر  من بن�خة مرفقا ا�خالف

 بالتسلم وصل مقابل



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

بتبليغ فورا القضائية الشرطة ضابط يقوم 

 السلطة من �ل إ�� �شغال بإيقاف أمر 

 ا�جما�� ا�جلس ورئيس ا�حلية �دار�ة

 ا�حضر�ة الو�الة ومدير 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

�� بإيقاف ألمر  ا�خالف تنفيذ عدم حالة 

 الشرطة لضابط يمكن ا�حال �� �شغال

 ومواد و�دوات املعدات حجز  القضائية

 �ختام ووضع الورش إغالق وكذا البناء

 .عليه

 امللك وكيل إ�� يوجه تفصي�� محضر  تحر�ر 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال   لها املكونة �فعال �ش�ل ال  ال�ي ا�خالفة  

والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال   لها املكونة �فعال �ش�ل ال�ي ا�خالفة   

فوق  سابقة رخصة ع�� ا�حصول  دون  عقار�ة تجزئة إحداث أو  ببناء القيام �� املتمثلة ا�خالفة 

 ل�جماعات التا�عة �را��ي وكذا ال��ابية ا�جماعات أو  للدولة تا�ع خاص أو  عمومي ملك

 .املقررة والنظم التعم��  وثائق بموجب للبناء قابلة غ��  منطقة �� أو  الساللية



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

 عاين الذي القضائية الشرطة ضابط يصدر 

 الالزمة التداب��  باتخاذ ا�خالف إ�� أمرا ا�خالفة

 وشهر أيام 10 ب�ن محدد أجل �� ا�خالفة إل��اء

 �ش�ل ال  لكو��ا تداركها يمكن ال�ي ا�خالفة  )1

 والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

باتخاذ �مر  بتبليغ القضائية الشرطة ضابط يقوم 

 مقابل ا�خالف إ�� ا�خالفة إل��اء الالزمة التداب�� 

 التسلم وصل

 �ش�ل ال  لكو��ا تداركها يمكن ال�ي ا�خالفة  )1

 والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

باتخاذ �مر  بتبليغ القضائية الشرطة ضابط يقوم 

 السلطة من �ل إ�� ا�خالفة إل��اء الالزمة التداب�� 

 ومدير  ا�جما�� ا�جلس ورئيس ا�حلية �دار�ة

 ا�حضر�ة الو�الة

 �ش�ل ال  لكو��ا تداركها يمكن ال�ي ا�خالفة  )1

 والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

 لألوامر ا�خالف امتثال حالة �� .أ

 بعد انتهاء األجل

إ��اء محضر  بتحر�ر  القضائية الشرطة ضابط يقوم 
 و�افة  با�حكمة امللك وكيل السيد إ�� يوجهه ا�خالفة
 املعنية �طراف

 �ش�ل ال  لكو��ا تداركها يمكن ال�ي ا�خالفة  )1

 والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال 



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

 �جل ان��اء عند لألوامر  امتثال عدم حالة �� .ب

السلطة بإخبار  القضائية الشرطة ضابط يقوم 
   ا�حلية �دار�ة
 بالهدم أمرا ا�حلية �دار�ة السلطة تصدر 

 �ش�ل ال  لكو��ا تداركها يمكن ال�ي ا�خالفة  )1

 والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال 

 بعد انتهاء األجل



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

 �ش�ل ال  لكو��ا تداركها يمكن ال�ي ا�خالفة  )1

 والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال 

 �جل ان��اء عند لألوامر  امتثال عدم حالة �� .ب

السلطة بإخبار  القضائية الشرطة ضابط يقوم 
   ا�حلية �دار�ة
 بالهدم أمرا ا�حلية �دار�ة السلطة تصدر 

 بعد انتهاء األجل



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

   والبناء التعم��  بضوابط خط��ا إخالال  لها املكونة �فعال �ش�ل ال�ي ا�خالفة )2

 مسبق إذن دون  سكنية مجموعة أو  عقار�ة تجزئة إحداث 
 سابقة رخصة ع�� ا�حصول  دون  ببناء القيام   
 الشروع أو  بز�ادة  املسموح العلو  : ب التقيد عدم حيث من املسلمة للرخصة البناء مطابقة عدم �� 

 اح��ام عدم – البناء له ا�خصص الغرض  - البناء ف��ا املأذون  املواقع  - طوابق أو طابق  ز�ادة
    واستقراره البناء بمتانة املتعلقة الضوابط

  الشرطة ضابط من املعاينة بمحضر  توصلها فور  بالهدم أمرا ا�حلية �دار�ة السلطة تصدر 
   القضائية



 4 منظومة املراقبة
 وإ��ا��ا و�جراءات املتخذة �شأ��ا عاينة ا�خالفاتالواجب اتباعها ملسطرة امل

 معاينة ا�خالفات
إيقاف أشغال 

 ا�خالفات
 إ��اء ا�خالفة

 تجزئة إحداث أو  ببناء القيام �� املتمثلة ا�خالفة )3
 فوق  سابقة رخصة ع�� ا�حصول  دون  عقار�ة

 ا�جماعات أو  للدولة تا�ع خاص أو  عمومي ملك
  ل�جماعات التا�عة �را��ي وكذا ال��ابية

 بموجب للبناء قابلة غ��  منطقة �� أو  الساللية
 .املقررة والنظم التعم��  وثائق

فوق  املقامة و�شغال لألبنية التلقائي الهدم 
 أعاله الواردة و�را��ي �مالك

التلقائي الهدم اختصاص استعمال تحص�ن 
 النقائض �ل من املقاومة و�شغال لألبنية

   قضائيا فيه الطعن إ�� تودي قد ال�ي �جرائية
تلقاء من سواء ا�حلية �دار�ة السلطة اتباع 

 الشرطة ضباط عمل خالل من أو  نفسها
 بمعاينة املتعلقة �جراءات نفس القضائية،

 املذكورة العقارات فوق  ا�خالفة
 فعال ا�خالفة وقوع من والتثبت التأكد 
 هدم أجل من الهدم ع�� �شراف �جنة دعوة 

 ما إ�� ا�حالة وإعادة ا�خالفة و�شغال البناء
 .ا�خالف نفقة ع�� يكون  عليه �انت



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة

تتخذ السلطة �دار�ة ا�حلية قرار إدار�ا 
 بالهدم 

 أق��ى كحد يوما 30  : محدود أجل 

 مسطرة هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة 



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة

تتخذ السلطة �دار�ة ا�حلية قرار إدار�ا 
 بالهدم 

 أق��ى كحد يوما 30  : محدود أجل 

 وصل مقابل الهدم بقرار  ا�خالف تبليغ 

 مفوض أو  سلطة عون  طر�ق عن بالتسلم

 قضائي

 مسطرة هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة 



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة

تتخذ السلطة �دار�ة ا�حلية قرار إدار�ا 
 بالهدم 

 أق��ى كحد يوما 30  : محدود أجل 

 وصل مقابل الهدم بقرار  ا�خالف تبليغ 

 مفوض أو  سلطة عون  طر�ق عن بالتسلم

 قضائي

 مسطرة هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة 



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة

تتخذ السلطة �دار�ة ا�حلية قرار إدار�ا 
 بالهدم 

 أق��ى كحد يوما 30  : محدود أجل 

 وصل مقابل الهدم بقرار  ا�خالف تبليغ 

 مفوض أو  سلطة عون  طر�ق عن بالتسلم

 قضائي

 مسطرة هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة 

   :التبليغ �� حالة امتناع ا�خالف عن تلقي 



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة

تتخذ السلطة �دار�ة ا�حلية قرار إدار�ا 
 بالهدم 

 أق��ى كحد يوما 30  : محدود أجل 

 بالتسلم وصل مقابل الهدم بقرار  ا�خالف تبليغ 

 قضائي مفوض أو  سلطة عون  طر�ق عن

 مسطرة هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة 

  :التبليغ حالة امتناع ا�خالف عن تلقي 

 توجه السلطة �دار�ة ا�حلية القرار مرفقا �شهادة

موقعة من طرف املبلغ باالمتناع عن التسلم إ�� 

 وكيل امللك با�حكمة ا�ختصة



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة

تتخذ السلطة �دار�ة ا�حلية قرار إدار�ا 
 بالهدم 

 مسطرة هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة 

 �� حالة عدم قيام ا�خالف بإنجاز أشغال الهدم 

  دعوة السلطة �دار�ة ا�حلية إ�� ا�عقاد

 �جنة �شراف ع�� عملية الهدم 

 تتو�� هذه ال�جنة القيام ��دم البناء و�شغال

ا�خالفة و ع�� نفقة ا�خالف داخل أجل ال 

 .ساعة 48يتعدى 

 بعد انتهاء األجل

 وا�� ا�جهة أو العامل أو من يمثله
 رئيسا

رئيس مجلس ا�جماعة أو من يمثله 
 القائد �قلي�ي للوقاية املدنية أو من

 يمثله
 مدير و�الة توزيع املاء والكهر�اء أو

الشركة املفوض لها هذا املرفق أو من 
 يمثله

 يحدد تنظي�ي نص استصدار  ح�ن إ��
 �جنة داخل ا�حكومية السلطات ممث��

  : من تتألف  الهدم عملية ع�� �شراف



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 تنفيذ عملية الهدم كيفياتطرق و 

 العقار أو  املنطقة تحديد   
 ا�خالفة أشغال وقف   
 تحر�ر  مع شاغليه من ا�خالفة موضوع املب�ى إخالء 

  أمتع��م وجرد  أسماءهم يضمن محضر 
  العقار أو  املنطقة تطو�ق 
 إم�انية مع بالهدم �مر  موضوع للعقار  التق�ي التوصيف 

   �ختصاص بدوي  �ستعانة
 منطقة تأم�ن ع��  و�ليات العملية ع�� املشرف�ن حماية 

   �قتضاء عند العمومية القوة بمؤازرة وذلك  الهدم

اتخاذ السلطة �دار�ة 
ا�حلية التداب�� الرامية 
 إ�� تنفيذ عمليات الهدم 

1 

 النحو ع�� ستجرى  الهدم عملية تنفيذ كيفيات و طرق  يحدد تنظي�ي نص استصدار  ح�ن إ��
  : التا��



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 تنفيذ عملية الهدم كيفياتطرق و 

  طرق  يحدد تنظي�ي نص استصدار  ح�ن إ��
  النحو ع�� ستجرى  الهدم عملية تنفيذ وكيفيات

  : التا��

2 
 إطالق  عملية الهدم

 الهدم عملية إطالق ال�جنة رئيس إعالن وجوب 

العامة النيابة إخبار  �عد  



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 تنفيذ عملية الهدم كيفياتطرق و 

3 
 تحر�ر محضر الهدم

 ال�جنة أعضاء جميع طرف من ا�حضر  توقيع 

  طرق  يحدد تنظي�ي نص استصدار  ح�ن إ��
  النحو ع�� ستجرى  الهدم عملية تنفيذ وكيفيات

  : التا��



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 تنفيذ عملية الهدم كيفياتطرق و 

 �� حالة �عذر مباشرة عملية الهدم 

  عملية ع�� �شراف �جنة طرف من تقر�ر  تحر�ر 
 ال�جنة أعضاء جميع طرف من  موقع  الهدم
تنفيذ دون  حالت ال�ي لألسباب ا�حضر  تضم�ن 

 أو  عصيان - العام باألمن املساس : الهدم قرار
 ... ا�خالف، طرف من اعتداء
 السلطة إ�� ال�جنة رئيس طرف من التقر�ر  توجيه 

   العامة النيابة وإ�� ا�حلية �دار�ة

  طرق  يحدد تنظي�ي نص استصدار  ح�ن إ��
  النحو ع�� ستجرى  الهدم عملية تنفيذ وكيفيات

  : التا��



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 تنفيذ عملية الهدم كيفياتطرق و 

 النحو ع�� ستجرى  الهدم عملية تنفيذ كيفيات و طرق  يحدد تنظي�ي نص استصدار  ح�ن إ��
  : التا��

 �� حالة �عذر مباشرة عملية الهدم 

 دعوة السلطة �دار�ة ا�حلية رئيس

ال�جنة إ�� عقد �جنة �شراف ع�� مباشرة 

 عملية الهدم

 متى تبين تالشي الصعوبات 



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 كيفية تحصيل املصار�ف امل��تبة عن عملية الهدم

 إ�� ا�خالف  املداخيلبواسطة أمر بتحصيل 

 يتضمن جردا بجميع النفقات املتعلقة �عملية

بتحصيل الديون  15-97القانون (الهدم 

 )العمومية

 السلطة  املداخيلتتو�� إعداد أمر بتحصيل

أو �قليمية أو من يفوض لها عند  الوالئية

�قتضاء و�عي��م �آمر�ن مساعدين باستخالص 

امل��تبة عن النفقات املتعلقة �عملية  املداخيل

 الهدم



 5 هدم �بنية و�شغال املنجزة ا�خالفة
 الدعوى العمومية 

 العمومية ؛ال يحول القيام ��دم �شغال أو البناء ا�خالفة دون تحر�ك الدعوى 

ال ي��تب عن قرار الهدم سقوط الدعوى العمومية إذا �انت جار�ة. 

 العمومية الفصل ب�ن قرار الهدم �داري والدعوى: 

 تتو�� نفس ال�جنة وفق نفس الشروط تنفيذ ا�حكم القضائي القا��ي ��دم �بنية موضوع

 .ا�خالفة



 شكرا ع�� انتباهكم
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