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؛17.07رقمالمشتركةالدوريةإعدادومنهجيةدواعي:ثانيا•

لىعالجديدةالقانونيةالمقتضياتتفعيلكيفيات:ثالثا•

.17.07رقمالدوريةمضامينضوء



66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

:66.12رقمالقانونخصائص
:التاليةالثالثةللقوانينتعديليقانونهوبلبذاته،مستقلغيرقانونأنه

؛بالتعميرالمتعلق12.90رقمالقانون•
وتقسيمالسكنيةوالمجموعاتالعقاريةبالتجزئاتالمتعلق25.90رقمالقانون•

؛العقارات

نطاقتوسيعبشأن1960يونيو25بتاريخ63.60.1رقمالشريفالظهير•

.القرويةالعمارات

خالصة

↓↓

اإلداريةأثناء إعداد واتخاذ القرارات لذا يجب، 

أن تتم اإلحاالت على مواد القوانين الثالثة، وليس على القانون رقم

66.12

يتضمن موادا أصيلة خاصة به، بل غير وتمم ونسخ وعوضلم القانون 

جديدة تتعلق برخصبعض مواد القوانين الثالثة سالفة الذكر بمقتضيات 

المراقبة وزجر المخالفات بمنظومة األوراش وكذا وبتنظيم 



66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

:66.12رقمالقانونخصائص

انونقأيضافهوفيه،المضمنةالمشددةالعقوباتمنبالرغم

ةمحاربإلىالراميةفيه،الواردةللتدابيربالنظروقائي

.مهدهافيالمخالفة



66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

:66.12رقمالقانونخصائص

تفعيلها،أجلمنالقانون،هذافيالواردةالمقتضياتمنمجموعةإحالة

:يليبمااألمرويتعلقتنظيمية،نصوصعلى

؛اإلصالحرخصةمنحوكيفياتإجراءاتتحديد

؛التسويةرخصةمنحوكيفياتإجراءاتتحديد

؛الهدمرخصةمنحوكيفياتإجراءاتتحديد

؛الورشدفترنموذجإعداد

تنظيمبالمتعلقةللمقتضياتالخاضعةالمشاريعوخصائصطبيعةتحديد

؛للتوسيعخاصبتصميمالمغطاةبالمناطقالورش

؛دارةلإلأوللعاملأوللواليالتابعينللمراقبينالضبطيةالصفةتخويل

؛لمهامهمممارستهمنطاقوكذاالتعميرمراقبيعملوكيفياتطرقتحديد

بناياتالإفراغوضوابطشروطوكذاالهدمعمليةتنفيذوكيفياتطرقتحديد

؛معتمريهامنالمخالفاتموضوع

الهدمبالمكلفةاإلداريةاللجنةفيالممثلةالحكوميةالسلطاتقائمةتحديد.



66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

:66.12رقمالقانونأهداف

؛وممتلكاتهمالمواطنينأرواححماية

؛العقاريالمجالفيالمتعاملينوأموالمصالححماية

ددةالمتعألهميتهبالنظروالمعماريالعمرانيالمشهدحماية

األبعاد؛

؛العموميةاألموالتوفير



66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

:66.12رقمالقانونمستجدات

صرخ-المبنىواجهةلتغييرالبناءرخصة):جديدةرخصعلىالتنصيص•

؛(القانونيةغيرالبناياتوتسويةوالهدماإلصالح

دفترعلىالتنصيص):الورشبتنظيمتتعلقمقتضياتعلىالتنصيص•

علىالمشرفينالمهنيينالتزامات-المشروعصاحبالتزامات-الورش

الورش؛دفترنموذجعلىالتنصيصو(األوراش

؛والبناءالتعميرمجالفيالمخالفاتوزجرلمراقبةجديدةمنظومةإرساء•

.لهاالمناسبةالعقوباتوإقرارللمخالفاتدقيقتحديد•



المجلسرئيسإلزامية 

ة السلطبإخبار الجماعي 

اإلدارية المحلية 

والوكالة الحضرية

،سكنيةمجموعةإحداثأوالتجزيئأوالبناءرخصة•

؛باألمرالمعنيإلىتسليمهابعدمباشرة

ةالقانونيغيرالبناياتوتسويةوالهدماإلصالحرخص•

(بهاالمتعلقةالتنظيميةالنصوصإصداربعد)

؛المطابقةشهادةأوالسكنرخصة•

؛المؤقتالتسلممحضر•

؛النهائيالتسلمشهادة•

السكنيةالمجموعةأوالتجزئةطرقإلحاقمحضر•

غيروالمساحاتوالكهرباءوالمجاريالماءوشبكات

؛الجماعيةالعامةباألمالكالمغروسةالمبنية

؛إيداعهووصلالورشبافتتاحالتصريح•

.إيداعهووصلالورشبإغالقالتصريح•

66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

مستجدات تهم الرخص وباقي الوثائق اإلدارية



تضاء،االقعندبالتعمير،المكلفةالحكوميةالسلطةممثلاستدعاءإمكانيةعلىالتنصيص•

؛القانونهذالمقتضياتالمخالفاتفيتبتالتيالمحاكمجلساتلحضور

ورفعالورشفتحإلعادةالمختصةالقضائيةالجهةإلىطلبتقديمإمكانيةالمخالفتخويل•
؛البناءوموادواألدواتالمعداتعنالحجز

داثهماإحفييؤذنلمسكنيةمجموعةمنلسكنأوتجزئةمنلبقعةإيجارأوبيعكلاعتبار•

؛مستقلةمخالفةبمثابةلألشغالالمؤقتالتسلممحلتكونالمأو

بقاءاإلمعالمخالفاتموضوعوالتجهيزاتاألبنيةبهدمبالحكماإلدانةحالةفيالمحكمةإلزام•
؛القانونهذافيعليهاالمنصوصالعقوباتتطبيقعلى

بعدالهدم،بعمليةالقيامالقانونهذامن68المادةفيعليهاالمنصوصاإلداريةاللجنةتولي•

.النهائيالقضائيبالمقررتوصلها

66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

مستجدات تهم منظومة المراقبة



:القانونيةغيرالسكنيةالمجموعةأوالعقاريةالتجزئةهيكلةإعادةإمكانية•

الحالةوبحسبالمخالفيننفقةوعلىالمحكمةمنبأمر.

:المحكمةمنبأمرالمحجوزةاألشياءمصادرة•

؛باإلدانةالحكمحالةفي

النيةحسنياألشخاصحقوقحفظمع.

:العموميةوالدعوىاإلداريالهدمقراربينالفصل•

؛العموميةالدعوىتحريكدونالمخالفةالبناءأواألشغالبهدمالقياميحولال

جاريةكانتإذاالعموميةالدعوىسقوطالهدمقرارعنيترتبال.

؛المخالفنفقةعلىالهدمأشغالإنجاز•

:الهدمعنالمترتبةالمصاريفجميعتحصيل•

بتحصيلالمتعلق15.97رقمالقانونلمقتضياتطبقاالمداخيلبتحصيلأمربواسطة

.العموميةالديون

66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال



48أجلداخلالمخالفةعنيبلغلمالورشفيمتدخلكل•

:بـخاصةاألمرويتعلقبارتكابها،علمهمنساعة

؛العملرب-

؛األشغالأنجزالذيالمقاول-

والمهندسالمختصوالمهندسالمعماريالمهندس-
.واختصاصاتهملتدخالتهمتبعاالطبوغرافيالمساح

؛المخالفةعنهانتجتأوامرعنهصدرتمنكل•

.فيهاساهمأوالمخالفةسهلمنكل•

66.12رقمالقانونومستجداتوأهدافخصائص:أوال

المشاركون 

في المخالفات



المشتركةالدوريةإعدادوأهدافدواعي:ثانيا

:17.07رقمالمشتركةالدوريةوأهدافدواعي•

اإلداريةالسلطاتلطلباتاستجابة66.12رقمالقانونمضامينبعضفهموتوحيدشرح•

؛بهالمعنيينوالمهنيينالمحليينوللمدبرينالمحلية

فيما66.12رقمالقانونعليهاأحالالتيالتطبيقيةالنصوصإصدارقبلمامرحلةتدبير•

هاارتكابالممكنوالمخالفاتالمحتملةالتجاوزاتمنللحدوذلكالمراقبة،منظومةيخص

؛المذكورلقانونالتطبيقيةالنصوصغيابظلفي

ثةالثالالنصوصفيلهاالمنظمةالمقتضياتتتوزعالتيالمراقبةمنظومةتوضيح•

.66.12رقمالقانونبموجبالمعدلة



امين الدوريةالجديدة على ضوء مضالقانونية المقتضيات كيفيات تفعيل : ثالثا 

:الورشتنظيميخصمافي

انتهاءبوبالتصريحالورشبافتتاحبالتصريحالمتعلقةالنماذجتحديد•

؛الورشوبإغالقاألشغال

الورشدفتربمسكالمشروعمنسقأوالمعماريالمهندسالقانونزاملإ•

علىالسهرمهمةالمنسقأوالمعماريللمهندسالدوريةإسنادمع

عهووضعليهللحفاظالورشعلىمسؤولةجهةتكليفأوعليهالمحافظة

؛االقتضاءعندالقضائيةالشرطةضباطإشارةرهن

المنجزةالعملياتلمختلفتوثقالتيالمعلوماتكافةالورشدفترتضمين•

عتتبحسنمنيمكنبماتطاله،قدالتيالتعديالتوكذاالورش،داخل

.مراقبتهوتيسيرالورش



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:الوثائقوباقيالرخصيخصمافي

المجلسرئيسطرفمنالمطابقةوشهادةالسكنرخصةتسليمإلزامية•

النموذج)المشروععلىالمشرفالمعماريالمهندسشهادةعلىبناءالجماعي

؛(بالدورية1رقمالملحق

لةوالوكاالمحليةاإلداريةالسلطةإلىالجماعيالمجلسرئيستوجيهإلزامية•

اءبالبنالصلةذاتوالمحاضروالتصاريحواألذونالرخصمننسخالحضرية

؛والتقسيموالتجزيء



الدوريةامين كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:المراقبةمنظومة

سواءالعقارات،وتقسيموالتجزيئالبناءمشاريعجميعخضوع•

ةالشرطضباطومعاينةمراقبةإلىالمرخصة،غيرأومنهاالمرخصة

يسرئمنطلبعلىبناءأووالتلقائيةالديمومةإطارفيالقضائية

؛الحضريةالوكالةومديرالجماعيالمجلس

عالمشاريألوراشمراقبتهأثناءالقضائيةالشرطةضابطاقتصار•

اتالمخالفمعاينةعلى،محينةأوراشدفاترعلىالمتوفرةالمرخصة،

؛والبناءالتعميربضوابطخطيراإخالالتشكلالتي

سلرئيالتابعينلألعوانالمخالفاتعنواإلخباراإلبالغمهامإسناد•
.الحضريةالوكالةلمديرالتابعينولألعوانالجماعيالمجلس



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

ةالمخالفات من طرف ضابط الشرطة القضائيمسطرة مراقبة ومعاينة 
؛3رقمبالملحقالنموذجوفقالمخالفةبمعاينةمحضرتحرير-

فاتالمخاللمعاينةكتابيإذنعلىللحصولالعامةالنيابةإلىطلبتوجيه-
؛(4رقمالملحق)المعتمرةالمحالتفيالمرتكبة

تاريخمنأيام3أجلداخلالملكوكيلإلىالمعاينة،محضرأصلتوجيه-

الوثائقبجميعوكذالألصلبمطابقتهمامشهودمنهبنسختينمرفقاالمعاينة،

؛(5و3رقمالملحقين)بالمخالفةالمتعلقةوالمستندات

ورئيسالمحليةاإلداريةالسلطةإلىالمعاينةمحضرمننسخةتوجيه-

؛(6و3رقمالملحقين)الحضريةالوكالةومديرالجماعيالمجلس

،(8و7و3رقمالمالحق)المخالفإلىالمعاينةمحضرمننسخةتوجيه-

خةنسق.ش.ضيوجهالمعاينة،محضرتسلمعنالمخالفامتناعحالةوفي

(9قمربالملحقالنموذج)التسلمعنباالمتناعباإلشعارمرفقةالمحضرمن

.المختصةالمحكمةلدىالملكوكيلوإلىالمحليةاإلداريةالسلطةإلى

تطبق هذه اإلجراءات على جميع أنواع المخالفات



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

ةالمخالفات من طرف ضابط الشرطة القضائيمسطرة مراقبة ومعاينة 
القضاءعلىالمعروضةالملفاتفيالمهمةالوثائقمنالمعاينةمحضر

،ج.م.قمن24المادةفيعليهاالمنصوصوالشروطللبياناتواستيفاؤها

؛القضائيةالمتابعةللمباشرةيأساس

ج.م.قمن289المادة

ائيةالقضالشرطةوأعوانضباطيحررهاالتيوالتقاريربالمحاضريعتدال

تكانإذاإالالقضائية،الشرطةمهامببعضالمكلفونواألعوانوالموظفون

عاينهماوظيفتهمهاميمارسوهومحررهافيهاوضمنالشكلفيصحيحة
.اختصاصهمجالفيشخصيا  تلقاهأو

ج.م.قمن290المادة-

منتثبتالشأنفيالقضائيةالشرطةضباطيحررهاالتيوالتقاريرالمحاضر-

منوسيلةبأيالعكسيثبتأنإلىبمضمونهايوثقوالمخالفات،الجنح

.اإلثباتوسائل



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

تتنوع اإلجراءات الواجب اتباعها حسب طبيعة وموضوع المخالفات

:طبيعتهاحسبالمخالفات:أوال

؛االرتكابطورفيتكونالتيالمخالفات•

.ارتكابهامناالنتهاءتمالتيالمخالفات•

:موضوعهاحسبالمخالفاتثانيا

؛والبناءالتعميربضوابطخطيراإخالالتمثلالالتيالمخالفات•

؛والبناءالتعميربضوابطخطيراإخالالتمثلالتيالمخالفات•

:والتجزيئالبناءفيالمتمثلةالمخالفات•

الترابية؛والجماعاتللدولةالخاصةأوالعامةاألمالكفوق

الوصاية؛لسلطاتسابقإذندونالسالليةالجماعاتأراضيفوق

قررةالمالنظمأوالتعميروثائقبموجبوالتجزيءالبناءفيهاممنوعمنطقةفي.



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:اإلنجازطورفيمخالفةبالمتعلقةاإلجراءات

(10رقمالملحق)الحالفياألشغالبإيقافكتابياأمراق.ش.ضإصدار-

بالتسلموصلمقابلالمعاينةمحضرمنبنسخةمرفقاالمخالفإلىوتبليغه

بإيقافالفورياألمرمننسخةتوجيهو،(11رقمبالملحقالنماذج)

ورئيسالمحليةاإلداريةالسلطةإلىالمخالفةبمحضرمرفقااألشغال
؛الحضريةالوكالةومديرالجماعيالمجلس

مننسخةق.ش.ضيوجهالتسلمعنالمخالفامتناعحالةوفي).........

التسلمنعباالمتناعباإلشعارمرفقيناألشغالبإيقافواألمرالمعاينةمحضر

لدىالملكوكيلوإلىالمحليةاإلداريةالسلطةإلى(9رقمبالملحقالنموذج)

......(المختصةالمحكمة

الورشوإغالقالبناءوموادوأدواتالمعداتحجزق.ش.ضإمكانية-

فيالاألشغبإيقافاألمرالمخالفتنفيذعدمحالةفيعليهاألختامووضع

رقمقالملح)الملكوكيلإلىيوجههبذلكتفصيليمحضرتحريرمعالحال،

12).

تطبق هذه اإلجراءات على جميع أنواع المخالفات



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

ميرالتعبضوابطخطيراإخالالتمثلالمخالفةبالمتعلقةاإلجراءات

:والبناء

إلنهاءالالزمةالتدابيرالتخاذالمخالفإلىأمراق.ش.ضإصدار-

رقمالملحق)واحدوشهرأيام10بينمايتراوحأجلفيالمخالفة

؛(14رقمبالملحقالنماذج)المخالفإلىوتبليغه(13

عيالجماالمجلسورئيسالمحليةاإلداريةالسلطةق.ش.ضتبليغ-

؛األمرهذامنبنسخةالحضريةالوكالةومدير

وتبليغه(15رقمالملحق)المخالفةبإنهاءمحضرق.ش.ضتحرير-

المجلسورئيسالمحليةاإلداريةالسلطةوإلىالمخالفإلى

.الحضريةالوكالةومديرالجماعي



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:(تتمة)اءوالبنالتعميربضوابطخطيراإخالالتمثلالمخالفةبالمتعلقةاإلجراءات

بإنهاءلألمرالمخالفتنفيذبعدمالمحليةاإلداريةالسلطةق.ش.ضتبليغ-

تفعيلأجلمن،(16رقمالملحق)لهالمحدداألجلانتهاءعندالمخالفة

:تقتضيالتيللهدماإلداريةاإلجراءات

المخالفةاألبنيةأواألشغالهدمقرارالمحليةاإلداريةالسلطةإصدار

معالهدمقراربتنفيذوأمرهالمخالفإلىوتبليغه،(17رقمالملحق)

عبرتبليغهتاريخمنابتداءيسرييوما،30يتعدىالأجلتحديد

؛(18رقمبالملحقالنماذج)القانونيةالتبليغوسائلمختلف

بشهادةمرفقاالهدمقرارمننسخةالمحليةاإلداريةالسلطةتوجيه

صةالمختبالمحكمةالملكوكيلإلىالتنفيذوعنالتسلمعناالمتناع

؛(19رقمالملحق)

لجنةالتتولىله،المحدداألجلداخلالهدمقرارالمخالفتنفيذعدمحالةفي

نفقةوعلىساعة،48يتعدىالأجلداخلبذلكالقيامللهدماإلدارية
.المخالف



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:ءوالبناط التعمير بمخالفة تمثل إخالال خطيرا بضوااإلجراءات المتعلقة ب

المعنية المخالفات 

؛سابقينإذنأورخصةبدونسكنيةمجموعةإحداثأوالتجزيءأوالبناء•

أوالرخصةموضوعوالمرسومةالمكتوبةالوثائقمقتضياتاحترامعدم•

:فيوالمتمثلالمسلمين،اإلذن

أوقطابزيادةفيالشروعأوبزيادةبه،المسموحبالعلوالتقيدعدم

؛إضافيةطوابق

أواؤهابنالمباحبالمساحةأوالبناءفيهاالمأذونبالمواقعالتقيدعدم

.البناءلهالمخصصبالغرض

؛واستقرارهالبناءبمتانةالمتعلقةالضوابطاحترامعدم

البناءفيالمحظورةالطرقأوالمواداستعمال.



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:البناءوالتعميرطببضواخطيراإخالالتمثلمخالفةبالمتعلقةاإلجراءات

يباقوكذاالمخالفةبمعاينةالمتعلقةاإلجراءاتكافةق.ش.ضاتخاذ-

؛االرتكابطورفيبمخالفةاألمرتعلقإذااإلجراءات

بهدماقرارالمخالفة،بملفتوصلهابعدالمحلية،اإلداريةالسلطةإصدار-

المخالفإلىوتبليغه،(17رقمالملحق)المخالفةاألبنيةأواألشغال

؛(18رقمبالملحقالنماذج)محددأجلداخلبتنفيذهوأمره

بشهادةمرفقاالهدمقرارمننسخةالمحليةاإلداريةالسلطةتوجيه-

صةالمختبالمحكمةالملكوكيلإلىالتنفيذوعنالتسلمعناالمتناع

.(19رقمالملحق)

تتولىله،المحدداألجلداخلالهدمقرارالمخالفتنفيذعدمحالةفي

وعلىساعة،48يتعدىالأجلداخلبذلكالقيامللهدماإلداريةاللجنة
.المخالفنفقة



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

قةمنطفيأووالجماعاتالدولةأمالكفوقمرتكبةمخالفةبالمتعلقةإجراءات

:والتجزيئالبناءفيهاممنوع

المخالفات المعنية 

ةللدولالخاصةأوالعامةاألمالكمنملكفوقبالتجزيءأوببناءالقيام•

غيرمنالساللية،للجماعاتالتابعةاألراضيوكذاالترابيةوالجماعات

؛العقاراتهذهعلىالوصيةالجهاتمنإذنعلىالحصول

التجزئاتأوالمبانيالستقبالقابلةغيرمنطقةفيبالتجزيءأوببناءالقيام•

.المقررةالنظمأوالتعميروثائقبموجب

باقيوكذاالمخالفةبمعاينةالمتعلقةاإلجراءاتكافةق.ش.ضاتخاذ-

؛االرتكابطورفيبمخالفةاألمرتعلقإذااإلجراءات

قتضيتالتيالمخالفاتمنالنوعبهذاالمحليةاإلداريةالسلطةوإخبارتبليغ-

.المخالفنفقةوعلىالتلقائيالهدممسطرةتفعيل



امين الدوريةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مض: ثالثا 

:الهدمعمليةتنفيذوكيفياتطرق

يةعملعلىاإلشرافلجنةانعقادإلىالدعوةالمحليةاإلداريةالسلطةتوجيه•

بإنجازالمخالفيقومأندونالهدم،قرارفيالمحدداألجلانقضىإذاالهدم

؛الهدمأشغال

اللأجداخلالمخالفةواألبنيةاألشغالبهدمالقياماإلداريةاللجنةهذهتتولى•
.المخالفنفقةوعلىساعة48يتعدى

:من "  اإلشراف على عملية الهدملجنة "تتألف 

؛رئيسابصفتهيمثلهمنأواإلقليمأوالعمالةعاملأوالجهةوالي•

؛يمثلهمنأوالجماعةمجلسرئيس•

؛يمثلهمنأوالمدنيةللوقايةاإلقليميالقائد•

منأوالمرفقهذالهاالمفوضالشركةأووالكهرباءالماءتوزيعوكالةمدير•
.يمثله



ةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدوري: ثالثا 

:(تابع)الهدمعمليةتنفيذوكيفياتطرق

الراميةالتدابيركافةالهدم،عمليةفيالشروعقبلالمحلية،اإلداريةالسلطةاتخاذ-
:لتنفيذهالضروريةالشروطتوفيرإلى

عندوتطويقهابالهدم،األمرموضوعالحالة،حسبالعقار،أوالمنطقةتحديد•
؛االقتضاء

عموجدوا،إنشاغليهمنالمخالفةموضوعالمبنىوإخالءالمخالفةأشغالوقف•
؛بأمتعتهموجرداأسماءهميتضمنمحضرتحرير

رورةالضعندباالستعانةوذلكبالهدم،األمرموضوعللعقارالتقنيالتوصيف•

،معماريمهندسمقاولة،:الهدمعمليةفيالمختصينالمهنيين)الخبرةبذوي
؛(...تقنيمختص،مهندس

اتوالمعدواآللياتالعمليةهذهعلىالمشرفينحمايةأجلمنالهدممنطقةتأمين•
.االقتضاءعندالعموميةالقوةبمؤازرةوذلكالغرض،لهذاالمسخرة



ةكيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدوري: ثالثا 

:(تابع)الهدمعمليةتنفيذوكيفياتطرق

واإلجراءاتالشروطمراعاةبعدوجوباالهدملعمليةاللجنةرئيسإطالق-

؛(20رقمبالملحقالنموذج)العامةالنيابةإخباروبعدأعاله،المذكورة

ذكرالسالفةاللجنةأعضاءجميعيوقعهالهدم،عمليةبتنفيذمحضرتحرير-

مةالعاالنيابةإلىمنهنسخةاللجنةرئيسوتوجيه،(21رقمبالملحقالنموذج)
؛المحليةاإلداريةالسلطةوإلىبالملف،تلحقهالتي

لجنةدنلمنتقريرإعداديتمالهدم،عمليةمباشرةفيهايمكنالالتيالحاالتوفي

جميعطرفمنموقع،(22رقمبالملحقالنموذج)الهدمعلىاإلشراف

؛العمليةهذهتنفيذاعترضتالتيالصعوباتمبيناالحاضرين،أعضائها

وإلىليةالمحاإلداريةالسلطةإلىالمذكورالتقريرحينهفياللجنةرئيستوجيه-
؛المختصةالعامةالنيابة

طرفمندعوتهابعدالمذكورة،اللجنةطرفمنجديدمنالهدمعمليةاستئناف-

بتأوجالتيالصعوباتتالشيلهاتبينمتىوذلكالمحلية،اإلداريةالسلطة

.إيقافها



كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية: ثالثا 

الهدمعمليةعنالمترتبةالمصاريفتحصيلكيفية

أعالهاإليهالمشارالهدمعمليةعنالمترتبةالمصاريفجميعتحصيليتم•

(23رقمبالملحقالنموذج)المخالفإلىالمداخيلبتحصيلأمربواسطة

القانوناتبمقتضيعمالالهدمبعمليةالمتعلقةالنفقاتبجميعجردايتضمن

؛العموميةالديونبتحصيلالمتعلق15.97رقم

حسباإلقليميةأوالوالئيةالسلطةالمداخيلبتحصيلاألمرإعداديتولى•

نكآمريتعيينهميجبوالذيناالقتضاء،عندلهايفوضمنأوالحالة،

ليةبعمالمتعلقةالنفقاتعنالمترتبةالمداخيلباستخالصمساعدين

.الهدم


