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 1991. طبعػة زلمد اإلدريسي العلمي ادلشيشي، ادلسطرة اجلنائية، اجلزء األوؿ، ادلؤسسػات القضػائية، منشػورات مجعيػة تنميػة البحػوث والدراسػات القضػائية -248
ادلقصػػػود بالضػػػبط القضػػػائي انظػػػر: حامػػػد الشػػػرييف، ادلشػػػكالت العمليػػػة يف جرميػػػة البنػػػاء بػػػدوف تػػػرخيص، دار ، للمزيػػػد مػػػن اإليضػػػاح حػػػوؿ 242بنػػػد  179ص 

 .329ص  1994ادلطبوعات اجلامعية. طبعة 
العػايل للمدرسػة الوطنيػة لك انظر حوؿ اخلاصية الوقائية كمعيار للتمييز بٌن الشرطة اإلدارية والقضائية: إدريس أشار، الشرطة اإلداريػة اجلماعيػة، رسػالة دبلػـو السػ

 .38ص  1981لإلدارة العمومية. الرباط 
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كمػا هنيػب بالسػػيدات : "17-07الفقػرة األخػًنة مػن الدوريػة ادلشػرتكة بػٌن وزارة الداخليػة ووزارة إعػداد الػػرتاب الػوطين والتعمػًن واإلسػكاف وسياسػة ادلدينػة رقػم -249
رية وادلفتشػػٌن اجلهػػويٌن للتعمػػًن واذلندسػػة ادلعماريػػة وإعػػداد الػػرتاب الػػوطين، االسػػتمرار يف حػػث األعػػواف والسػػادة رؤسػػاء اجملػػالس اجلماعيػػة ومػػديري الوكػػاالت احلضػػ

وعلػى وجػو اخلصػوص السػادة رجػاؿ السػلطة ادلعنيػٌن بادلخالفػة ادلرتكبػة  ،ضػباط الشػرطة القضػائية مباشػرةغ عنها بالالتابعٌن ذلم، على البحث عن ادلخالفات واإل
 ."وذلك من أجل استكماؿ ادلسطرة ادلبينة أعاله وكذا مراقيب التعمًن داخل نطاؽ نفوذىم الرتايب،

 
 من قانوف ادلسطرة اجلنائية ادلغريب. 290أنظر ادلادة  -251
"، التأصػيليف منازعػات التعمػًن والبنػاء زلاولػة بعنػواف " 2011يف القانوف جبامعة زلمػد اخلػامس بالربػاط عػاـ  الدكتوراهلنيل شهادة أطروحة نور الدين عسري،  -252

 .62ص 
 .قانوف ادلسطرة اجلنائية 290ادلادة  -253
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بارتكػاب األعمػاؿ ادلاديػة ادلكونػة دلخالفػة يف فرنسا ذىب القضاء إىل اعتبار تصاميم ووثائق التعمًن، وتصاميم ادلهندس ادلعماري ىي احملددات الرئيسية للقوؿ  -254
 التعمًن.
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 انظر على سبيل ادلثاؿ: -255
- Morand – deviller, droit d’urbanisme, op. cit, p 233. 
- Hubert (CH), op. cit, P 150. 

مباشرة بعد معاينة ادلخالفػة أمػرا بإيقػاؼ األشػغاؿ يف احلػاؿ، "يتخذ ادلراقب أو ضابط الشرطة القضائية،  ادلتعلق بالتعمًن: 12.90من القانوف رقم  67ادلادة  -256
 .إذا كانت أشغاؿ البناء ادلكونة للمخالفة، مازالت يف طور اإلصلاز. ويرفق األمر ادلذكور ادلوجو إىل ادلخاليف بنسخة من زلضر ادلعاينة"

بإيقػػاؼ األشػػغاؿ يف احلػػاؿ، إذا كانػػت أشػػغاؿ التجهيػػز أو البنػػاء مازالػػت يف طػػور  يتخػػذ ادلراقػػب أو ضػػابط الشػػرطة القضػػائية، مباشػػرة بعػػد معاينػػة ادلخالفػػة أمػػرا -257
اجلمػػاعي ومػػدير الوكالػػة  اإلصلػاز، ويرفػػق األمػػر ادلػػذكور ادلوجػػو إىل ادلخػػاليف بنسػػخة مػػن زلضػػر ادلعاينػػة. وتبلػػغ بػذلك كػػل مػػن السػػلطة اإلداريػػة احملليػػة ورئػػيس اجمللػػس

 احلضرية.
 ادلتعلق مبراقبة وزجر ادلخالفات يف رلاؿ التعمًن والبناء. 12.66تفعيل مقتضيات القانوف رقم بشأف  17-07الدورية عدد  -258
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 .1960من ظهًن  8-12من قانوف التجزئات وادلادة  4-63وادلادة  12.90من القانوف رقم  68ادلادة  -259
 سكنية وتقسيم العقارات.ادلتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات ال 25.90من القانوف رقم  6-63ادلادة  -260
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 ادلتعلق مبراقبة وزجر ادلخالفات يف رلاؿ التعمًن والبناء ما يلي: 12.66حدد مشروع ادلرسـو التطبيقي للقانوف رقم  -261

ـ األشػػػغاؿ أو البنػػػاء ... تتػػوىل اللجنػػػة اإلداريػػة ادلكلفػػػة باذلػػدـ اإلشػػػراؼ علػػى تنفيػػػذ عمليػػة اذلػػػدـ، كمػػا تتػػػوىل اإلشػػراؼ علػػػى تنفيػػذ حكػػػم احملكمػػة القاضػػػي هبػػد
 ادلخاليف، وتسهر على إعطاء انطالقة عملية ىدـ األشغاؿ أو البناء ادلخاليف وتتوىل اإلشراؼ على تتبع تنفيذ كافة مراحل ىذه العملية.

 ء ادلخاليف من معتمريو.وقبل مباشرة عملية اذلدـ، يصدر قاضي ادلستعجالت، بناء على طلب رئيس اللجنة اإلدارية ادلكلفة باذلدـ أمرا بإفراغ البنا

 ونظرا خلطورة عملية اذلدـ جيب على اللجنة، قبل إعطاء انطالقة عملية اذلدـ، اختاذ عدة تدابًن وقائية:
 .مبؤازرة القوة العمومية ذلكالغرض، و  ادلسخرة ذلذاادلشرفٌن على ىذه العملية واآلليات العمـو واألشخاص  تأمٌن منطقة اذلدـ من أجل محاية

وحتديػد الكيفيػات ادلناسػبة ذلدمػو وكػذا التػدابًن الوقائيػة حلمايػة البنايػات  للعقار موضوع اذلدـ اتوصيفادلطالبة بإعداد تقرير تقين، عند االقتضاء، يتضمن  -
 اجملاورة لو من األضرار احملتملة ألشغاؿ اذلدـ.

 لبناء موضوع قرار اذلدـ. ادلطالبة بإسناد تنفيذ عملية اذلدـ إىل مقاولة متخصصة حسب حجم ونوع ا -
 معتمريو.إخالء ادلبىن موضوع ادلخالفة من  -
 إخبار أصحاب البنايات اجملاورة مبوعد انطالؽ عملية اذلدـ وتوقيتها. -

وأثنػاء القيػاـ بعمليػػة بالضػوابط وقواعػد الصػحة والسػالمة ادلعمػوؿ هبػا، قبػل  ادلتػدخلٌن، يف تنفيػذ عمليػػة اذلػدـ، تقيػدجيػب علػى اللجنػة اإلداريػة للهػدـ السػهر علػى 
 و.حيطمبو الورش اذلدـ داخل 

تضػمو نسػخة منػو إىل النيابػة العامػة الػيت ، ويوجو رئيس اللجنة ادلذكورة من طرؼ مجيع أعضاء اللجنةيوقع ، بذلكزلضر ، يتم حترير دـاذلعملية وفور االنتهاء من 
 ادلتابعة القضائية ضد ادلخاليف.ليف إىل م
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الصػعوبات  يبػٌنلهػدـ موقػع مػن طػرؼ مجيػع أعضػائها احلاضػرين، اإلداريػة للجنػة التقريػر مػن لػدف  إعػداديف احلاالت اليت ال ميكن فيها مباشرة عمليػة اذلػدـ، يػتم و 
 أو عصياف...ـ، اادلساس باألمن العحالت دوف تنفيذ عملية اذلدـ، كاليت 

داريػة احملليػة وإىل النيابػة العامػة ادلختصػة، الختػاذ اإلجػراءات والتػدابًن الالزمػة دلواصػلة عمليػة اذلػدـ، ومػ ى تبػٌن لػو يوجو رئيس اللجنة التقريػر ادلػذكور إىل السػلطة اإل
 تالشي الصعوبات اليت حالت دوف تنفيذ اذلدـ يوجو الدعوة إىل أعضاء اللجنة اإلدارية ادلعنيٌن دلباشرة عملية اذلدـ من جديد.
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 2016شتنرب  19بتاريخ  6501ر باجلريدة الرمسية عدد منشو  12.66القانوف رقم  -262
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احلصػػوؿ علػػى رخصػػة اإلصػػالح يف ادلنػػاطق اخلاضػػعة إللزاميػػة رخصػػة البنػػاء، للقيػػاـ باألشػػغاؿ الػػيت ال  بعلػػى أنػػو: "جيػػ 12-90مػػن قػػانوف  40تػػنص ادلػػادة  -263
وف إحػػراز تػػدخل ضػػمن األشػػغاؿ اخلاضػػعة لرخصػػة البنػػاء أو التغيػػًن ادلنصػػوص عليهػػا يف ىػػذه ادلػػادة. ودتػػنح رخصػػة اإلصػػالح مػػن طػػرؼ رئػػيس اجمللػػس اجلمػػاعي د

 ريعات خاصة ودوف أخذ اآلراء واحلصوؿ على التأشًنات ادلقررة مبوجب األنظمة اجلاري هبا العمل".الرخص األخرى ادلنصوص عليها يف تش
 دتنح رخصة اإلصالح وفق اإلجراءات والكيفيات احملددة بنص تنظيمي".

-90مػن قػانوف  53غيػًن علػى بنػاء قػائم، يف ادلػادة أنظر أيضا االلتزامات الواقعة على عػاتق ادلهنػدس ادلعمػاري وادلهنػدس ادلخػتص مبناسػبة كػل عمليػة بنػاء أو إدخػاؿ ت
12. 

 لالطالع حوؿ الفرؽ بٌن البناء واإلصالح واذلدـ والرتميم يراجع: -264
 .70إىل 62، ص من 2008، مكتبة دار السالـ، الرباط، الطبعة األوىل، يناير -دراسة مقارنة  -بناصر ادلصطفاوي، الرقابة اإلدارية البعدية للبناء والتجزيء 

 .25.90من قانوف رقم  80إىل  64ادلواد من -265
 ادلتعلق بالتعمًن. 12-90لتطبيق القانوف رقم  1414من ربيع اآلخر  27صادر يف  2-92-832رسـو رقم ادل -266
،داخػػل مسػػتقبل للعمـو تسػػلم رخصػػة اإلصػػالح للقيػػاـ باإلصػػالحات الطفيفػػة دلبػػىن قػػائم أو مسػػكن أو زلػػلمػػن مشػػروع ادلرسػػـو علػػى أنػػو  1.31جػػاء بادلػػادة  -267

 ىيكػػػل ادلبػػػىن اإلصػػػالحات، وال دتػػػس ىػػػذه 12.90مػػػن القػػػانوف  40ادلػػػادة مقتضػػػيات الفقػػػرة األخػػػًنة مػػػن ادلنػػػاطق اخلاضػػػعة إللزاميػػػة رخصػػػة البنػػػاء، مػػػع مراعػػػاة 
 .12.90من القانوف رقم  40 طبقا دلقتضيات الفقرة اخلامسة من ادلادةواجهة البناية، ، و البنايات ادلصنفة ضمن قائمة ادلآثر التارخييةو 
ادلتعلػػق باجلماعػػات الصػػادر  113.14( بتنفيػػذ القػػانوف التنظيمػػي رقػػم 2015يوليػػو  7) 1436مػػن رمضػػاف  20صػػادر يف  1.15.85ظهػػًن شػػرييف رقػػم  -268
 .6660، ص (2015يوليو  23) 1436شواؿ  6بتاريخ  6380اجلريدة الرمسية عدد ب
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إىل عواقػب غػًن زلمػودة بػل خطػًنة أحيانػا بسػبب العشػوائية الكبػًنة الػيت  –بل أفضػى بالفعػل  –إدارية مسبقة شلا يفضي  " أف اذلدـ عادة ما يتم بدوف رخصة -269
 يتم هبا يف التطبيق العملي وعدـ مراعاة الضوابط والقواعد اليت تفرض نفسها يف ىذا ادلضمار".

 .9. ص2000والثاين، طبع وتوزيع دار اجليل، الطبعة الثانية  األوؿزلمد بوجيدة، رخصة البناء، اجلزء  -
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علػى صػاحب ادلتعلػق بػالتعمًن يتضػح أنػو يشػرتط  12.90ي يعػدؿ ادلرسػـو التطبيقػي للقػانوف رقػم ذا النص التنظيمػي الػذومن خالؿ االطالع على مشروع ى -270
 .الوقائية ادلتبعة يف عملية اذلدـ ومراحل تنفيذه، وكيفية تأمٌن سالمة واستقرار ادلباين اجملاورة دالء بتقرير دلهندس سلتص يبٌن فيو األسلوب الفين والتدابًنالشأف اإل

 اجلماعة ادلعنية.و العمالة أو اإلقليم  تم دراسة مليف طلب رخصة اذلدـ من طرؼ جلنة مكونة من شلثلٌن عنكما ينص على أنو ت
ثلػي رللس اجلماعة، عند االقتضاء وحسب طبيعة ادلبىن ادلراد ىدمو، دعوة كػل شػخص يػرى فائػدة يف حضػوره إىل أشػغاؿ اللجنػة ادلػذكورة، السػيما شل وجيوز لرئيس

ادلرسػػـو كاىػػل طالػػػب  ، كمػػا أثقػػل مشػػروعادلصػػاا ادلكلفػػة بشػػبكات ادلػػاء والكهربػػاء والتطهػػًن، ومصػػػاا الوقايػػة ادلدنيػػة وشلثػػل السػػلطة احلكوميػػة ادلكلفػػة بالثقافػػػة
 :يتعٌن على صاحب الرخصةالرتخيص مبجموعة من التدابًن والشروط، حيث 

  بواسػػطة طػػرؽ التبليػػغ القانونيػػة، أو عػػن طريػػق السػػلطة اإلداريػػة احملليػػة بنػػاء علػػى طلػػب يف ىػػذا  إخبػػار أصػػحاب البنايػػات اجملػػاورة مبوعػػد انطػػالؽ عمليػػة اذلػػدـ
 وأياـ العمل الرمسية أثناء عمليات اذلدـ. مع التزامو بالتقيد بساعات الشأف،

 تضػمنة لػرقم يتعٌن على صاحب الرخصة أف يقػـو قبػل الشػروع يف عمليػة اذلػدـ بتثبيػت لوحػة بصػفة مسػتمرة ومبكػاف بػارز بػالورش، يشػار فيهػا إىل البيانػات ادل
 دة إصلاز أشغاؿ اذلدـ.، ومالرخصة وتلك ادلتعلقة بنوع اذلدـ وادلهنيٌن ادلشرفٌن على تتبع وتنفيذ ادلشروع

 .مينع استغالؿ ادللك العمومي دوف احلصوؿ على ترخيص مسبق طبقا للقوانٌن واألنظمة اجلاري هبا العمل 
ياج ع إلزاميػة وضػع سػجيب على صػاحب الرخصػة التقيػد بالضػوابط وقواعػد الصػحة والسػالمة ادلعمػوؿ هبػا، قبػل وأثنػاء القيػاـ بعمليػة اذلػدـ داخػل وزلػيط ورش اذلػدـ، مػ

 للورش ذي علو مرتين، باإلضافة إىل تشوير الورش وإضاءتو ليال إذا تطلب األمر ذلك.
ليػو اإلخبػار عػن جيب على صاحب الرخصة السهر على نظافة مكاف الػورش، وكػذا الفضػاءات العموميػة احمليطػة بػو إىل حػٌن االنتهػاء مػن عمليػات اذلػدـ، كمػا جيػب ع

 مكاف التخلص من بقايا وأنقاض اذلدـ.
ق الرخصػة ادلسػلمة، مػع يشرتط على صاحب الرخصة إيداع تصريح مبثابة إعالف عن انتهاء أشغاؿ اذلدـ لدى اجلماعة ادلعنية، يوضح فيو أف عملية اذلدـ قد أصلزت وفػ

 و للملك العمومي والتخلص من مجيع سللفات اذلدـ بادلطارح العمومية ادلخصصة لذلك.ئإخال
 ادلتعلق بالتعمًن 12.90 من القانوف رقم 75ادلادة  -271
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 ادلتعلق بالتجزئات العقارية. 25.90من قانوف رقم  1ادلادة  -272
التقسػػيم يف اجلماعػػات احلضػػرية وادلراكػػز احملػػددة وادلنػػاطق احمليطػػة هبػػا واجملموعػػات احلضػػرية وادلنػػاطق ذات  25.90مػػن نفػػس القػػانوف رقػػم  58حسػػب ادلػػادة  -273

 يقة من وثائق التعمًن موافق عليها كمخطط توجيو التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية جتمع قروي نوعاف: الصبغة اخلاصة وكل منطقة تشملها وث

 .كل بيع أو قسمة يكوف ىدفهما أو يرتتب عليهما تقسيم عقار إىل بقعتٌن أو أكثر غًن معدة إلقامة بناء عليها 
  شػػأف ذلػػك أف أصػػل أحػػد ادلشػرتين علػػى األقػػل علػػى نصػػيب شػػائع تكػػوف ادلسػػاحة كػل بيػػع عقػػار لعػػدة أشػػخاص علػػى أف يكػػوف شػائعا بيػػنهم إذا كػػاف مػػن

مرت مربع إذا مل ينص على مسػاحة  2.500ادلطابقة لو دوف ادلساحة اليت جيب أال تقل عنها مساحة البقع األرضية مبقتضى وثيقة من وثائق التعمًن أو دوف 
 من ىذا القبيل.
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 .2016شتنرب  19بتاريخ  6501وزجر ادلخالفات يف رلاؿ التعمًن والبناء الصادر باجلريدة الرمسية عدد  ادلتعلق مبراقبة 12.66القانوف رقم  -274
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درىػػػػم إىل  100.000ادلتعلػػػػق بالتجزئػػػات العقاريػػػػة واجملموعػػػات السػػػػكنية وتقسػػػػيم العقػػػارات: " يعاقػػػػب بغرامػػػة مػػػػن  25.90مػػػػن القػػػانوف رقػػػػم  65ادلػػػادة  -275
 داث:درىم، كل من قاـ بإح 5.000.000

 جتزئة عقارية أو رلموعة سكنية من غًن إذف سابق؛ 
  من ىذا القانوف". 58تقسيم سلاليف ألحكاـ ادلادة 
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السػاليف  66.12ادلتعلق بتوسيع نطػاؽ العمػارات القرويػة، مبقتضػى ادلػادة العاشػرة مػن القػانوف رقػم  1960مت نسخ وتعويض أحكاـ اجلزء السادس من ظهًن  -276
 الذكر.

 الساليف الذكر. 1960من ظهًن  10-12الفصل  -277
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