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 قر ر) شترك)لشزيرة)إعد د) لتر ب) لشطني)و لتعمير)و إلسك6ن)وسي6سة) ملدينة)ووزير) لد خلية)رقم)792.22)ص6در)في

5)وعب6ن)ش55) )7) 6رس)))1)()بتحديد)نم6ذج) لشث6ئق) ملتعلقة)بمر قبة)وزجر) ملخ6لف6ت)في) يد ن) لتعمير)و لبن6ء

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

ووزير الداخلية،

بناء على القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 

)17 يونيو 1992( كما تم تغييره وتتميمه ؛

الظهير  بتنفيذه  الصادر  العقارات،  السكنية وتقسيم  العقارية واملجموعات  بالتجزئات  املتعلق   25.90 القانون رقم  وعلى 

الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( كما تم تغييره وتتميمه ؛

1960( بشأن توسيع نطاق العمارات  1379 )25 يونيو  30 من ذي الحجة  1.60.063الصادر في  وعلى الظهير الشريف رقم 

القروية كما تم تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.19.409 الصادر في 9 صفر 1441 )8 أكتوبر 2019( يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر املخالفات

في ميدان التعمير والبناء وال سيما املادة 25 منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 25 من املرسوم رقم 2.19.409 املشار  إليه أعاله، تحدد بموجب هذا القرار املشترك، نماذج الوثائق 

املضمنة في امللحق رفقته، املتعلقة بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1443 )7 مارس 2022(.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 ق نماذج الوثائق املتعلقةملح
 التعمير والبناء ميدانبمراقبة وزجر املخالفات في 
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 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
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أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
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 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
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 2ملحق رقم 
 طلب إذن معاينة مخالفة بمحل معتمر

 
 ................ على الساعة...................................بتاريخ .

 
 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة(السيد  من

 إلى
 ........بـاملحكمة االبتدائية لدى السيد وكيل امللك 

 
  محل معتمر.بطلب إذن معاينة مخالفة  املوضوع:

 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام؛
 

وحيث  ..........................................وبناء على أحكام إليه أعاله،وضوع املشار وبعد، فتبعا للم
 للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية )ة( الحامل ..........................................)ة( السيد بلغ إلى علمنا أن

................................................ نالكائ ....................................باملحل )ة( . والقاطن......................... رقم
 ....................................../نفسه...................... كائنباملحل ال التعمير والبناء ميدانبمخالفة في  /تقوميقوم

املعتمرة، يشرفني أن أطلب منكم  عد من املحالتي ،موضوع املخالفة ،وحيث أن املحل
اتخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا للقانون الجاري به قصد القيام باملعاينة، و  ا كتابياإذن حنامنالتفضل ب

 العمل.
 

 1إمضاء                                                                                                
 
 

 إلى : د اإلخبار قص نسخة موجهة * 
 السيد عامل عمالة /إقليم.............................................      

 ا     السلطة اإلدارية املحلية.................................................
 

                                                           
 نصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال: يتعين الت -1 

  ،......( ؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا../  ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................البناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة لتعمير و ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
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 3ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى

 ........ـباملحكمة االبتدائية  لدىالسيد وكيل امللك 
 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

  

يشرفني أن أوجه إليكم يمنته املحضر األصلي  
   ...................للمعاينة مع مرفقاته طبقا ألحكام 

 

 

 1إمضاء

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 

 
 

 
 

01 

 

 

 

 

02 

 

................ 

 املجموع

 

 
خالفة ممعاينة  أصل محضر  -

التعمير والبناء تحت  ميدانفي 
... في ................ بتاريخ ..........عدد

 .. .............................)ة(  حق السيد
 ب.......  )ة( قاطنال

 ؛من محضر املعاينة نسختان -
والصور الوثائق واملستندات  -

 باملخالفة. املتعلقة الفوتوغرافية

 
  

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛ا للشرطة القضائية.بصفتنا ضابط......قيادة/باشا../  ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.القضائية للشرطة

 ورقـــة اإلرســـال

 

 3ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى

 ........ـباملحكمة االبتدائية  لدىالسيد وكيل امللك 
 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

  

يشرفني أن أوجه إليكم يمنته املحضر األصلي  
   ...................للمعاينة مع مرفقاته طبقا ألحكام 

 

 

 1إمضاء

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 

 
 

 
 

01 

 

 

 

 

02 

 

................ 

 املجموع

 

 
خالفة ممعاينة  أصل محضر  -

التعمير والبناء تحت  ميدانفي 
... في ................ بتاريخ ..........عدد

 .. .............................)ة(  حق السيد
 ب.......  )ة( قاطنال

 ؛من محضر املعاينة نسختان -
والصور الوثائق واملستندات  -

 باملخالفة. املتعلقة الفوتوغرافية

 
  

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛ا للشرطة القضائية.بصفتنا ضابط......قيادة/باشا../  ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.القضائية للشرطة

 ورقـــة اإلرســـال

 

 3ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى

 ........ـباملحكمة االبتدائية  لدىالسيد وكيل امللك 
 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

  

يشرفني أن أوجه إليكم يمنته املحضر األصلي  
   ...................للمعاينة مع مرفقاته طبقا ألحكام 

 

 

 1إمضاء

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 

 
 

 
 

01 

 

 

 

 

02 

 

................ 

 املجموع

 

 
خالفة ممعاينة  أصل محضر  -

التعمير والبناء تحت  ميدانفي 
... في ................ بتاريخ ..........عدد

 .. .............................)ة(  حق السيد
 ب.......  )ة( قاطنال

 ؛من محضر املعاينة نسختان -
والصور الوثائق واملستندات  -

 باملخالفة. املتعلقة الفوتوغرافية

 
  

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛ا للشرطة القضائية.بصفتنا ضابط......قيادة/باشا../  ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.القضائية للشرطة

 ورقـــة اإلرســـال

 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 4ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى

 ..../القيادة قائد امللحقة اإلدارية )ة(السيد
 ....مجلس جماعة)ة( رئيس )ة(  السيد
 ....الوكالة الحضرية)ة( مدير )ة( السيد 

 

 
 

 

 
 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

  

نسخة من يشرفني أن أوجه إليكم يمنته  
ملعاينة مع مرفقاته طبقا ألحكام امحضر 

.............   

  1إمضاء

 

 

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 
 

 
 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

 

حضر معاينة منسخة من  -
التعمير والبناء  ميدانخالفة في م

 ..................................دد....ع تحت
في حق  .............................بتاريخ....

 )ة( نقاط.... ال..........)ة(السيد
 ....................................................ـب

الوثائق نسخة من  -
 والصور الفوتوغرافية واملستندات

 املتعلقة باملخالفة.

 
  

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا../  ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 ورقـــة اإلرســـال

 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -



)ش1شالجريدة الرسمية عدد 7091 - 15 شوا5 1443 )16 ماي 2022( 

 5ملحق رقم 
 لفة في ميدان التعمير والبناء إلى املخالفتوجيه نسخة من محضر معاينة مخا

 
 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة)ة( السيد من 
 إلى

 ...............................  )ة( السيد
 

 
 .إلى املخالف التعمير والبناء ميدانتوجيه نسخة من محضر معاينة مخالفة في  املوضوع:

 
 سالم تام بوجود موالنا اإلمام؛

 

 ، ..............................................وبناء على أحكام  ،إليه أعاله للموضوع املشار تبعا وبعد، ف
 نكم قمتم بارتكاب مخالفة تتعلق ب......................................إوحيث 

 .................. من ......................................................وطبقا ملقتضيات املادة.
 .ذكرال ةاملخالفة السالفمعاينة رفقته نسخة من محضر أوجه إليكم فإني 

 
 

  1إمضاء

 
 

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة
 إلى التاريخ والساعة 

 
 
 
 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......باشا..قيادة//  ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -



عدد 7091 - 15 شوا5 1443 )16 ماي 2022(الجريدة الرسمية )ش1ش  

 6ملحق رقم 
  محضر معاينة املخالفةبتسلم وصل 

 أو االمتناع عن تسلمه
 

 

  محضر معاينة املخالفةبتسلم وصل 
 تناع عن تسلمه رقم........بتاريخ........أو االم

 
 .............................................................بناء على أحكام 

 عند الساعة.......................... على يومه........................ الكامل والوظيفة( االسم))ة( نحن السيد توجهنا
 للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية    )ة( الحامل ................................................................. السيد)ة(

محضر معاينة  نسخة من ووجهنا إليه )ا(......................... باملحل الكائن........................................... رقم
 ..................................................املؤرخ في..............................تحت عدد من طرفه تكبةاملر املخالفة 

 
 محضر معاينة املخالفة شخصيا؛ املخالفتسلم  
 محضر معاينة املخالفة؛ تسلماملخالف عن امتنع  
للبطاقة الوطنية )ة( .......الحامل........................)ا(بصفته........... ...........................1)ة(السيد )ت(ناب 

 نيابة عن املخالف.األمر الفوري بإيقاف األشغال . بتسلم .................رقم  للتعريف اإللكترونية  

 
 

 
 

 إمضاء العون املكلف بالتبليغ                                                من ينوب عنه املخالف أو توقيع      
  
 
 

 

                                                           
ــــ : -1  ـــ  يتعين على املكلف بالتبليغ بيان صفة من تسلم املحضر، ويتعلق األمر بــ

   ؛ (لبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونيةامن عائلة املخالف )االسم الكامل ورقم شخص 

 املقاول؛ 

  البناء؛أحد عمال 

  خالفة.له عالقة باملحل موضوع املكل شخص 

 

بتسلم محضر معاينة املخالفة نيابة عن املخالف.

البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية( ؛

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 7ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى

 ........ـباملحكمة االبتدائية لدى وكيل امللك  السيد
 .... 2/القيادةامللحقة اإلدارية )ة( قائد السيد

 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

  

منته قصد الوثيقة ييشرفني أن أوجه إليكم  
رقم  يلى امللف موضوع إرساليتالتفضل بضمها إ

 ................... بتاريخ........

  1إمضاء

 

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 

 
 

01 

 

 

 

 

 

01 

 

باالمتناع  وصلمن نسخة  -
 محضر املخالفةعن تسلم 

 السيد)ة(املرتكبة من طرف 
........................... 

 
 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ....(..، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
املخالفة داخل مجال  قعتفي حالة قيام املراقب بمعاينة املخالفة، يتم توجيه نسخة من محضر املعاينة إلى السلطة اإلدارية املحلية التي  -2 

 اختصاصها الترابي.

 ورقـــة اإلرســـال

 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 8ملحق رقم 
 شاال ال أمر فوري بإيقاف 

 
 عدد............شاال ال أمر فوري بإيقاف 

 .على الساعة..................بتاريخ..................
 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدنحن 
 ؛............................................................................بناء على أحكام  -
 بناء على مخالفتكم ملقتضيات.............................................................؛ -
 ؛.................يلي: ..........................................................بما  مكموذلك بقيا -
 ؛............ بتاريخ .................تحت عدد. نابناء على محضر املعاينة املنجز من طرف -
 شغال املكونة للمخالفات ما زالت في طور اإلنجاز.األ ن إوحيث   -

 
 *نأمر*

... ......رقم ............... للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية   )ة(.......... الحامل........................... )ة(  السيد
........... ......... ابتداء من تاريخه..................................الكائن ب .....أو املحل بالورش ألشغال لباإليقاف الفوري 

 على الساعة.........................
  1إمضاء                                                

 
 املرفقات:

 ........نسخة من محضر املعاينة عدد.............. بتاريخ.....
 

 للسادة: ةنسخة موجه
 ؛إقليم .............................../عامل عمالة  -
 ؛..........................السلطة اإلدارية املحلية -
 ؛..........................عةجمامجلس )ة( رئيس  -

 ........................ـالوكالة الحضرية ل)ة( مدير  -

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا../ ملحقة إداريةقائد) 
 ......(، ؛نا ضابطا للشرطة القضائيةبصفت بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -



5ش1شالجريدة الرسمية عدد 7091 - 15 شوا5 1443 )16 ماي 2022( 

 9ملحق رقم 
 شاالال فوري بإيقاف المر ل وصل بتسلم ا

 أو االمتناع عن تسلمه

 
 شاالال فوري بإيقاف المر تسلم ال بوصل 

 رقم........بتاريخ........ أو االمتناع عن تسلمه 
 

 ............................................................بناء على أحكام 
 عند الساعة.......................... على ومه........................( يالكامل والوظيفة االسم) )ة( توجهنا نحن السيد

 للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية   )ة( الحامل  ...............................................................السيد)ة(
بإيقاف  أمرا فوريا ووجهنا إليه )ا(.............................. ..... باملحل الكائن........................................رقم

 شغال تحت عدد..............................املؤرخ في..........................................األ 
 
 ؛األمر الفوري بإيقاف األشغال شخصيا تسلم املخالف    
 بإيقاف األشغال؛األمر الفوري  تسلمعن املخالف امتنع     
للبطاقة )ة( .......الحامل................................)ا(.................................... بصفته1)ة( السيد )ت( ناب  

نيابة عن األمر الفوري بإيقاف األشغال . بتسلم .................رقم  الوطنية للتعريف اإللكترونية  
 املخالف.

 
 

 إمضاء العون املكلف بالتبليغ                                           أو من ينوب عنه املخالف توقيع    
 
 

 
 
 
 

                                                           
ــ -1  ـــ  ــ :يتعين على املكلف بالتبليغ بيان صفة من تسلم املحضر، ويتعلق األمر بــ

   ؛ (االلكترونية لتعريفلبطاقة الوطنية المن عائلة املخالف )االسم الكامل ورقم شخص 

 املقاول؛ 

  البناء؛أحد عمال 

  له عالقة باملحل موضوع املخالفة.كل شخص 

البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية( ؛

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 10ملحق رقم 
 

 الشاال وإغالق الورش والحجز يقافمحضر تفصيلي بإ
 

 والحجز الورشوإغالق  الشاال يقافمحضر تفصيلي بإ
 . على الساعة........................بتاريخ .........................  .رقم...... 

 
 

....................على الساعة  بتاريخ (  ، قمنا  1االسم الكامل والوظيفة والصفة) أسفله  نحن املوقعون         
 ......................................لسيد )ة( التعمير والبناء مرتكبة من طرف ا ميدان..................... بمعاينة مخالفة في 

 ......؛.......حيث خالف )ت( مقتضيات....................................................... -
 ؛.يلي: ..........................................................................بما مه )ا( وذلك بقيا -
 ...........بتاريخ......................قمنا بتحرير محضر معاينة املخالفة تحت عدد........ -
ر توجيه أمر بإيقاف أشغال البناء عدد................مؤرخ في .................... وتبليغهما للمعني باألمب قمناو  -

يه ، إال أن هذا األخير لم ينفذ األمر املوجه إلبتاريخ.........................................مقابل وصل بالتسلم
 وواصل أشغال البناء غير القانونية.

وإغالق  وعليه، قمنا بحجز املعدات واألدوات ومواد البناء وإفراغ الورش من عمال البناء وإيقاف األشغال
 الورش ووضع األختام عليه.

 موضوع الحجز في التالي: واملعدات وتتمثل املواد
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 تصريحات املخالف )عند االقتضاء( :

.......................................................................................... 
........................................................................................... 

 ء املخالف إمضا                                                                                                                           1 إمضاء                  
 عند االقتضاء( رفضه التوقيع/  )اإلشارة إلى غيابه                                                                                                                                             

 
 
 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......شا..قيادة/با ملحقة إدارية / قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 11ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى

 بـ........املحكمة االبتدائية لدى وكيل امللك  السيد
 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

  

يشرفني أن أوجه إليكم يمنته أصل املحضر  
األشغال وإغالق الورش  يقافتفصيلي بإال

   والحجز مع مرفقاته طبقا ألحكام ...................

  1إمضاء

 

 الضبط يتضمن اإلشارةختم مكتب 

 إلى التاريخ والساعة 

 
 

01 

 

 

 

 

 

-- 

 

 يقافتفصيلي بإالحضر أصل امل -
 األشغال وإغالق الورش والحجز 

  عدد......بتاريخ........................
 
 

األمر و  نسخة من محضر املعاينة -
األمر / الفوري بإيقاف األشغال

وصل تبليغ من و  بإنهاء املخالفة
ملعاينة واألمر املخالف بمحضر ا

الفوري بإيقاف األشغال واألمر 
 بإنهاء املخالفة

لألشياء  فوتوغرافيةاللصور وا -
تحمل تاريخ وساعة  املحجوزة
 .التقاطها

 
 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛طا للشرطة القضائيةبصفتنا ضاب بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 ورقـــة اإلرســـال

 

؛

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 12ملحق رقم 
 التعمير والبناء ميدانفي ة خالفاملأمر بإنهاء 

 
 ...............بتاريخ .............................. على الساعة............

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة)ة(  السيدمن 
 إلى 

 ب..............................  )ة( نقاط........................ال )ة( السيد
 رقم ............ للتعريف االلكترونية بطاقة الوطنيةلل  )ة( الحامل

 
  ةأمر بإنهاء مخالف  املوضوع :

 اينة املخالفة تحت رقم............بتاريخ.................................:  محضر مع      املرجع
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام
 ، ..................................................وبعد، وبناء على أحكام 

 "مركم"نأ
................................................  ــالكائن بباتخاذ كافة التدابير الالزمة إلنهاء املخالفة التي ارتكبتموها باملحل  

.................... وذلك داخل أجل ال يتعدى ................ ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا ....واملتمثلة في .............
  .الكتاب

 
  1إمضاء                                                      

 موجهة للسادة :نسخة 
 ؛إقليم ............................... /عامل عمالة -
 ؛السلطة اإلدارية املحلية......................... -
 ؛..............................مجلس جماعة)ة( رئيس -

 .....................ـالحضرية ل ة( الوكالة)مدير -
 
 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا..ملحقة إدارية / قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................ي لجهة لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطنا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 13ملحق رقم 
 خالفةبإنهاء املمر وصل بتسلم ال 

 أو االمتناع عن تسلمه
 

 بإنهاء املخالفةمر وصل بتسلم ال 
 أو االمتناع عن تسلمه رقم ........بتاريخ...........

 
 ............................................................بناء على أحكام 

 الساعة..........................ى عل  ......ومه..................)االسم الكامل والوظيفة( ي )ة( توجهنا نحن السيد
 للتعريف االلكترونية بطاقة الوطنيةلل)ة( الحامل  السيد)ة(............................................................... عند
 بإنهاء املخالفةأمرا  ووجهنا إليه )ا(.... ................................ باملحل الكائن.......................................رقم

 تحت عدد..............................املؤرخ في..........................................
 
 املخالف األمر بإنهاء املخالفة شخصيا؛ تسلم    
 عن تسلم األمر بإنهاء املخالفة؛ املخالف امتنع    
)ة( الحامل.........................................)ا(....................................... بصفته.......1)ت( السيد )ة( ناب    

 نيابة عن املخالف.األمر بإنهاء املخالفة . بتسلم ................. رقم للتعريف االلكترونية الوطنية للبطاقة
 

 
 إمضاء العون املكلف بالتبليغ                                               أو من ينوب عنه املخالفتوقيع       

 
 

 
 
 

                                                           
ــــ : -1  ـــ  يتعين على املكلف بالتبليغ بيان صفة من تسلم املحضر، ويتعلق األمر بــ

   ؛ (االلكترونية لتعريفلبطاقة الوطنية المن عائلة املخالف )االسم الكامل ورقم شخص 

 املقاول؛ 

  البناء؛أحد عمال 

  قة باملحل موضوع املخالفة.له عالكل شخص 

 

البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية( ؛

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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  14ملحق رقم 
 محضر إنهاء املخالفة 

 
 رقم.................. إنهاء املخالفة محضر 

 بتاريخ ........................... على الساعة...........................
 

 ؛ (1والصفة والوظيفة)االسم الكامل نحن املوقعون أسفله : 
 ؛ ....................بتاريخ ...................................ء على محضر معاينة املخالفة رقماوبن

 ...........................)ة(  ...... املوجه إلى املخالف السيد.....وبناء على األمر بإنهاء املخالفة رقم....................../..
رقم  للتعريف االلكترونية الوطنية ة( للبطاقة) ...................................... والحاملبتاريخ..

.............................................................، والكائن محل املخالفة ة( ب.) ............................................والقاطن
 ...........................................................................بالعنوان السالف، أو ب..

 إنهاء املخالفة في.................................... )ا( أجلوحيث حددنا له
 وبناء على ما قمنا به من معاينة بتاريخ ..............................................................

 قيامال، وذلك من خالل أجل إنهاء املخالفة إليه مناألوامر املبلغة  نفذ قد لنا أن املخالف اتضح
 ..........................................ب............................................................................................................................

 

        
 1 إمضاء                                                              

 
 
 
 

 نسخة موجهة إلى السادة :
 ؛إقليم .............................../عامل عمالة  -
 ؛السلطة اإلدارية املحلية........................ -

 ؛..............................جماعة مجلس)ة( رئيس -

 ؛.......................ـالحضرية ل الوكالة)ة(  مدير  -

 ...………………)ة(السيد :املخالف -

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية / قائد) 
 ......(، ؛شرطة القضائيةبصفتنا ضابطا لل بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 15ملحق رقم 
 

 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفةالسيد من 
 إلى

 ........بـاملحكمة االبتدائية لدى السيد وكيل امللك 
 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 املرفقات
 وتلخيص موضوعهانوع الوثائق 

محضر أصل ن أوجه إليكم يمنته يشرفني أ
ونسخة من محضر معاينة  إنهاء املخالفة

 إلرساليتي عددتبعا املوجه إليكم  املخالفة
 بتاريخ.............

 

 

 1 إمضاء

 

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 

 
 

 
 

02 

 

 

 

 

إنهاء املخالفة  أصل محضر 
..مرفقا ..............بتاريخ.......................رقم

بنسخة من محضر معاينة املخالفة 
 م ..............يتعلق باملخالف السيدرق
 )ة(

................................................................ 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......( ؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا..ة إدارية/ ملحققائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................هة لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجا بمراق

 (.للشرطة القضائية
 
 

 ورقـــة اإلرســـال

 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -

 لسيد)ة(
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16ملحق رقم   

 (1السيد )االسم الكامل والوظيفة والصفةمن 
 إلى

 .........2القيادة/السيد قائد امللحقة اإلدارية
 ....جماعة )ة( مجلس رئيس )ة( السيد
 الحضرية.... )ة( الوكالة مدير )ة( السيد 

 

 
 

 
 

عدد  مالحظات
 املرفقات

 نوع الوثائق وتلخيص موضوعها

يشرفني أن أوجه إليكم يمنته نسخة من 
 محضر إنهاء املخالفة.

 

 1 إمضاء

 

 
 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 
 
 
 
 
 
 

 
 
01 

 

إنهاء املخالفة  نسخة من محضر 
 ق..............، يتعلبتاريخرقم..................

 ...........................)ة(لسيدا باملخالف

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1

 قيادة/باشا.........بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية(؛ ملحقة إدارية/  )......، قائد 
 ......(،  ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية ..........بعمالة/إقليم........... لتعمير والبناءامراقب ) 
 ......(،  بصفتنا ضابطا للشرطة  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة امراقب

 (.القضائية
املخالفة داخل مجال  تقعإلى السلطة اإلدارية املحلية التي  إنهاء املخالفةمحضر في حالة قيام املراقب بمعاينة املخالفة، يتم توجيه نسخة من  -2 

 اختصاصها الترابي.

 ورقـــة اإلرســـال

 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -

 لسيد)ة(

 لسيد)ة(
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 17ملحق رقم 
 رسالة إخبار السلطة اإلدارية املحلية 

 اتخاذ املخالف للتدابير الالزمة إلنهاء املخالفةبعدم 
 

 ................. على الساعة...........................بتاريخ ..........
 

 (1)االسم الكامل والوظيفة والصفة )ة( السيدمن 
 إلى 

 السلطة اإلدارية املحلية 
 قيادة/باشا ............. امللحقة اإلدارية أو  قائد

 
 

 خالفة.تنفيذ املخالف لألوامر املبلغة إليه من أجل إنهاء املإخبار بعدم  املوضوع :
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام
 ، ..................................................وبعد، بناء على أحكام 

الحامل )ة( ........................... )ة( وبناء على األمر بإنهاء املخالفة رقم...../........ املوجه إلى املخالف السيد
 )ة( ...........................................والقاطنرقم  كترونيةللتعريف االل بطاقة الوطنيةلل

ب.......................................، والكائن محل املخالفة بالعنوان السالف، أو 
 ب.............................................................................

 خالفة في....................................وحيث حددنا له أجل إنهاء امل
 وبناء على ما قمنا به من معاينة بتاريخ ..............................................................

 .من أجل إنهاء املخالفة ينفذ األوامر املبلغة إليهلم اتضح لنا أن املخالف 
 

 1 إمضاء

 
 

 املرفقات
 املخالفة؛نسخة من األمر بإنهاء  -

  .نسخة من وصل التسلم -
                                                           

 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 
  ،......(..؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قائد قيادة/باشا) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ءلتعمير والبناا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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  18ملحق رقم 
 أمر بالهدم

 
 بتاريخ .............................. على الساعة.........................

 
 
 
 

 ...بتاريخ..........................أمر بالهدم عدد........
 

 ادة ......................قي امللحقة اإلدارية/ .........../ قائدالسيد........... نحن
 ؛أحكام........................................بناء على 

 قتضيات.............................................................؛مل وعلى مخالفتكم
 ؛.........يلي: ..................................................................بما مكم وذلك بقيا
 بتاريخ ................................................. ...................................... : محضر معاينة املخالفة رقم إلىواستنادا 

 .................................. بتاريخ ......................................... : شغال عدداأل األمر الفوري بإيقاف وبعد اإلطالع على 
بشأن عدم .....................................1من السيد.....املتوصل بها .......بتاريخ........عدد....خبارية اإل  رسالةال علىو 

 باألمر السالفالقانوني املضمن  داخل األجل املبلغة إليه من أجل إنهاء املخالفة ألوامر املخالف ل تنفيذ
 .الذكر

 

 نأمر""
أو البناء بهدم رقم.....................للتعريف االلكترونية لبطاقة الوطنية ل )ة( .........................الحامل)ة( السيد

 : ب )ة( في........................................والواقع )ة( للقانون ولضوابط البناء والتعمير، واملتمثل ةاملخالفاألشغال 
 .جل أقصاه....................ابتداء من تاريخهألى ما كانت عليه في إوإعادة الحالة  .........................................

       
 السلطة اإلدارية املحليةوختم إمضاء 

 
 إلى السيد العامل قصد اإلخبار نسخة موجهة 

                                                           
 م الكامل والوظيفة والصفة، مثال: يتعين التنصيص بشكل واضح على االس -1 

  ،......(..؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قائد قيادة/باشا) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... لتعمير والبناءا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................دسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهنا بمراق

 (.للشرطة القضائية

ةاململكة املاربي  
 وزارة الداخلية

 ................عمالة 
 املنطقة الحضرية / الدائرةلباشوية /ا

 امللحقة اإلدارية /القيادة

 

نحن) لسيد)ة(...................../)ق6ئد) مللحقة) إلد رية/)قي6دة)......................

السيد )ة(1 .............................

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 19ملحق رقم 
 الهدمأمر ببتسلم وصل 

 أو االمتناع عن تسلمه
 

 بتسلم أمر بالهدموصل 
 رقم ........بتاريخ.......  أو االمتناع عن تسلمه

 
 

 

 
ل والوظيفة( مالكا االسمنحن السيد )............. توجهنا ..........................................بناء على أحكام
 ................................................................. لسيد)ة(ا عند الساعة..........................ى عل  يومه........................

.................................. باملحل الكائن................................... االلكترونية لتعريفل بطاقة الوطنيةلل)ة( الحامل 
 .املؤرخ في..........................تحت عدد............... الهدماألمر ب )ا(  ووجهنا إليه

 
 األمر بالهدم شخصيا؛ املخالف تسلم 
 املخالف عن تسلم األمر بالهدم؛ امتنع 
بطاقة لل )ة(.........................................الحامل)ا(............................................ بصفته1)ة( السيد )ت(ناب 

 ............... بتسلم األمر بالهدم نيابة عن املخالف.رقم االلكترونية لتعريفلالوطنية 
 

 
 إمضاء العون املكلف بالتبليغ                                  أو من ينوب عنه  توقيع املخالف

 
 
 

 

                                                           
ــــ : -1  ـــ  يتعين على املكلف بالتبليغ بيان صفة من تسلم املحضر، ويتعلق األمر بــ

   ؛ (لبطاقة الوطنية للتعريف االلكترونيةامن عائلة املخالف )االسم الكامل ورقم شخص 

 ول؛املقا 

  البناء؛أحد عمال 

  له عالقة باملحل موضوع املخالفة.كل شخص 

 

البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية( ؛

اإللكترونية رقم .............................

)ة(

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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  20ملحق رقم 
 إندار بإخالء بناية

 

 ................بتاريخ ..................... على الساعة.........
 
 
 
 
 
 

 إندار بإخالء بناية
 ..بتاريخ.............................د........عد           

 
 قيادة ...................... املحلقة اإلدارية/ .........../ قائد...........)ة(السيد نحن

 ؛أحكام........................................بناء على 
 ...............................بتاريخ ........................ ...................................... رقم:محضر معاينة املخالفة  إلى واستنادا

 ............................................. بتاريخ ......................................... رقم:األمر بإنهاء املخالفة  وبعد االطالع على
 ...............بتاريخ .................... األمر املوجه اليكم بهدم األشغال أو األبنية موضوع املخالفة رقم.............و 

 الذكر . بالهدم السالفوحيث إنكم لم تنفذوا األمر 

 "وجه إنذارا"ن
 االلكترونية لتعريفللبطاقة الوطنية ل )ة( امل......الح.....................................)ة( السيدإلى 

من مشتمالتها، وذلك وإفراغها من معتمريها  الكائنة ب....................................... بإخالء البنايةرقم..................
 .ابتداء من تاريخهساعة  48داخل أجل أقصاه 

       
 إمضاء وختم السلطة اإلدارية املحلية

 
 
 
 .إلى السيد العامل قصد اإلخبار سخة موجهةن

 
 

 

 

ةاململكة املاربي  
 وزارة الداخلية

 ................عمالة 
  املنطقة الحضرية / الدائرةالباشوية / 

 امللحقة اإلدارية /القيادة

إنذ ر بإخالء بن6ية

إنذ ر)بإخالء)بن6ية

..................................................... ؛

............................................ ؛

.................................... ؛
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  21ملحق رقم 
 محضر امتناع عن إخالء بناية من معتمريها وإفراغها من مشتمالتها

 
 بتاريخ ........................... على الساعة...........................

 

 إخالء بناية من معتمريها محضر امتناع عن 
 بتاريخ.......رقم............. اوإفراغها من مشتمالته

 
 ( ؛1والصفة )االسم الكامل والوظيفة  نحن املوقعون أسفله :

 ؛ ....................بتاريخ ...................................بناء على محضر معاينة املخالفة رقم
 ؛ يخ .........................بتار  على األمر بإنهاء املخالفة رقم...................... وبعد االطالع

 ؛ بتاريخ ................................... ................األمر بالهدم رقم.............. و 
 ؛...بتاريخ...........................................رقماإلنذار بإخالء البناية و  

 االلكترونية لتعريفللبطاقة الوطنية لحامل )ة( لا ...................)ة( السيد املوجه إلى املخالف
  ............................................................رقم

من معتمريها وإفراغها من  اتضح لنا أن املخالف امتنع عن تنفيذ األمر املوجه إليه بإخالء البناية
 .مشتمالتها

 

        
 1 إمضاء                                                              

 

 نسخة موجهة إلى السادة :
 ؛إقليم .............................../عامل عمالة  -
 ؛.........................ةمجلس جماع )ة(  رئيس -
 ؛......................ـالوكالة الحضرية ل )ة( مدير  -

 ...………………)ة(املخالف: السيد -
 
 

                                                           
 التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  يتعين - 1

  ،......(..؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قائد قيادة/باشا) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية ..بعمالة/إقليم................... لتعمير والبناءا بمراق ) 

بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق ،)......
 (.للشرطة القضائية

)......، مراقب التعمير والبناء بعمالة/إقليم..................... بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية( ؛

.................. بصفتنا ضابطا  لجهة  الوطني  التراب  وإعداد  املعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  باملفتشية  والبناء  التعمير  )......، مراقب 

للشرطة القضائية(.

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 22ملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من القائد رئيس امللحقة اإلدارية /قائد قيادة
 بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية

 إلى
 ب........املحكمة االبتدائية امللك لدى السيد وكيل 

 

 
 

 
 

 

 مالحظات
عدد 

 المرفقات
 وتلخيص موضوعها الوثائقنوع 

يشرفني أن أحيل عليكم الوثائق املشار إليها 
املخالف يمنته، وذلك بعد امتناع 

..................عن تنفيذ األمر املوجه )ة(السيد
بإخالء البناية من معتمريها وإفراغها من اليه 

 داخل األجل املحدد له. مشتمالتها

 إمضاء ضابط الشرطة القضائية

 

 ختم مكتب الضبط يتضمن اإلشارة

 إلى التاريخ والساعة 

 

 

 

 

 

03 
 

 

 .؛أمر الهدم رقم ......../............. -
 .. ؛........اإلنذار بإخالء البناية رقم -
محضر امتناع عن إخالء بناية من  -

 . معتمريها وإفراغها من مشتمالتها

 

 ورقـــة اإلرســـال

 

ةاململكة املاربي  
 وزارة الداخلية

 ................عمالة 
 الحضرية / الدائرةملنطقة الباشوية /ا

 امللحقة اإلدارية /القيادة
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 23ملحق رقم 
 بأسماء معتمري املبنى وجرد مشتمالتهمحضر 

 

 بأسماء معتمري املبنى وجرد مشتمالتهمحضر 
 ساعة........................بتاريخ .......................... على الرقم.......   

 

 ( ؛1والصفة )االسم الكامل والوظيفة  نحن املوقعون أسفله :    
 ؛ ....................بتاريخ ...................................بناء على محضر معاينة املخالفة رقم

 ؛ ريخ .........................بتا وبعد االطالع على األمر بإنهاء املخالفة رقم......................
 ؛ بتاريخ ................................... و األمر بالهدم رقم..............................

 ؛...بتاريخ...........................................واإلنذار بإخالء البناية رقم 
 االلكترونية لتعريفلبطاقة الوطنية لل الحامل )ة(......................)ة( السيد ،املخالف امتنعوبعد أن 

محضر ) عن تنفيذ األمر املوجه إليه بإخالء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتمالتها.......................... رقم
 (............وإفراغها من مشتمالتها رقم.............بتاريخ.... امتناع عن إخالء بناية من معتمريها

 

 بتحديد أسماء معتمري املبنى وجرد مشتمالته.قمنا 

 التالي:في  قائمة أسماء معتمري املبنىوتتمثل 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 : وتم جرد مشتمالت املبنى كالتالي

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 إمضاء

 

                                                           
 التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  يتعين - 1

 قائد قيادة/باشا.........بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية(؛ ،......( 
 مراقب التعمير والبناء بعمالة/إقليم..................... بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية( ؛ ،......( 
 ي لجهة .................. بصفتنا ضابطا )......، مراقب التعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطن

 للشرطة القضائية(.
 

 23ملحق رقم 
 بأسماء معتمري املبنى وجرد مشتمالتهمحضر 

 

 بأسماء معتمري املبنى وجرد مشتمالتهمحضر 
 ساعة........................بتاريخ .......................... على الرقم.......   

 

 ( ؛1والصفة )االسم الكامل والوظيفة  نحن املوقعون أسفله :    
 ؛ ....................بتاريخ ...................................بناء على محضر معاينة املخالفة رقم

 ؛ ريخ .........................بتا وبعد االطالع على األمر بإنهاء املخالفة رقم......................
 ؛ بتاريخ ................................... و األمر بالهدم رقم..............................

 ؛...بتاريخ...........................................واإلنذار بإخالء البناية رقم 
 االلكترونية لتعريفلبطاقة الوطنية لل الحامل )ة(......................)ة( السيد ،املخالف امتنعوبعد أن 

محضر ) عن تنفيذ األمر املوجه إليه بإخالء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتمالتها.......................... رقم
 (............وإفراغها من مشتمالتها رقم.............بتاريخ.... امتناع عن إخالء بناية من معتمريها

 

 بتحديد أسماء معتمري املبنى وجرد مشتمالته.قمنا 

 التالي:في  قائمة أسماء معتمري املبنىوتتمثل 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 : وتم جرد مشتمالت املبنى كالتالي

.......................................................................................... 

........................................................................................... 

 إمضاء

 

                                                           
 التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  يتعين - 1

 قائد قيادة/باشا.........بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية(؛ ،......( 
 مراقب التعمير والبناء بعمالة/إقليم..................... بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية( ؛ ،......( 
 ي لجهة .................. بصفتنا ضابطا )......، مراقب التعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطن

 للشرطة القضائية(.
 

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 24 ملحق رقم
 إخبار بالشروع في عملية الهدم

 
 بتاريخ ............................ على الساعة..........................

 
 

 الهدم اإلدارية املكلفة بلجنة الرئيس من 
 إلى

 ........ـباملحكمة االبتدائية لدى السيد وكيل امللك 
 
 

 

 .عملية الهدم بالشروع فيإخبار  املوضوع:
 الهدم رقم.../........مر بأ املرجع:

 
 ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام

 وبعد، تبعا ألحكام......................................
 أعاله؛الهدم املشار إليه في املرجع األمر بواستنادا إلى 

 بالهدم؛األمر وحيث لم يتقيد املخالف بهدم األبنية املخالفة داخل األجل املحدد له في 
 ؛ ...............................بتاريخ..........عدد. ةم إخبار السلطة اإلدارية املحلية برسالة إخباريوحيث ت

...للقيام ...............على الساعة............................بتاريخ.. اإلدارية املكلفة بالهدموبناء على انعقاد اللجنة 
 املخالف؛عة وعلى نفقة سا 48بعملية الهدم داخل أجل ال يتعدى 

 .توفير الشروط الضرورية لتنفيذ عملية الهدمبوحيث تأكدت اللجنة من قيام السلطة اإلدارية املحلية 
عملية الهدم باملحل موضوع املخالفة الكائن ب..............................................، وذلك  بالشروع فيفإنه قمنا 

 تداء من الساعة ...........................بتاريخ.................اب
 

 اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدمإمضاء رئيس 
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 محضر بانتهاء عملية الهدم

 

 لهدممحضر بانتهاء عملية ا
 بتاريخ.............على الساعة.....................

 
 

 ارية املكلفة بالهدماللجنة اإلدأعضاء بصفتنا و  أسفله:نحن املوقعون 
 بناء على أحكام ..........................................................................

 ......./........الهدم رقم. أمر بناء على و 
بحضور كل من .......و بتاريخ........................................ابتداء من الساعة...........................عملية الهدم  تمت

 .................................................طرف ................................................../نفذت عملية الهدم من 
 املخالفة )تحديد املدة الزمنية بدقة(. لألشغالواستغرقت عملية الهدم الكلي 

 .ت فيها عملية الهدم(وقد تمت هذه العملية )وصف الظروف التي تم
 : التالية أسماؤهم وصفاتهماللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم إمضاء أعضاء 

 ؛................................ : عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيسا السيد -
 ؛................................................ : )ا( أو من يمثله مجلس الجماعة )ة(رئيس)ة( السيد  -
 ؛املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير:.............................)ة( ممثل )ة( السيد  -
 ؛.................................... : )ا( القائد اإلقليمي للوقاية املدنية أو من يمثله)ة(  السيد -
عة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة )عند بالالممركزة التا )ة( املصالحممثل)ة( السيد  -

 االقتضاء(................................؛
 ................ : )ا( أو من يمثلهاملصلحة املكلفة بتدبير مرفق املاء والكهرباء والشبكات )ة( مدير )ة(  السيد -

 
 

 
 : نسخة موجهة إلى

 ؛ وكيل امللك املختص -
 ؛املحليةطة اإلدارية السل -
 مجلس الجماعة؛)ة( رئيس  -
 الوكالة الحضرية. مدير )ة(-
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 اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدمتقرير 
 بعدم إمكانية مباشرة الهدم

 
 بالهدم؛اللجنة اإلدارية املكلفة أعضاء بصفتنا و  أسفله:نحن املوقعون 

 ؛ .......................................................بناء على أحكام ...................
 ؛ ........./....الهدم رقم. أمر بناء على و 
 ؛ بالهدم األمر األبنية املخالفة داخل األجل املحدد له في  بهدم املخالفوحيث لم يتقيد  

.على الساعة....... .....انتقلنا إلى املحل املذكور من أجل مباشرة عملية الهدم، وذلك بتاريخ......
.....املعهد إليها تنفيذ عملية الهدم )عند ........وباالستعانة بالقوات العمومية وبممثل شركة.............

 االقتضاء(.
 .1........ .....................إال أنه تبين ........

 عملية الهدم.مما يخلص معه والحالة هاته إلى عدم إمكانية مباشرة عملية الهدم /إتمام 
  

 حرر في .......بتاريخ................
 

 : التالية أسماؤهم وصفاتهماللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم إمضاء أعضاء 

 ؛................................ : عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيساالسيد  -
 ؛................................................ : )ا( أو من يمثله مجلس الجماعة )ة( رئيس )ة(  السيد -
املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة  )ة(ممثل )ة(السيد -

 ؛بالتعمير:.............................
 ؛.................................... : )ا( اإلقليمي للوقاية املدنية أو من يمثله )ة(  القائد)ة(السيد  -
ممثل املصالح الالممركزة التايعة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة )عند )ة( السيد  -

 االقتضاء(................................؛
 : ........ )ا( أو من يمثلهاملصلحة املكلفة بتدبير مرفق املاء والكهرباء والشبكات  )ة( مدير )ة( السيد  -

 

 : نسخة موجهة إلى
 املختص؛ل امللك وكي -
 .السلطة اإلدارية املحلية -

 

                                                           
 .إتمامها في حالة مباشرتها دون  وصف دقيق للظروف واملالبسات التي حالت دون مباشرة عملية الهدم في حالة عدم مباشرتها أو  -1 

 26ملحق رقم 
 

 اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدمتقرير 
 بعدم إمكانية مباشرة الهدم

 
 بالهدم؛اللجنة اإلدارية املكلفة أعضاء بصفتنا و  أسفله:نحن املوقعون 

 ؛ .......................................................بناء على أحكام ...................
 ؛ ........./....الهدم رقم. أمر بناء على و 
 ؛ بالهدم األمر األبنية املخالفة داخل األجل املحدد له في  بهدم املخالفوحيث لم يتقيد  

.على الساعة....... .....انتقلنا إلى املحل املذكور من أجل مباشرة عملية الهدم، وذلك بتاريخ......
.....املعهد إليها تنفيذ عملية الهدم )عند ........وباالستعانة بالقوات العمومية وبممثل شركة.............

 االقتضاء(.
 .1........ .....................إال أنه تبين ........

 عملية الهدم.مما يخلص معه والحالة هاته إلى عدم إمكانية مباشرة عملية الهدم /إتمام 
  

 حرر في .......بتاريخ................
 

 : التالية أسماؤهم وصفاتهماللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم إمضاء أعضاء 

 ؛................................ : عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيساالسيد  -
 ؛................................................ : )ا( أو من يمثله مجلس الجماعة )ة( رئيس )ة(  السيد -
املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة  )ة(ممثل )ة(السيد -

 ؛بالتعمير:.............................
 ؛.................................... : )ا( اإلقليمي للوقاية املدنية أو من يمثله )ة(  القائد)ة(السيد  -
ممثل املصالح الالممركزة التايعة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة )عند )ة( السيد  -

 االقتضاء(................................؛
 : ........ )ا( أو من يمثلهاملصلحة املكلفة بتدبير مرفق املاء والكهرباء والشبكات  )ة( مدير )ة( السيد  -

 

 : نسخة موجهة إلى
 املختص؛ل امللك وكي -
 .السلطة اإلدارية املحلية -

 

                                                           
 .إتمامها في حالة مباشرتها دون  وصف دقيق للظروف واملالبسات التي حالت دون مباشرة عملية الهدم في حالة عدم مباشرتها أو  -1 
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 اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدمتقرير 
 بعدم إمكانية مباشرة الهدم
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 .1........ .....................إال أنه تبين ........

 عملية الهدم.مما يخلص معه والحالة هاته إلى عدم إمكانية مباشرة عملية الهدم /إتمام 
  

 حرر في .......بتاريخ................
 

 : التالية أسماؤهم وصفاتهماللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم إمضاء أعضاء 

 ؛................................ : عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيساالسيد  -
 ؛................................................ : )ا( أو من يمثله مجلس الجماعة )ة( رئيس )ة(  السيد -
املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة  )ة(ممثل )ة(السيد -
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 ؛.................................... : )ا( اإلقليمي للوقاية املدنية أو من يمثله )ة(  القائد)ة(السيد  -
ممثل املصالح الالممركزة التايعة للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة )عند )ة( السيد  -
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 : ........ )ا( أو من يمثلهاملصلحة املكلفة بتدبير مرفق املاء والكهرباء والشبكات  )ة( مدير )ة( السيد  -

 

 : نسخة موجهة إلى
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 .السلطة اإلدارية املحلية -
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مقاولة

 

                                                           
 يتعين التنصيص بشكل واضح على االسم الكامل والوظيفة والصفة، مثال:  -1 

  ،......(؛.بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية......قيادة/باشا.. ملحقة إدارية/ قائد) 
 ......(، ؛بصفتنا ضابطا للشرطة القضائية بعمالة/إقليم..................... ر والبناءلتعميا بمراق ) 
 ......(، بصفتنا ضابطا  ..................لتعمير والبناء باملفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة ا بمراق

 (.للشرطة القضائية
طبيعة حسب ي تمت مخالفتها، بالتنصيص على املقتضيات القانونية التملزمون  بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية القائد/الباشااملراقب أو  -2 

املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
 3.....................................................................................................بما يلي :)ا( وذلك بقيامه  

  .من قانون املسطرة الجنائية 24طبقا ألحكام املادة  بتاريخ....................................... وقد حرر هذا املحضر 
 1 إمضاء                                                                                                

 نسخة موجهة إلى السادة :
 إقليم .............................../لةعامل عما  -
 السلطة اإلدارية املحلية.......................... -
 ................مجلس جماعة )ة(  رئيس -
 ل.............. الوكالة الحضرية  )ة( مدير  -
 …………………………)ة(: السيد املخالف -
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 27ملحق رقم 
 أمر بتحصيل املداخيل املترتبة عن عملية الهدم

 بتاريخ ........................... 
 

 اململكة املاربية
 وزارة الداخلية
 عمالة...........

 ............../ إقليمعامل عمالة
 إلى

 ...........)املخالف()ة( السيد
 

 رتبة عن عملية الهدم.ت: أمر بتحصيل املداخيل امل املوضوع   
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام
 ،وبعد
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ن تاريخ .....................................تحت رقم.............................................، وذلك داخل أجل ال يتعدى......أيام م
 جاري بها العمل.توصلكم بهذا األمر. وذلك تحت طائلة ترتيب الجزاءات القانونية ال

 
 إمضاء                       

 .نسخة موجهة إلى السلطة اإلدارية املحلية

 

                                                           
  نفقات الدراسات واألشغال املتعلقة بعملية الهدم. جميعلجرد  -1 
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املتعلق  25.90، أو القانون رقم املتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه 12.90 رقم التي قد ترتكب خالفا ملقتضيات القانون و املخالفة املرتكبة، 
بشأن توسيع نطاق العمارات  1.60.063م قملجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، أو الظهير الشريف ر بالتجزئات العقارية وا

 القروية كما تم تغييره وتتميمه. وتسري هذه املالحظة بالنسبة ملختلف النماذج املماثلة.
ماعات الترابية وكذا األراض ي التابعة للجماعات الساللية أو في منطقة غير الجو أفوق ملك عمومي أو خاص للدولة  مرتكبةإذا كانت املخالفة  -3

أو مراقب التعمير والبناء إلى ذلك، ويرفق القائد/الباشا )بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية( يشير  ،والنظم املقررة قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير 
 عند االقتضاء. معه الوثائق املثبتة

 1ملحق رقم 
 مخالفةمحضر معاينة 

 رقم ....................املخالفة محضر معاينة 
 بتاريخ ......................... على الساعة.........................

 

أجل مراقبة  عاينا خالل جولة تفقدية من (،1الصفةو والوظيفة  الكامل االسم) أسفله:نحن املوقعون 
..............................على .....، بتاريخ ................التعمير والبناء ميدانوزجر املخالفات في 

 أن :، ......الساعة........................
 السيد )ة( :...........................................

 رقم :..................................  ية الوطنية للتعريف اإللكترون ة( للبطاقة)الحامل
 املزداد )ة( ب : .....................................بتاريخ..............................

 ......................................)ا( : ...........................................وأمه )ا( من أبيه
 .................................................................................:...... )ا( حرفته

 ب :.................................................................................... )ة( الساكن
 ..........................املخالفة :...................................................... محل ارتكاب

 2:..................................................................................مقتضيات  )ت(قد خالف
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