
المطلب الثالث :إبرام الصفقة العمومية عه طريك أعمال الهىدسة المعمارية 

، فقد نالت حصة األسد فً 3102أهم مستجد فً مرسوم هً  أعمال الهندسة المعمارٌة 

مادة. وقد جاء هذا المستجد بناء على الرغبة  10بما مجموعه  مجموع المواد الجدٌدة

القانونٌة المؤطرة إلبرام الصفققات العمومٌة.فً توحٌد األنظمة 

هذا وتبرم أعمال الهندسة المعمارٌة على أساس عقد مهندس معماري، ٌحدد الشروط 

دارٌة االشروط الالسٌما الشروط  والمالٌة المطبقة على العمل المراد تنفٌذه اإلدارٌة والتقنٌة

تقنٌة...ال مالٌة والو

 ىدسة المعماريةطرق إبرام عقود اله

ٌتم إبرام طرق العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارٌة عن طرٌق :

 اإلستشارة المعمارٌة 

 المباراة المعمارٌة 

 .اإلستشارة المعمارٌة التفاوضٌة

الفقرة األولى: اإلستشارة المعمارية

للجوء اإلستشارة المعمارٌة هً طرٌقة من طرق إبرام عقود الهندسة المعمارٌة، ٌتم ا

قل المٌزانٌة اإلجمالٌة المتوقعة لألشغال المرتبطة بها عن تإلٌها عندما ٌتعلق األمر بمشارٌع 

( دون احتساب الرسوم، باإلضافة إلى العقود المتعلقة 31.111.11عشرٌن ملٌون درهم )

بأعمال التجزئة.

 : برنامج اإلستشارة المعمارية أوال:

المحتوى والحاجٌات التوقعٌة التً ٌتعٌن أن ٌستجٌب لها المشروع،  برنامجهذا الٌتضمن 

وٌحدد المٌزانٌة القصوى المخصصة لتنفٌذ األشغال المزمع إنجازها...

ثاويا :إشهار اإلستشارة المعمارية 

السلطة المعنٌة وعن طرٌق إعالن ٌحدد موضوع اإلستشارة،  شهاراإل ٌتم هذا

مكاتب صاحب المشروع... وٌنشر فً بوابة والمٌزانٌة المتوقعة للمشروع، وباإلستشارة، 

eBoik.com ЙЦмв ϜмϼмϾ

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


داخل أجل ال جنبٌة، االالصفقات العمومٌة، وفً جرٌدتٌن وطنٌتٌن على األقل إحداهما باللغة 

تارٌخ نشر اإلعالن فً ثانً جرٌدة صدرت، وفً بوابة  ٌوما، ٌحتسب من 30ٌقل عن 

 الصفقات العمومٌة.

 :  نظام االستشارة المعماريةثالثا: 

 ٌتضمن هذا النظام البٌانات التالٌة :

 .)الئحة المستندات التً ٌجب اإلدالء بها )المهندسون المعمارٌون 

 .مقاٌٌس القبول، والمؤهالت القانونٌة 

  ،بجودة خاصة  مقاٌٌسالهذه وتتعلق مقاٌٌس إختٌار وترتٌب العروض

 االقتراح التقنً، ثم إقتراح األتعاب المقدمة من طرف المهندس المعماري.

 هذا ويتضمن ملف المهندسين المعماريين المشاركين في اإلستشارة المعمارية ما يلي:

  الملف اإلداري 

  ًاإلقتراح التقن 

 .اإلقتراح المالً المتضمن لعقد اإللتزام الذي ٌحدد إقتراح األتعاب 

لوثائق المطلوبة منهم، والتً تخضع بدورها لشروط ل تقدٌم المهندسٌن المعمارٌٌن بعد

بحصر الئحة المهندسٌن المعمارٌٌن تقوم لجنة اإلستشارة المعمارٌة فً جلسة مغلقة  ،مقننة

أو  المقبولٌن شرٌطة تصحٌح األخطاء المادٌة أو عدم التطابق فً مستندات الملفات اإلدارٌة.

المهندسٌن المعمارٌٌن غٌر المقبولٌن وٌحرر محضر الجلسة، لٌنشر بعد ذلك ببوابة الصفقات 

الموالٌة لتارٌخ اإنتهاء العمومٌة، أو بمقر صاحب المشروع خالل األربعة وعشرٌن ساعة 

 ٌوما على األقل. 01أشغال اللجنة لمدة 

 المعمارية  ا: اإلعالن عه الىتائج الىهائية لإلستشارةرابع

ٌخبر صاحب المشروع المهندس المقبول برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة 

فاكس أو أٌة وسٌلة اتصال أخرى ذات تارٌخ مؤكد، على أن توجه له رسالة خالل أجل ال 

 أٌام ابتداء من تارٌخ إنتهاء أشغال اللجنة. 1ٌتعدى 



عروضهم مع تم إقصاؤهم برفض  نالذٌ وٌخبر خالل نفس األجل المهندسٌن المعمارٌٌن

 إطالعهم على أسباب اإلستبعاد بواسطة رسالة مضمونة وإشعار بالتوصل.

 : اإللغاء خامسا

ٌمكن للسلطة المختصة دون أن تتحمل أي مسؤولٌة عن ذلك، وفً أٌة مرحلة من مراحل 

موضوع مقرر موقع مسطرة إبرام العقد إلغاء اإلستشارة المعمارٌة، على أن ٌكون هذا اإللغاء 

من قبل السلطة المختصة ٌبٌن األسباب التً أدت إلى هذا اإللغاء، وٌنشر مقرر اإللغاء فً 

 بوابة الصفقات العمومٌة.

 عدم جدوى اإلستشارة المعمارية : :سادسا 

 :إذاة المعمارٌة عدٌمة الجدوى اللجنة اإلستشار نتعل

 لم ٌتم تقدٌم أي عرض أو إٌداعه . 

  أي مهندس معماري على إثر فحص الملفات اإلدارٌة قبوللم ٌتم. 

  .ًلم ٌتم قبول أي مهندس معماري على إثر فحص اإلقتراحٌن التقنً والمال 

 


