
المباراة المعماريتانيت: ثالفقرة ال

مسطرة تتٌح لصاحب المشروع، بعد إستطالع رأي لجنة  طرٌقة أوهً 

تتبع ومراقبة تنفٌذه إلى صاحبه فٌما بعد.ختٌار تصور مشروع، وإسناد المباراة، إ

من خالل هذه المباراة، ٌتبارى المهندسون المعمارٌون على أساس برنامج 

المباراة التً ٌتضمن باإلضافة إلى الحاجٌات والمحتوٌات التوقعٌة التً ٌتعٌن أن 

ٌستجٌب لها المشروع، والمٌزانٌة التوقعٌة لتنفٌذه، اإلعالن عن هدف المباراة، 

عتبار، المسح الطوبوغرافً األساسٌة التً ٌجب أخذها بعٌن اإلوعرض الجوانب 

لمحل المشروع، الدراسات الجٌوتقنٌة التً ستساعد المهندس المعماري، 

األحسن ترتٌبا. 53والتنصٌص على أهمٌة منح جوائز للمشارٌع الخمسة 

مارٌة التً ٌتم اللجوء إلى هذه الطرٌقة بالنسبة لعقود أعمال الهندسة المع

 درهم 0505550555لمتوقعة عشرون ملٌون  تعادل أو تفوق مٌزانٌتها اإلجمالٌة ا

 رسوم.الحتساب دون إ

كما ٌمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى هذه الطرٌقة أو المسطرة حتى 

بالنسبة للمشارٌع التً ٌقل مبلغها عن هذا الحد.

أوال: إشهار المباراة المعماريت 

فً ستشارة المعمارٌة، مع فارق المتبعة فً إشهار اإلهً نفس الطرٌقة 

المدة الفاصلة بٌن نشر إعالن المباراة المعمارٌة فً بوابة الصفقات العمومٌة، 

ٌوما. 25قل عن االجل الذي حدد فً مدة ال تهو ووثانً جرٌدة صدرت 
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 : نظام المباراة المعمارية

صاحب المشروع مقتضٌات  هة المعمارٌة الذي ٌعدارٌتضمن نظام المبا

سٌما فً مرحلة تقٌٌم  00100122من مرسوم  113المادة ص علٌها مهمة تن

 :فٌما ٌلً أهم هذه المقتضٌات وٌمكن حصر  المشارٌع

 سٌما ما ٌتعلق أفضلٌة ختٌار وترتٌب العروض األكثر معاٌٌر إ

 قتراح التقنً، تكالٌف المشروع، وآجال إنجازه.بجودة اإل

 من طرف المهندس المعماري. قتراح األتعاب المقدمةإ  

  ؤهالتهم القانونٌة.سٌما ممقاٌٌس قبول المهندسٌن المعمارٌٌن 

تقوم اللجنة بترتٌب المهندسٌن المعمارٌٌن المتنافسٌن حسب العرض هذا و

األكثر أفضلٌة فً جلسات ٌحدد طرٌقة عقدها المرسوم السالف الذكر، وتقوم 

كما تقوم باقتراح منح جوائز  ،معمارٌٌنبوضع الترتٌب النهائً للمهندسٌن ال

 للمرشحٌن الخمسة األحسن ترتٌبا واالحتفاظ بالمشروع المرتب أوال.

لسبب من  هعرضمهندسٌن المعمارٌٌن بعد تقدٌمه لوفً حال إقصاء أحد ال

حتفاظ بالمهندس المعماري قترح اللجنة على صاحب المشروع اإلاألسباب، ت

بل اللجنة المهندس المعماري المرتب إذا لم تق مسطرة تتبعا. نفس النٌرتب ثاالم

، فإنها تدعو المهندس المعماري صاحب العرض المرتب ثالثا، حتى تفضً  ثانٌا

 اراة المعمارٌة عدٌمة الجدوى.بالمسطرة إلى نتٌجة أو ٌتم إعالن الم

 انيا:اإللغاء ث

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

المعمارٌة، على أن ٌكون هذا لمباراة راحل مسطرة إبرام العقد إلغاء امرحلة من م



اإللغاء موضوع مقرر موقع من قبل السلطة المختصة ٌبٌن األسباب التً أدت 

 إلى هذا اإللغاء، وٌنشر مقرر اإللغاء فً بوابة الصفقات العمومٌة.

 المعمارية : المباراةعدم جدوى  :ثالثا

 : اإذالمعمارٌة عدٌمة الجدوى  المباراةاللجنة  نتعل

 لم ٌتم تقدٌم أي عرض أو إٌداعه 

 ري على إثر فحص الملفات اإلدارٌةعدم قبول أي مهندس معما 

  فحص االقتراحٌن التقنً  عندقبول أي مهندس معماري  عدم

 والمالً. 

 


