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 2222شتنبر  22 بتاريخ 39/2222 رأي رقم

  تجمع مهندسين معماريينبخصىص تسىية وضعية 

 اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية،

 ٍٛانًُٓذعرجًغ  انًمذو يٍ طشف انشأ٘طهت ثُبء ػهٗ 

 17 ثزبسٚخ انًزٕطم ثّ" ................................."ٔ  "................................." ٍٚٛانًؼًبس

 ؛، ٔيب أسفك ثّ يٍ ٔثبئك2021 ََٕجش

 22/446 ػذد .................................سئٛظ جبيؼخ هغٛذ انجٕاثٛخ ن خنبػهٗ انشعٔ

 ؛ثٓب يٍ ٔثبئك، ٔيب أسفك 2022 يبسط 03ثزبسٚخ انًزٕطم ثٓب 

( 2015عجزًجش  21) 1436ر٘ انحجخ  7 فٙانظبدس  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛ بنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخث انًزؼهك

ثشأٌ طفمبد  1369( 1976-10-14شٕال ) 19ثزبسٚخ  2.76.479ٔػهٗ انًشعٕو سلى 

 أٔ انخذيبد انًجشيخ نحغبة انذٔنخ؛ األشغبل أٔ األدٔاد

 إنٗ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ يٍ طشف انًمشس انؼبو ٔثؼذ دساعخ ػُبطش انزمشٚش انًمذو

 انؼًٕيٛخ؛انٕطُٛخ نهطهجٛبد 

ٔثؼذ يذأنخ انجٓبص انزذأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ خالل انجهغخ انًغهمخ انًُؼمذح 

 .2022شزُجش  20ثزبسٚخ 

 :المعـطـيات أوال:

طهت رجًغ انًُٓذعٍٛ إنٛٓب أػالِ، انًشبس  انشعبنخثًمزضٗ 

سأ٘ انهجُخ انٕطُٛخ  "................................."ٔ " ................................." انًؼًبسٍٚٛ

األػًبل انًُجضح فٙ إطبس شأٌ ػذو طشف يغزحمبرّ انًبنٛخ انًزشرجخ ػٍ فٙ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ 

ٔكزا  ،....................ة ....................انًجشو يغ جبيؼخ  2010/..................../01انؼمذ سلى 

نهذساعخ انجٕٛرمُٛخ ٓب اعزغالنثؼذ أٌ ػبٍٚ ثخظٕص ػذو اعزجبثخ انجبيؼخ انًزكٕسح نزظهًّ 

رشٛٛذ يجُٗ جذٚذ يٍ أجم  انًُجضح يٍ طشفّ، (Plan de masse général)ٔيخطظ انكزهخ انؼبو 

، ثبإلضبفخ إنٗ إػالٌ انجبيؼخ ػٍ اعزشبسح عهفب فٕق َفظ انؼمبس يٕضٕع انؼمذ انًشبس إنّٛ

يؼًبسٚخ جذٚذح يٍ أجم رظٕس ٔرزجغ إَجبص انُبد٘ انجبيؼٙ ٔانزٙ رضًُذ َفظ يكَٕبد رظًٛى 

 انُبد٘ انجبيؼٙ انًؼذ عهفب يٍ طشفّ.

يٍ أجم  ....................جبيؼخ  لبيذ انهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثًشاعهخ ٔثُبء ػهّٛ

، غٛش أَٓب بد حٕل يٕلفٓب يًب جبء فٙ طهت انشأ٘ انًمذو يٍ طشف انزجًغ انًزكٕسرمذٚى رٕضٛح
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د يؼّ انهجُخ انٕطُٛخ انٗ يكبرجخ ٔصاسح انزؼهٛى طشنى رزٕطم ثأ٘ سد يٍ طشف انجبيؼخ، يًب اض

 انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ٔاالثزكبس يٍ أجم يٕافبرٓب ثؼُبطش انجٕاة ػهٗ طهت انشأ٘ انغبنف انزكش.

رٕطهذ انهجُخ انٕطُٛخ ثجٕاة انجبيؼخ، حٛث أكذد ْزِ  2022يبسط  3ٔفٙ ربسٚخ  

انًششٔع يٕضٕع انؼمذ  االنزضايبد انًزؼبلذ ثشأَٓب ثخظٕص األخٛشح أٌ

أشغبل ثُبء يشكض األَشطخ انجبيؼٛخ ٔانًٕاصٚخ ٔانًزؼهك ثذساعخ ٔرزجغ  2010/..................../01

 5يٍ طشف انزجًغ انًزكٕس ثُبء ػهٗ يشاعهزّ ثزبسٚخ لذ رى انزُظم يُٓب  ....................ثجبيؼخ 

 لذ رى انزخهٙ ػُّ َٓبئٛب. . ٔرضٛف انجبيؼخ أٌ انًششٔع2010أكزٕثش 

طفمخ  اإلػالٌ ػٍ إنٗ 2016عُخ فمذ ػًذد ػهٗ يمش نٓب.  ال رزٕفش انجبيؼخ ٔاػزجبسا ألٌ

ػهٗ َفظ ُبء يمش انجبيؼخ نج انالصيخ االػزًبداد انًبنٛخ ثؼذيب رٕفشد نٓب ُْذعٛخ جذٚذح أػًبل

  انؼمبس.

 :ثانيا: االستـنتـاجـات

أداء أرؼبة  طشٚمخ فظهذلذ  2010/..................../01يٍ انؼمذ سلى  20إٌ انًبدح  حٛث

 نألشغبل؛انزمذو انفؼهٙ يشاحم  حغترجًغ انًُٓذعٍٛ انًؼًبسٍٚٛ 

ثبنًئخ  0.5انًزكٕسح عهفب، لذ حذدد َغجخ  20يٍ انًبدح  2يٍ انفمشح  (a)ٔحٛث إٌ انغطش 

يٍ انثًٍ انزمذٚش٘ نألشغبل كأرؼبة انزجًغ ثؼذ انًظبدلخ ػهٗ انًششٔع انزًٓٛذ٘ انًٕجض 

(Avant-Projet Sommaire)   يٍ طشف طبحت انًششٔع؛ 

نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ،  ٔحٛث إٌ ٔكٛم انزجًغ لذ طشح فٙ سعبنزّ انًٕجٓخ إنٗ انهجُخ انٕطُٛخ

 Avant-Projet)لذ لبو ثٕضغ انًششٔع انزًٓٛذ٘ انًٕجض  27/07/2010أَّ ٔثزبسٚخ 

Sommaire)  يٍ أجم انًظبدلخ ػهّٛ؛ ....................انًؼذ يٍ طشفّ ثًكزت انضجظ نجبيؼخ 

ٚزجٍٛ أٌ انزجًغ انًزكٕس نى ٚمذو يب ٚفٛذ يظبدلخ طبحت ٔحٛث ٔثبنشجٕع إنٗ ٔثبئك انًهف، 

، ثم اكزفٗ ثزمذٚى سعبنخ (Avant-Projet Sommaire)انًششٔع نهًششٔع انزًٓٛذ٘ انًٕجض 

كذ فٛٓب ْزِ األخٛشح أٌ انٕػبء انؼمبس٘ يٕضٕع انًششٔع ؤانٕكبنخ انحضشٚخ نهذاس انجٛضبء، ر

  يخطظ انزٓٛئخ انجًبػٙ؛يخظض نزشٛٛذ يؤعغخ يذسعٛخ كًب ْٕ يحذد فٙ 

ٔػهّٛ، ٔفٙ حبل ثجٕد ٔجٕد يب ٚفٛذ انًظبدلخ، يٍ طشف طبحت انًششٔع، ػهٗ 

فئٌ نهزجًغ أحمٛخ انزٕطم ثًغزحمبرّ  (Avant-Projet Sommaire)انًششٔع انزًٓٛذ٘ انًٕجض 

 ِ؛ انًشبس إنٛٓب أػال 20انفمشح انثبَٛخ يٍ انًبدح  (a)انًبنٛخ كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انغطش 

أكزٕثش  05نشعبنخ انزجًغ انًزكٕس انًٕجٓخ نظبحت انًششٔع ثزبسٚخ  اػزجبسأحٛث، ٔ

ثزخهّٛ ػٍ انًششٔع فٙ حبنخ يب إرا نى رزى يشاجؼخ ثُٕد انؼمذ انًشبس ٔانزٙ ثًٕججٓب طبنت  2010

ثزبسٚخ  CAB/56ٔانذٔسٚخ سلى  482/03/1947إنّٛ أػالِ نززالءو يغ انؼمذ ًَٕرج سلى 

كًب انفغخ لشاس انؼمذ ٔانششٔع ثئجشاء رجهٛغ فغخ ّ ٛػه، فئٌ طبحت انًششٔع كبٌ 14/04/1992

حبنخ يغ أداء انًغزحمبد انًبنٛخ انًزشرجخ ػٍ األػًبل انًُجضح فٙ ْٕ يٍ يُظٕص ػهّٛ لبََٕب 

  ؛ثجٕد انًظبدلخ ػهٛٓب
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ساعخ ٔحٛث ٔفًٛب ٚخض رظهى انزجًغ انًزكٕس ثشأٌ اعزغالل طبحت انًششٔع نهذ

ثٓذف اَجبص يششٔع أخش ػهٗ  (plan de masse général) عبعٛخانجٕٛرمُٛخ ٔيخطظ انكزهخ األ

اَجبص انذساعخ انجٕٛرمُٛخ لذ رًذ يٍ طشف  ّ رجذس اإلشبسح انٗ أٌَفظ انٕػبء انؼمبس٘، فئَ

مزظش ػهٗ رحذٚذ االحذاثٛبد ٚ خطظ انكزهخي ٔأٌ ثطهت يٍ طبحت انًششٔع، يخزجش خبص

دٌٔ أٌ ُٚى ػٍ اثذاع شخظٙ نهًُٓذط انًؼًبس٘، ، انًخظظخ إلَجبص انًششٔعٔانًغبحبد 

 .اػزجبس رنك ٚذخم فٙ َطبق انًهكٛخ انفكشٚخ انخبطخ ثبنزجًغ انًزكٕس ٍٔثبنزبنٙ ال ًٚك

 :رأي اللجنة الىطنية للطلبيات العمىمية ثالثا:

 :ٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ثُبء ػهٗ انًؼطٛبد ٔاالعزُزبجبد انًزكٕسح أػالِ، رشٖ انهجُخ انٕطُ

أحمٛخ انزجًغ انًزكٕس فٙ اعزٛفبء لًٛخ األػًبل انًُجضح يٍ لجهّ، ششٚطخ ثجٕد انًظبدلخ 

 يٍ طشف طبحت انًششٔع.انًششٔع انزًٓٛذ٘ انًٕجض ػهٗ 

فٙ  ّاعزغالل طبحت انًششٔع نألػًبل انًُجضح يٍ طشف ثشأٌ انزجًغ انًزكٕس رظهى أٌ

 أعبط.شركض ػهٗ ٚال يششٔع ثبٌ، 

 

 

 


