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                                      2120وىوبر  22خ بحاري 57/2120 رأي اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية رقم

 غياب المهىدس المعماري عه اجحماعاتبشؤن 

 ة بهاـبطـار المرجـالحسلم المؤقث والىهائي واآلث 

  

 اللجىة الىطىية للطلبيات العمىمية،

قطاع  –............................................يشاعهح انغٛذ انكاذة انؼاو نٕصاسج تُاء ػهٗ  

 ؛ٔيا أسفق تٓا يٍ ٔشائق 2021 عثرًثش 29تراسٚخ  S/2021/476سقى  ..............

( انًرؼهق 2015عثرًثش  21) 1436ر٘ انحجح  7انظادس فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ 

( تانًظادقح 2000يا٘  4) 1421يحشو يٍ  29انظادس فٙ  2.99.1087ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 ػهٗ دفرش انششٔط اإلداسٚح انؼايح انًطثقح ػهٗ طفقاخ األشغال انًُجضج نحغاب انذٔنح؛

( تانًظادقح ػهٗ 2016يا٘  13) 1437شؼثاٌ  6انظادس فٙ  2.14.394ٔػهٗ انًشعٕو سقى  

 دفرش انششٔط اإلداسٚح انؼايح انًطثقح ػهٗ طفقاخ األشغال؛

ح ػُاطش انرقشٚش انًقذو يٍ طشف انًقشس انؼاو انٗ انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح ٔتؼذ دساع 

 نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح؛

ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح خالل انجهغح انًغهقح انًُؼقذج 

 .2021ََٕثش  23تراسٚخ 

 المعـطـيـات: أوال 

انًشاعهح انًشاس انٛٓا أػالِ، اعرطهغ انغٛذ انكاذة انؼاو نٕصاسج تٕاعطح  

سأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح  – ..............قطاع  –............................................

انًؼهٍ ػًُٓا يٍ  2018/02ٔ 2017/04تخظٕص طحح ػًهٛح انرغهى انًئقد ٔانُٓائٙ نهظفقرٍٛ سقى 

فٙ غٛاب انًُٓذط انًؼًاس٘ انًكهف  ، ٔرنك............تجٓح  ..............طشف انًذٚشٚح انجٕٓٚح نٕصاسج 

 ...............تذساعح ٔذرثغ أشغال تُاء انًشكض انصقافٙ ب

        

 

 

 

 

         

  

 

 ملكة المـغـربيـةـالم    

 األياَـح انؼـايح نهحكٕيـح

 انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح    
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انًرؼهقح تثُاء  2017/04اجرًاػاخ يٍ أجم انرغهى انًئقد نهظفقح سقى  شالزحٛس أَّ ذى ذُظٛى 

انًرؼهقح تؤشغال آَاء تُاء انًشكض  2018/02نهظفقح سقى  ٔيصهٓا تانُغثح، ............انًشكض انصقافٙ 

ػٍ  رى ذغجٛم غٛاب انًُٓذط انًؼًاس٘ انًكهف تذساعح ٔذرثغ األشغالٚٔفٙ كم يشج  ّانًزكٕس، غٛش أَ

   تقٛرا تذٌٔ جذٖٔ، ّٛسعانرٙ اػزاس ان ذٕجّٛ، يًا اضطش يؼّ طاحة انًششٔع انٗ ْزِ االجرًاػاخ

 .خ انؼقذ انز٘ ٚشتظ انطشفٍٛفغيًا دفغ االداسج انٗ 

اإلجشاءاخ انٕاجة اذثاػٓا يٍ ، ٚغرطهغ طانة االعرشاسج سأ٘ انهجُح انٕطُٛح تخظٕص تانرانٙٔ

أجم حم اإلشكاالخ انرٙ ٕٚاجٓٓا انًششٔع، ٔضًاٌ ذغهى انًُشآخ انًُفزج فٙ أقشب اٜجال، ٔرنك 

 : ترغاإنّ حٕل

 انًُٓذط انًؼًاس٘؛ ذٕقٛغ ٔانكشف انُٓائٙ فٙ غٛابايكاَٛح أداء انكشٕفاخ انرفظٛهٛح انًئقرح  -1

 طحح انرغهى انًئقد ٔانُٓائٙ فٙ غٛاب انًُٓذط انًؼًاس٘؛ -2

 يآل انضًاَح انؼششٚح نهًششٔع ٔيغئٔنٛح انًُٓذط انًؼًاس٘؛ -3

 : االسحىحاجاتثاويا  

أشغال تُاء تًراتؼح ذُفٛز  انًُٓذط انًؼًاس٘ يكهفأٌ  د يٍ خالل ٔشائق انظفقحشثّ اَحٛس   

 انًششٔع ٔرنكذًاو أػًال انؼقذ انز٘ ٚشتطّ تظاحة اغٛش أَّ ايرُغ ػٍ  ،..............ب انًشكض انصقافٙ

ػذو حضٕس االجرًاػاخ ٔػذو  ٔكزا ،انكشٕفاخ انرفظٛهٛح انًئقرح ٔانكشف انُٓائٙتؼذو ذٕقٛؼّ ػهٗ 

يغئٔنٛح انًُٓذط انًزكٕس  يغ يا ٚغررثغ رنك يٍ ذحذٚذ، نهظفقح انرغهى انًئقد ٔانُٓائٙيحاضش  ذٕقٛغ

 فًٛا ٚرؼهق تانضًاَح انؼششٚح نهًششٔع.

 فيما يحعلق بإمكاوية أداء الكشىفات الحفصيلية المؤقحة والكشف الىهائي في غياب المهىدس  (0

 المعماري

اٌ انرضاياخ األطشاف انًرؼاقذج فٙ انظفقح، ال ذُرٓٙ اال تانرغهى انُٓائٙ نألشغال َٔٓاٚح حٛس 

 ذُفٛز انظفقح؛   

يٍ ػقذ انًُٓذط انًؼًاس٘ انًزكٕس، ذُض ػهٗ أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘  52حٛس اٌ انًادج ٔ 

ٚشٓذ ػهٗ ٚرحقق يٍ طحح جذأل انًُجضاخ ٔانٕضؼٛاخ ٔانجشٔد انًقذيح نّ يٍ طشف انًقأل، ٔ

ٔذضٛف َفظ انًادج ػهٗ أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘ ٚقٕو تانرحقق يٍ انكشٕفاخ  طحح ذُفٛز انًُشآخ؛

 ؛ئشش ػهٗ انكشف انرفظٛهٙ ٔانُٓائٙانرفظٛهٛح انًئقرح ٔٚ
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يٍ دفرش انششٔط اإلداسٚح انؼايح انًطثقح ػهٗ طفقاخ األشغال  68يٍ انًادج  2كًا أٌ انفقشج  

، ذُض ػهٗ أَّ ٚؼذ انكشف انرفظٛهٙ ٔانُٓائٙ ٔانكشٕف انجضئٛح ٔانُٓائٛح ٔكزا انكشف 2016تشعى عُح 

احة انًششٔع. انرفظٛهٙ انؼاو ٔانُٓائٙ يٍ طشف انؼٌٕ انًكهف تررثغ ذُفٛز االشغال ٔذٕقغ يٍ قثم ط

أٔ انًُٓذط انًخرض أٔ ًْا يؼا ػُذيا ٚكٌٕ انهجٕء انًٛٓا  جىقيع المهىدس المعمارئٚجة أٌ ذرضًٍ 

 يطهٕتا؛

ٔػهّٛ، ٚرضح جهٛا أٌ دٔس انًُٓذط انًؼًاس٘ يحٕس٘ فٙ ػًهٛح أداء انكشٕفاخ انرفظٛهٛح  

 .انًئقرح ٔانكشف انُٓائٙ

 والىهائي في غياب المهىدس المعماري( فيما يحعلق بإمكاوية الحسلم المؤقث 2

انز٘ ٚئطش انؼالقح انرؼاقذٚح تٍٛ  ،2014/02ػقذ انُٓذعح انًؼًاسٚح سقى  يٍ 1انًادج ٌ احٛس  

ذرثغ ذُفٛز  تذساعح ٔ يكهفذُض ػهٗ أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘  انًُٓذط انًؼًاس٘ ٔطاحة انًششٔع ؛

  ؛..............تُاء انًشكض انصقافٙ ب أشغال

َّ قذ ذى اعرذػاء انًُٓذط انًؼًاس٘ انًكهف تررثغ األشغال ػذج يشاخ نهقٛاو تانًٓاو أحٛس  

  يششٔع؛نكُّ ذغٛة ػٍ انحضٕس دٌٔ يثشس ، انؼقذ انغانف انزكشانًُٕطح تّ طثقا نثُٕد 

انز٘ ذى اذخارِ  2021َٕٕٚٛ  22تراسٚخ  2014/4قذ ذى فغخّ تٕاعطح انقشاس سقى  ،ؼقذانٔحٛس اٌ  

يٍ طشف طاحة انًششٔع، جشاء اخالل انًُٓذط انًؼًاس٘ تانرضاياذّ انًرًصهح فٙ ػذو حضٕسِ 

ّ فٙ ْزا انظذد يٍ طشف طاحة الجرًاػاخ انرغهى انًئقد، سغى سعائم اإلػزاس انرٙ ذى ذٕجٛٓٓا ن

 انًششٔع؛

 ،يٍ ػقذ أػًال انُٓذعح انًؼًاسٚح انغانف انزكش 4طثقا نهفقشج األخٛشج يٍ انًادج  اَّ حٛسٔ 

بٌ يٓاو انًُٓذط انًؼًاس٘ ذظم قائًح انٗ انًرؼهق تانرؼًٛش ف 12.90ٔانًغرًذ أعاعا يٍ انقإٌَ سقى 

يطاتقرٓا يغ  غاٚح ذغهٛى سخظح انغكٍ أٔ شٓادج انًطاتقح، فثاألحشٖ يغؤنح ذرثغ أشغال انثُاء ٔيشاقثح

 انثُاء؛انرظايٛى انًؼًاسٚح ٔتٛاَاخ سخظح 

انًزكٕس ذُض كزنك ػهٗ أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘ ٚقٕو  انًُٓذط يٍ انؼقذ 52ٔحٛس اٌ انًادج  

انُٓائٙ، كًا ٚغاػذ انًُٓذط انًؼًاس٘ طاحة  انحغاتٙ تانرحقق يٍ انرغهًاخ انًئقرح ٕٔٚقغ ػهٗ انكشف

انًششٔع فٙ انحظٕل ػهٗ انرشخٛض تانغكٍ أٔ شٓادج انًطاتقح، ٔٚغهى تٓزا انخظٕص شٓادج انًطاتقح 

 نهرظايٛى ػُذ االَرٓاء يٍ األشغال؛
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ْزا األخٛش ٚقٕو تانرحقق يٍ ، ذُض ػهٗ أٌ انًؼًاس٘ انًُٓذط يٍ َفظ ػقذ 53ٔحٛس اٌ انًادج  

كًا ٚغاػذ انًُٓذط انًؼًاس٘ طاحة انًششٔع انُٓائٙ، ٕٔٚقغ ػهٗ انكشف انحغاتٙ  حانًئقر اخًانرغه

فٙ انحظٕل ػهٗ انرشخٛض تانغكٍ أ شٓادج انًطاتقح، ٔٚغهى تٓزا انخظٕص شٓادج انًطاتقح نهرظايٛى 

 ػُذ االَرٓاء يٍ االشغال؛ 

ذُض ػهٗ أٌ ْزا األخٛش ٚغاػذ طاحة يٍ َفظ ػقذ انًُٓذط انًؼًاس٘  53ٔحٛس اٌ انًادج          

ٔٚقٕو تبتذاء يالحظاذّ انكراتٛح تخظٕطٓا انًششٔع فٙ انرغهًاخ انًئقرح ٔانرغهى انُٓائٙ نألشغال، 

ٔٚثهغٓا نهجٓاخ انًؼُٛح، كًا ٚؼًم ػهٗ يٕاكثح ذُفٛز ْزِ انًالحظاخ يٍ طشف يخرهف انًرذخهٍٛ فٙ 

، ػهٗ أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘ ٕٚقغ يحضش انرغهى َفظ انًادج انفقشج انصانصح يٍ ٔذضٛف، اَجاص انظفقح

 انُٓائٙ نهًششٔع؛

انرغهى انًئقد ، ٔتانرانٙ، ٚرثٍٛ أٌ حضٕس انًُٓذط انًؼًاس٘ فٙ جًٛغ يشاحم ذرثغ األشغال 

 ضشٔسٚح ٔالصيح تحكى انًقرضٛاخ انقإََٛح انًشاس انٛٓا أػالِ؛ ،ٔانُٓائٙ

ٔحٛس اٌ طاحة انًششٔع قذ قاو تفغخ انؼقذ يغ انًُٓذط انًؼًاس٘ انًكهف تررثغ أشغال تُاء  

 ، يٍ دٌٔ اكًال ػًهٛح انرغهى انًئقد ٔانُٓائٙ؛..............انًشكض انصقافٙ ب

ٔػهّٛ، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح أَّ ػهٗ طاحة انًششٔع انرؼاقذ يغ يُٓذط يؼًاس٘ آخش يٍ أجم  

ٔرنك ترُغٛق يغ قد ٔانُٓائٙ ٔكم اإلجشاءاخ انقإََٛح األخشٖ انًشذثطح تٓا ػًهٛرٙ انرغهى انًئ اكًال

انًرؼهق  016-89انًجهظ انجٕٓ٘ نهٓٛؤج انٕطُٛح نهًُٓذعٍٛ انًؼًاسٍٚٛ طثقا نًقرضٛاخ انقإٌَ سقى 

 .تًضأنح يُٓح انًُٓذط انًؼًاس٘

 ( فيما يحعلق بمآل الضماوة العشرية ومسؤولية المهىدس المعماري2 

 انؼقذانرٙ ٚٓى حانح انذُض ػهٗ أَّ فٙ  ،يٍ ػقذ انًُٓذط انًؼًاس٘ انًزكٕس 39حٛس اٌ انًادج  

يٍ  ةنًذج ػشش عُٕاخ ذثرذتُاٚاخ جذٚذج، فبٌ انًُٓذط انًؼًاس٘ يغئٔل انًثشو تٍٛ انطشفٍٛ ذشٛٛذ 

االنرضاياخ يٍ قإٌَ  769طثقا نهششٔط انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انفظم ذاسٚخ انرغهى انُٓائٙ نهًُشؤج، 

 ؛(1913أغغطظ  12) 1331سيضاٌ  9ٔانؼقٕد انظادس تراسٚخ 

ذُض ػهٗ أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘ أٔ انًُٓذط ٔانًقأل  ،انغانفح انزكش 769حٛس اٌ انًادج  

ذًاو انثُاء أٔ انًكهفاٌ يثاششج يٍ سب انؼًم ٚرحًالٌ انًغئٔنٛح ارا حذز خالل انؼشش عُٕاخ انرانٛح إل
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انثُاء كهٛا أٔ جضئٛا، أٔ ْذدِ خطش ٔاضح  اٌ آَاسْا أٔ أششفا ػهٗ ذُفٛزْا اانرٙ َفز ػًالغٛشِ يٍ األ

 ػٛة فٙ األسع؛تاالَٓٛاس تغثة َقض فٙ انًٕاد أٔ ػٛة فٙ طشٚقح انثُاء أٔ 

ًٛى انثُاء ٔنى ٚششف ػهٗ ذُفٛز ػًهٛاذّ، ال ٚضًٍ اال ظكًا أٌ انًُٓذط انًؼًاس٘ انز٘ أجشٖ ذ 

 ػٕٛب ذظًًّٛ.

س اٌ ػقذ انًُٓذط انًؼًاس٘ قذ ذى فغخّ كًا ذًد اإلشاسج انّٛ أػالِ، خالل يشحهح ٔحٛ 

 ؛..............انرغهًاخ انًئقرح ٔانرغهى انُٓائٙ نثُاٚح انًشكض انصقافٙ ب

، ٚثقٗ انًُٓذط انًؼًاس٘ انز٘ ذى فغخ ػقذِ يغئٔال ػهٗ األػًال انرٙ َفزْا ٔاألشغال تانرانٙٔ 

                        قذ اَرٓد اتاٌ ذحًهّ يغئٔنٛح اإلششاف ٔانررثغ. ،هٛح تُاء انًُشؤجانرٙ أششف ػهٛٓا يا داو أٌ ػً

 أي اللجىة الىطىية للطلبيات العمىميةر ثالثا:

 ٚهٙ:يا انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح  ذشٖ، انغانفح انزكشتُاء ػهٗ انًؼطٛاخ ٔاالعرُراجاخ  

ٚجة انرؼاقذ يغ يُٓذط  ،انًؼًاس٘ تغثة اإلخالل تانرضاياذّفٙ حانح فغخ ػقذ انًُٓذط   -1

ٚثقٗ ضشٔسٚا  ْزا األخٛش حضٕسنكٌٕ إلكًال األشغال انًرثقٛح يٍ انظفقح،  جذٚذيؼًاس٘ 

انرغهى انًئقد  تؼًهٛرٙٔكزا نهقٛاو  يٍ أجم أداء انكشٕفاخ انرفظٛهٛح انًئقرح ٔانكشف انُٓائٙ

 نألشغال؛ٔانُٓائٙ 

انًؼًاس٘ انز٘ ذى فغخ ػقذِ، ٚثقٗ يغئٔال ػٍ األػًال ٔاألشغال انرٙ أششف انًُٓذط  -2

 .يٍ قإٌَ االنرضاياخ ٔانؼقٕد 769ٔقاو تررثؼٓا طثقا نهفظم  ،ػهٛٓا


