
  تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس
  

  ٢٦/١٢/٢٠٠٢صادر في  - ٩٣٣٣مرسوم رقم 
  

تم إضافة نص ھاتان الالئحتان إلى نص ھذا المرسوم حيث أنھما اعتبرتا جزءاً ال يتجزأ من ھذا المرسوم وفقاً 
  ٦/٩/٢٠٠٣تاريخ  ١٠٨٣٦للمرسوم رقم 

  
  

  ان رئيس الجمھورية،
  بناء على الدستور،
تاريخ  ١٤٩٦٩القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم  بناء على مشروع

  منه، ١٥٧وتعديالته (قانون المحاسبة العمومية) ال سيما المادة  ٣٠/١٢/١٩٦٣
وتعديالته (شروط االشتراك في تنفيذ  ٢٥/١/١٩٦٦تاريخ  ٣٦٨٨بناء على المرسوم رقم 

  الصفقات)،
  بناء على اقتراح وزير المالية،

  اقتراح رئيس مجلس الوزراء،بناء على 
  )،٢١/٨/٢٠٠٢تاريخ  ٢٠٠٢ - ٣٤٩/٢٠٠١وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 

وبعد موافقة مجلس الوزراء و للدروس العائدة لالشغال العامة، والتي تتطلب كفاءات خاصة، 
 كما يحدد دقائق التحقق من ھذه الكفاءات، ويطبق حكماً، وفي حدود نصوص المادة

التاسعة منه، على االدارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة 
ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من الوزير المختص على 

المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة أو من البلديات على خمسين بالماية على االقل 
  من وارداتھا.

  يأتي: يرسم ما
  
  

يحدد ھذا المرسوم الشروط والمؤھالت الواجب توفرھا في كل شركة أو مؤسسة  -١المادة 
أو مكتب يرغب بالتسجيل على الئحة الكفاءات والتصنيف لقبوله لالشتراك في تنفيذ 

بعض الصفقات العائدة لالشغال العامة أو للدروس العائدة لالشغال العامة، والتي تتطلب 
كما يحدد دقائق التحقق من ھذه الكفاءات، ويطبق حكماً، وفي حدود كفاءات خاصة، 

نصوص المادة التاسعة منه، على االدارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة 
والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من 

ن الدولة أو من البلديات على الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل م
  خمسين بالماية على االقل من وارداتھا.

  
  



) المرفقان بھذا المرسوم باعتبارھما جزءاً متمماً ٢) ورقم (١يحدد الملحقان، رقم ( -٢المادة 
له، الكفاءات الخاصة المفروضة لالشتراك في كل فئة من الصفقات المشار اليھا في المادة 

  ن تعرف ھذه الكفاءات والخبرة المطلوبة بشأنھا على الوجه التالي:االولى اعاله، على أ
يقصد بسنوات الخبرة، بالنسبة للمتعھدين، المدة التي مارس فيھا الجھاز البشري للشركة أو  -١

للمؤسسة فعلياً مھنة تنفيذ المشاريع المماثلة، مع قيامه خاللھا بتأمين المسؤولية الفنية 
  اً.والعلمية إذا كان مھندس

كما يقصد بسنوات الخبرة، بالنسبة لمكاتب الدروس المدة التي مارس فيھا الجھاز البشري 
للمكتب فعلياً مھنة درس المشاريع المماثلة مع قيامه خاللھا بتأمين المسؤولية الفنية 

  والعلمية إذا كان مھندساً.
المرفقين بھذا المرسوم ) ٢) ورقم (١يشترط في المھندسين المشار اليھم في الملحقين رقم ( -٢

  أن يكونوا مسجلين في احدى نقابتي المھندسين في لبنان.
يشترط في المقاولين، من المھندسين أو غيرھم، أن يكونوا مسجلين لدى نقابة مقاولي  -٣

  االشغال العامة والبناء اللبنانية.
عند التصنيف، حق  يترك لھيئة التصنيف المشار اليھا في المادة الخامسة من ھذا المرسوم، -٤

تقدير مؤھالت المؤسسة أو الشركة أو المكتب المرشح للتصنيف وذلك وفقاً لحسن تنظيم 
الدراسات ولحسن تنفيذ االشغال المماثلة لتلك المحددة في الملحقين المرفقين بھذا 

المرسوم، والمنفذة من قبله أو التي اشترك بتنفيذھا. ولھذه الھيئة، بوسائلھا الخاصة، أن 
تتأكد من صحة وقانونية المعلومات والشھادات المقدمة من قبل الشركة أو المؤسسة أو 

  المكتب المرشح للتصنيف.
  
  

على كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل في الئحة الكفاءات  -٣المادة 
ص والتصنيف المشار اليھا في المادة االولى اعاله ان يقدم طلباً خطياً الى الھيئة المنصو

عليھا في المادة الخامسة من ھذا المرسوم، مرفقاً بالمستندات المبينة في احدى الالئحتين 
  المرفقتين بھذا المرسوم (الئحة خاصة بالمتعھدين واخرى بالمكاتب االستشارية).

فقاً تم إضافة نص ھاتان الالئحتان إلى نص ھذا المرسوم حيث أنھما اعتبرتا جزءاً ال يتجزأ من ھذا المرسوم و
  ٦/٩/٢٠٠٣تاريخ  ١٠٨٣٦للمرسوم رقم 

  
  

ترسل طلبات التسجيل في الئحة الكفاءات والتصنيف مرفقة بالمستندات المشار  -٤المادة 
اليھا في احدى الالئحتين المرفقتين بالمرسوم، حاملة الطابع االميري ضمن ظرف مختوم، 

ئة التصنيف كما ھو مبين وبواسطة البريد المضمون، مع اشعار باالستالم مباشرة الى ھي
  في المادة الخامسة من ھذا المرسوم.

  
  

 ١١٤٧٠والمرسوم رقم  ٢٦/٦/٢٠٠٣تاريخ  ١٠٣٤٨معدلة وفقاً للمرسوم رقم  -٥المادة 
   ٦/١٢/٢٠٠٣تاريخ 

  ٥/١/٢٠٠٦تاريخ  ١٦٠٩٠ومعدلة وفقا للمرسوم رقم 
  من: *تتألف ھيئة تصنيف المتعھدين واالستشاريين



ً   فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء مدير عام رئيس -   رئيسا
  عضوا    مدير عام الموارد المائية والكھربائية في وزارة الطاقة والمياه -
  عضوا    مدير عام الطرق والمباني في وزارة االشغال العامة والنقل -
  عضوا      مدير عام االنشاء والتجھيز في وزارة االتصاالت -
  عضوا          يش المركزيمدير عام إدارة التفت -
  عضوا          مندوب عن قيادة الجيش اللبناني -
  عضوا          مندوب عن مجلس االنماء واالعمار -
  عضواً     مندوب عن كل من نقابتي المھندسين في بيروت والشمال  -
  عضوا              مندوب عن المقاولين -
  أعضاء  مندوب عن كل من مجلس النواب والصندوق المركزي للمھجرين -
يحدد نظام عمل الھيئة وتعويضات اعضائھا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس  -

  الوزراء
تتولى ادارةالمناقصات مھمة المساندة اللوجيستية لھذه الھيئة وذلك في تنفيذ المھام المنوطة  -

  بھا.
وذلك  ينوب مدير عام الموارد المائية والكھربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس« -

  ».اثناء غيابه أوعند شغور المركز
__  

تاريخ  ٦٢٤* بالنسبة للرسوم التي تستوفى من قبل ھيئة تصنيف المعھدين االستشاريين راجع القانون رقم 
٢٠/١١/٢٠٠٤  

  
  

تحدد مھام الھيئة بقبول طلبات التصنيف والبت بھا واصدار افادات التصنيف  -٦المادة 
موضوع على أن تصدر الھيئة قراراتھا بصورة دورية مرة ودرس اية مسألة تتعلق بھذا ال

  كل ستة اشھر.
يعاد النظر بافادات التصنيف التي تصدرھا الھيئة كل خمس سنوات. إال أنه يحق للمتعھد (أو  -

االستشاري) طلب اعادة النظر بفئة ودرجة تصنيفه في أي وقت كان. كما يحق للھيئة 
ندما ترى ذلك ضرورياً أو عندما يطلب اليھا ذلك من اعادة النظر بفئة ودرجة التصنيف ع

قبل أي ادارة معنية. وعلى المتعھد (أو االستشاري) اعادة افادة التصنيف الى الھيئة، 
خالل فترة شھرين، في حال لم تعد صالحة أو طلب منه ذلك تحت طائلة اقصائه عن 

  االشتراك في المناقصات.
للبنانية. وتتولى كل ادارة، ضمن اختصاصھا، تحديد تطبق شروط التصنيف على الشركات ا -

  الفئات التي ترغب بتصنيف شركات اجنبية فيھا.
  
بموجب  ٢٦/١٢/٢٠٠٢تاريخ  ٩٣٣٣) من المادة السابعة من المرسوم رقم ٣تعدل الفقرة ( 

  بحيث تصبح كالتالي: ١٦٧٩٥المرسوم رقم 

   -٧المادة 
مادة الخامسة اعاله، اما رفض طلب التصنيف واما تقرر ھيئة التصنيف المشار اليھا في ال -١

قبوله. وفي الحالة االخيرة يتم تصنيف صاحب الطلب في الفئة والدرجة المناسبة وفقاً 
للملحقين المرفقين بھذا المرسوم، وبذلك يحق له االشتراك بالمناقصات المتعلقة بالصفقات 



فقط إذا كان مستوفياً الشروط الباقية  العائدة لفئته ودرجته والدرجتين االدنى منھا مباشرة
  المفروضة لھا.

تكون قرارات التصنيف الصادرة عن الھيئة المشار اليھا في المادة الخامسة اعاله معللة  -٢
ولكن مناقشاتھا واالسباب الموجبة لھذه القرارات تبقى سرية، وال يسمح باالطالع عليھا 

  إال للسلطات االدارية المعنية باالمر.
تبلغ الھيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف الى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية   -٣

وصاحب الطلب والى نقابتي المھندسين في لبنان ونقابة مقاولي االشغال العامة والبناء 
  .اللبنانية

  
   ٢٥/٤/٢٠٠٦تاريخ  ١٦٧٩٥نص المادة قبل تعديلھا بموجب المرسوم رقم 

المناقصات كل قرار يتعلق بالتصنيف الى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب تبلغ ادارة    -٣
  والى نقابتي المھندسين في لبنان ونقابة مقاولي االشغال العامة والبناء اللبنانية.

ار الرفض خالل وتبلغ قرارات الھيئة الى طالبي التصنيف الذين يحق لھم ان يطلبوا من الھيئة اعادة النظر بقر  
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه. كما يمكن لطالب التصنيف الطعن بقرارات الھيئة الصادرة بصورة اولية او 

  نتيجة اللتماس اعادة النظر امام القضاء االداري وفقاً لالحكام القانونية العامة بھذا الخصوص.

  
  

حة المشار اليھا في المادة على كل شخص معنوي، سجل بصفة ملتزم على الالئ -٨المادة 
االولى من ھذا المرسوم، عندما يرغب باالشتراك في تنفيذ صفقة ما مماثلة لدرجة 

  تصنيفه، أن يرفق بطلبه:
االوراق الالزمة والمتعلقة بقرار تصنيفه (رقم وتاريخ قرار التصنيف الصادر عن ھيئة  -١

  التصنيف، فئة ودرجة التصنيف).
كامل الصفقة على مسؤوليته وتحت اشراف وادارة االشخاص المذكورين  تعھداً خطياً بتنفيذ -٢

في ملف التصنيف وال يجوز ادخال أية تعديالت الحقة بھذا الشأن دون أخذ موافقة االدارة 
  المعنية المسبقة والخطية بذلك.

  
  

على كل شركة أو مؤسسة أو مكتب، سجل بصفة ملتزم على الالئحة المشار اليھا  -٩المادة 
في المادة االولى من ھذا المرسوم، أن يعلم ھيئة التصنيف بكل تعديل يدخل على الشركة 

أو المؤسسة أو المكتب وذلك في مھلة ال تتجاوز العشرين يوماً التي تلي تاريخ التعديل 
  المذكور.

فإذا حصل ھذا التعديل اثناء تنفيذ صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه أن يفقد الملتزم 
الصفة التي خولته حق االشتراك في تنفيذ ھذه الصفقة، تفسخ الصفقة حكماً على مسؤوليته 

إال إذا عاد المتلزم وصحح وضعه القانوني في مھلة ال تتجاوز العشرين يوماً التي تلي 
  تاريخ ھذا التعديل.

من التزامه  ال يحق للملتزم أثناء تنفيذ صفقة ما ان يتعاقد مع الغير ألجل تنفيذ جزء أو أكثر
وان يتفرغ الى الغير عن الصفقة بكاملھا أو أي جزء منھا إال بموافقة االدارة وذلك تحت 

طائلة فسخ الصفقة حكماً على مسؤوليته وشطب اسمه حكماً من الئحة الكفاءات 
  والتصنيف المشار اليھا في المادة االولى من ھذا المرسوم.

  



  

  يجري اعتماد ما يلي: خالل المرحلة االنتقالية، -١٠المادة 
  تعلن الھيئة عن البدء بقبول طلبات التصنيف. -١
يعطى المتعھدون واالستشاريون المصنفون سابقاً مھلة ستة اشھر لتقديم طلب تصنيف جديد  -٢

  الى الھيئة.
في حال لم يتقدم المتعھد (أو االستشاري) المصنف سابقاً بطلب تصنيف الى الھيئة، خالل  -٣

الستة، يعتبر تصنيفه (السابق) الغياً ويعامل كمتعھد (أو استشاري) جديد  مھلة االشھر
  (أي غير مصنف).

في حال تقدم المتعھد (أو االستشاري) المصنف سابقاً بطلب تصنيف الى الھيئة، خالل  -٤
المھلة المحددة، يبقى تصنيفه السابق صالحاً ومعموالً به لدى االدارة المعنية التي قامت 

  الى حين اعالن الھيئة الغاء جميع التصنيفات السابقة.بتصنيفه 
تعلن الھيئة الغاء جميع التصنيفات السابقة عندما تنجز البت بطلبات تصنيف جميع  -٥

  المتعھدين واالستشاريين المصنفين.
تستمر االدارات والمؤسسات العامة باعتماد التصنيفات السابقة الى حين تبلغھا انجاز الھيئة  -٦

  بطلبات تصنيف جميع المتعھدين واالستشاريين المصنفين سابقاً.البت 
فور اعالن الھيئة عن بدء قبول طلبات التصنيف، تتوقف جميع االدارات والمؤسسات  -٧

العامة عن قبول طلبات تصنيف جديدة أو قبول طلبات اعادة النظر بالتصنيفات السابقة 
  المعمول بھا لديھا.

الجديدة الصادرة عن الھيئة إال بموجب قرارات صادرة عن رئيس ال يعمل بالتصنيفات  -٨
  مجلس الوزراء.

  
  

يمكن لالدارات العامة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتھا أو  -١١المادة 
أھميتھا فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة بموجب ھذا المرسوم دون أن يؤدي 

  ھذا التدبير الى تخفيض المزاحمة.
  
  

ابتداء من تاريخ تطبيق ھذا المرسوم يتوجب على جميع االدارات العامة  -١٢المادة 
لمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ابالغ رئيس ھيئة التصنيف نسخاً عن وا

جميع التدابير الزجرية التي تتخذ بحق الملتزمين لديھا (وضع اشغال باالمانة وفسخ 
الصفقة بسبب اخطاء الملتزم) وذلك خالل العشرة ايام التي تلي اتخاذ ھذه التدابير. وتدون 

  الشركة أو المؤسسة فور ورودھا. ھذه التدابير في ملف
  
  

تحدد دقائق تطبيق ھذا المرسوم بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء  -١٣المادة 
  على اقتراح ھيئة التصنيف.

  
  



  تلغى جميع االحكام المخالفة ألحكام ھذا المرسوم أو التي ال تتفق مع مضمونه. -١٤المادة 
  
  

لغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة ينشر ھذا المرسوم ويب -١٥المادة 
  الرسمية مع االخذ بعين االعتبار احكام المادة العاشرة.

  
  ٢٠٠٢كانون االول  ٢٦بعبدا في   
  االمضاء: اميل لحود  

  صدر عن رئيس الجمھورية
  رئيس مجلس الوزراء

  االمضاء: رفيق الحريري
  رئيس مجلس الوزراء  
  االمضاء: رفيق الحريري  

  وزير المالية
  االمضاء: فؤاد السنيورة

  وزير الطاقة والمياه  
  االمضاء: محمد عبد الحميد بيضون  

  وزير الدفاع الوطني
  االمضاء: خليل الھراوي

  وزير االتصاالت  
  االمضاء: جان لوي قرداحي  

  وزير االشغال العامة والنقل
  االمضاء: محمد نجيب ميقاتي

  
  

  )١الملحق رقم (
  ات المتعھدين بھدف تصنيفھمطريقة تقييم ملف

  
  أوالً: تحديد فئات تصنيف المتعھدين ودرجاته

  تقسم فئات التصنيف الى اثنتي عشرة فئة وفقاً لطبيعة االشغال. وھذه الفئات ھي:
  فئة المباني -١
  فئة المباني المتخصصة -٢
  فئة الطرق -٣
  (Ouvrages d'art)فئة اشغال المنشآت الفنية  -٤
  )المياه وخزانات الصحي الصرف مجاري شفة، ري،( المياه شبكات فئة -٥
  والبحيرات واالنفاق السدود فئة -٦
  والتكرير التنقية محطات فئة -٧
  الجوفية اآلبار فئة -٨
  )الصغرى التحويل ومحطات طرق وانارة وتوزيع نقل( الكھربائية االشغال فئة -٩



  )الكبرى التحويل ومحطات االنتاج( الكھربائية االشغال فئة -١٠
  االتصاالت شبكة فئة -١١
  المتخصصة االشغال فئة -١٢
  
 التصميم ذات بالمباني تتعلق االولى بكون المباني فئة عن المتخصصة المباني فئة تتميز -

 المدارس اشغال فتشمل المباني فئة اما. خاصة وخبرات مھارات يتطلبان اللذين والتنفيذ
 ذات المباني من وغيرھا والمكاتب السكنية والمباني الحكومية والمباني والجامعات
  .الشائع االستعمال

 بينما لھا التابعة والجسور لھا العائدة التحتية والبنى الطرق اشغال جميع الطرق فئة تشمل -
ً  تنفيذھا يكون ال قد التي المنشآت اشغال فئة تشمل   .محدد طريق بمشروع مرتبطا

 عشرة االحدى الفئات احدى في المتضمنة غير االشغال جميع المتخصصة االشغال فئة تشمل -
  ).١١ رقم الى ١ رقم من( اعاله المحددة

ً  درجات ست فھي فئة، كل في التصنيف، درجات أما  الفئات تحديد جدول( المرفق للجدول وفقا
 تحديد دون المتعھد فيھا يصنف التي المتخصصة االشغال فئة باستثناء وذلك ،)والدرجات
 االشغال ھذه نوع يحدد ان يجب المتخصصة االشغال فئة في التصنيف ان كما. الدرجة

  .المتخصصة
  

  والدرجات الفئات تحديد جدول - المتعھدين تصنيف
السادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانيةاالولىدرجة
.د.أ.د.أ.د.أ.د.أ.د.أ.د.ألفئة

 أقل من0.3مليون  بين1و 0.3مليون  بين2.5و 1مليون  بين5و 2.5مليون  بين10و 5مليون  أكثر من10مليون لمباني
 أقل من0.5مليون  بين1و 0.5مليون  بين5و 1مليون  بين10و 5مليون  بين20و 10مليون  أكثر من20مليون ني المتخصصة

 أقل من0.3مليون  بين1و0.3مليون  بين2.5و 1مليون  بين5و 2.5مليون  بين10و 5مليون  أكثر من10مليون لطرق
ل المنشآت الفنية

OUVRAGES D
 بكات المياه (ري وشفة، مجاري الصرف

(حي وخزانات المياه
 أقل من0.3مليون  بين1و 0.3مليون  بين2.5و 1مليون  بين5و 2.5مليون  بين10و 5مليون  أكثر من10مليون 

 أقل من0.5مليون  بين1و 0.5مليون  بين5و 1مليون  بين10و 5مليون  بين20و 10مليون  أكثر من20مليون  واالنفاق والبحيرات

 أقل من0.5مليون  بين1و 0.5مليون  بين5و 1مليون  بين10و 5مليون  بين20و 10مليون  أكثر من20مليون ت التنقية والتكرير

  بين0.5و 0.3 بين1و 0.5مليون  أكثر من1مليون بار الجوفية
مليون

  بين0.3و 0.2
مليون

  بين0.2و 0.1
مليون

 أقل من0.1مليون 

 شغال الكھربائية (نقل وتوزيع وانارة
(محطات التحويل الصغرى

 أقل من0.3مليون  بين1و 0.3مليون  بين2.5و 1مليون  بين5و 2.5مليون  بين10و 5مليون  أكثر من10مليون 

 شغال الكھربائية (االنتاج ومحطات
(حويل الكبرى

 أقل من0.5مليون  بين1و 0.5مليون  بين5و 1مليون  بين10و 5مليون  بين20و 10مليون  أكثر من20مليون 

 أقل من0.3مليون  بين1و 0.3مليون  بين2.5و 1مليون  بين5و 2.5مليون  بين10و 5مليون  أكثر من10مليون ت االتصاالت
------غال المتخصصة

 بين10و 5مليون  بين20و 10مليون  كثر من20مليون  قل من0.5مليون  بين1و 0.5مليون  بين5و 1مليون 

  
  

 ً   منھا كل وأھمية التقييم عناصر: ثانيا
 من عنصر لكل خاصة عالمة بوضع المكتب أو المؤسسة أو الشركة مؤھالت تقييم يجري

 لھا خصصت التي النسبة مع أدناه الجدول في مبينة ھي العناصر وھذه. التقييم عناصر



 درجة تحدد التي ھي االجمالية العالمة أن الى االشارة مع. االجمالية التقييم عالمة من
  .فيھا تصنيفه المرشح يطلب التي) الفئات أو( الفئة في التصنيف

___________________________________________  
  التقييم عالمة مجموع من المئوية النسبة      التقييم عناصر

___________________________________________  
  %٤٠  السابقة الخبرة
  %٣٠  البشري الجھاز
  %٥  التنظيمي الھيكل
  %١٠  المعدات
  %١٠  المالي الوضع
  %٥  الميداني الكشف

___________________________________________  
  

 ً   درجة لكل االجمالية التقييم عالمة: ثالثا
ً  محددة درجة في المكتب أو المؤسسة أو الشركة تصنف  كما وذلك االجمالية التقييم لعالمة وفقا
  :أدناه الجدول في مبين ھو
  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  االولى  الدرجة
  ٣٠ من أقل  بين    بين    بين    بين     من أكثر  العالمة
  ٤٥و٣٠  ٥٥و٤٥  ٧٠و٥٥  ٨٥و٧٠  ٨٥  االجمالية

  
 ً   )التقييم عالمات وضع( المتعھدين تصنيف طريقة: رابعا
  :عامة ومالحظات احكام

 ٣٠ الـ السنوات خالل المنفذة المشاريع السابقة، الخبرة تقييم في االعتبار، بعين تؤخذ -
  .الماضية

 الكلفة تصاعد االعتبار بعين ليؤخذ) تنفيذه خالل القيمة( مشروع لكل االساسية القيمة تعدل -
ً  المضاعفة عامل بتطبيق وذلك الخبرة وتاريخ   :يلي لما وفقا

__________________________________  
  المضاعفة عامل      المنفذ العقد

__________________________________  
  ١٫٠٠  االخيرة الخمس السنوات خالل
  ١٫٢٥  المنصرمة سنوات ١٠و ٥ بين
  ١٫٥٠  المنصرمة العشر السنوات قبل

__________________________________  
ً  االميركي الدوالر الى اللبنانية بالليرة المعقودة الصفقات قيمة تحول -  في الصرف لسعر وفقا

  .حينه
 عليھا ويطبق اعاله المبينة الطريقة بنفس) لبنان خارج المنفذة أي( الدولية العقود قيمة تعدل -

 لبنان، خارج عقداً، نفذ قد المقاول كان إذا: ذلك على مثال). ٠٫٧٥( يساوي تخفيض عامل
  : تصبح للعقد المعدلة القيمة فإن حينه، في اميركي دوالر ماليين ١٠ بقيمة ،١٩٨٥ عام

  .اميركي دوالر مليون ١١٫٢٥) = ٠٫٧٥( ×) ١٫٥( × أميركي دوالر مليون ١٠



 نقابتي احدى من مصدقة الخاص القطاع في الشغال العائدة الخبرة افادات تكون ان يجب -
  .لبنان في المھندسين

ً  مصدقة لبنان خارج منفذة الشغال العائدة الخبرة افادات تكون ان يجب -  لالصول وفقا
  .المعتمدة

 االدارة أو المؤسسة عن صادرة العام القطاع في الشغال العائدة الخبرة افادات تكون ان يجب -
 حسن بشھادة مقرونة كانت إذا إال االفادة بھذه يؤخذ وال. لحسابھا التنفيذ تم التي البلدية أو

  .المعنية االدارة من  التنفيذ سير
 االعتبار بعين تؤخذ المؤسسة أو الشركة قبل من المستأجرة أو المملوكة المعدات تقييم في -

  .أ.د /١٠٫٠٠٠/ قيمتھا تتجاوز والتي فقط الفئة اشغال مع تتناسب التي المعدات
 لدى والمسجلون المؤسسة أو الشركة في يعملون الذين المھندسون البشري بالجھاز يقصد -

 تدل أن على المؤسسة، أو الشركة في عاملين بصفتھم لبنان في المھندسين نقابتي احدى
  .ذلك على المھنية بياناتھم

 أو( شركتين من Joint-Venture)( مندمجة مجموعة للتصنيف المرشح كان حال في -
 لو كما المندمجة المجموعة تقييم ويجري) مؤھالتھا أو( مؤھالتھما دمج يجري) أكثر
  .واحدة شركة كانت

 المحدد المبلغ عن يقل ال ان يجب للتصنيف، المرشحة المؤسسة أو الشركة مال لرأس بالنسبة -
ً  ادناه المبين الجدول في   .التصنيف لدرجة وفقا

  
  المال لرأس االدنى الحد تحديد جدول - المتعھدين تصنيف جدول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  االولى    الدرجة
  .ل.ل .    ل.ل        .ل.ل  .ل.ل     .ل.ل         .ل.ل             الفئة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٢٥  مليون ٥٠  مليون ١٠٠    المباني
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  مليون ٢٠٠  المتخصصة المباني
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٢٥  مليون ٥٠   مليون ١٠٠    الطرق
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  مليون ٢٠٠  الفنية الطرق اشغال

OUVRAGES D'ART  
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٢٥  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  شفة، ري،( المياه شبكات
  الصحي الصرف مجاري،
  )المياه وخزانات
مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  مليون ٢٠٠    واالنفاق السدود

  مليون ٥  
      والبحيرات
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  مليون ٢٠٠  والتكرير التنقية محطات
مليون ٥  مليون ٥  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠    الجوفية اآلبار

  مليون ٥  
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٢٥  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  الكھربائية االشغال

  طرق وانارة وتوزيع نقل(
  )الصغرى التحويل ومحطات
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  مليون ٢٠٠  االنتاج( الكھربائية االشغال
  )الكبرى التحويل ومحطات
  مليون ٥  مليون ٥  مليون ١٠  مليون ٢٥  مليون ٥٠  مليون ١٠٠  االتصاالت شبكات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  
  المباني فئة) ١-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٤٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

_______________________________________________  
  للعالمات االقصى الحد  العالمة  )اميركي دوالر( المنفذة الصفقة قيمة

_______________________________________________  
  -    ٢٠    مليون ١٠ من أكثر
  -    ٩      مليون ٥و ١٠ بين
  ١٢    ٤    مليون ٢٫٥و ٥ بين
  ٩    ٣    مليون ١و ٢٫٥ بين
  ٦    ٢    مليون ٠٫٣و ١ بين
    ٣    ١    مليون ٠٫٣ من أقل

_______________________________________________  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ١٥ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
    مھندس      مدني مھندس  مھندس   مدني مھندس     مھندس   مدني مھندس  المؤھالت
      معماري أو     أو كھربائي   معماري أو     أو كھربائي   معماري أو       والخبرة

  أو كھربائي
     خبرة ذو    ذو ميكانيكي   خبرة ذو     ذو مكيانيكي  خبرة ذو              
  ذو ميكانيكي  

  من أكثر خبرة     من أكثر    ٥ بين خبرة     ١٠و ٥ بين   أقل خبرة      ٥ من أقل               
  سنوات ١٠    سنوات ١٠  سنوات ١٠و         سنوات   سنوات ٥ من         سنوات               

____________________________________________________
__  

     ٤    ٤    ٣        ٣  ١٫٥  ١٫٥  العالمة

____________________________________________________
__  

  
 الذي المؤسسة أو الشركة في الفني المدير اعاله اليه المشار البشري الجھاز نطاق في يدخل ال

). ١٥( االقصى حدھا عالمة على ويحصل مستقل بشكل وخبرته مؤھالته تقييم يجري
  .عالمة) ٣٠( االجمالي البشري الجھاز لعالمات االقصى الحد يكون وبذلك

ً  يكون أن يجب الفني، للمدير بالنسبة  التصنيف طالبة المؤسسة أو الشركة في يعمل مھندسا
  :التالي الشكل على خبرته تقييم ويجري ھذه بصفته

____________________________________________________
__  

 من أكثر  سنة ١٥ من أكثر     سنوات ١٠ من أكثر    سنوات ٥ من أكثر   التنفيذ في العامة الخبرة
  سنة ٢٠



____________________________________________________
__  

    ٥    ٤    ٣      العالمة
  ٦  

____________________________________________________
__  

  سنوات ٤ من أكثر منذ  سنوات ٤ من وأقل سنة من أكثر منذ  فني مدير بصفة الشركة في العمل تاريخ
  ٤        ٢          العالمة

____________________________________________________
__  

 من أكثر  خمسة من أكثر  ثالثة من كثر     من أكثر    لمشروع االعلى القيمة
١٠  

 مليون  دوالر ماليين  دوالر ماليين  دوالر مليون    تنفيذه عن مسؤوالً  كان
  دوالر

  أميركي    أميركي    أميركي    أميركي     العشر السنوات خالل
  االخيرة
  ٥    ٣٫٥    ٢٫٥    ١      العالمة

____________________________________________________
__  

  
  التنظيمي الھيكل - ج

ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

  

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

  

 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصلة المؤسسة أو الشركة كانت حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعدات - د

  :التالي الشكل على وذلك لحالتھا بالنسبة أخرى وعالمة لعمرھا بالنسبة عالمة آلية كل تعطى
____________________________________________________

__  
  للملكية بالنسبة عالمة    للحالة بالنسبة عالمة      للعمر بالنسبة عالمة

____________________________________________________
__  

  ١٫٠٠    مملوكة  ٦    جداً  جيدة  ١    سنوات خمس من أكثر
  ٠٫٧٥    مستأجرة  ٤    جيدة  ٢    سنوات ٥و ٢ بين
        ٢    مقبولة  ٣    سنتين من أقل



____________________________________________________
__  

  

 بالنسبة العالمة × االميركية الدوالرات بماليين قيمتھا=  تساوي عالمة على آلية كل تحصل
  للملكية بالنسبة العالمة × للحالة بالنسبة العالمة × للعمر
 على وذلك المعدات لتقييم العائدة النھائية العالمة الى للتوصل المعدات لجميع العالمات وتجمع
  ).١٠( ھو االجمالية للعالمة االقصى الحد يكون أن

  
  :المالي الوضع - ھـ

 التجارية المحكمة عن صادرة افالس عدم شھادة تقديم مؤسسة أو شركة كل عل يشترط
 ٠٫٨ عالمة تعطى. به معترف مصرف من افادة على بناء المالي الوضع تقييم ويجري

  .عالمات ١٠ أقصى حد مع المالية التسھيالت من ليرة مليون ١٠٠ لكل
  
  الميداني الكشف - و

 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة ٥ االقصى حدھا يكون عالمة تعطى
  .المؤسسة أو الشركة ومرائب ومستودعات ومكاتب االشغال لموقع الملزمة

  
  المتخصصة المباني فئة) ٢-٤(
  
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٤٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( المنفذة الصفقة قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٠      مليون ٢٠ من أكثر
  -      ٩      مليون ١٠و ٢٠ بين
  ١٢      ٤        مليون ٥و ١٠ بين
  ٩      ٣      مليون ١و ٢٫٥ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٣و ١ بين
  ٣      ١        مليون ٠٫٣ أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ١٥ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  



    مھندس      مدني مھندس  مھندس   مدني مھندس     مھندس   مدني مھندس  المؤھالت
      معماري أو     أو كھربائي   معماري أو     أو كھربائي   معماري أو       والخبرة

  أو كھربائي
     خبرة ذو    ذو ميكانيكي   خبرة ذو     ذو مكيانيكي  خبرة ذو              
  ذو ميكانيكي  

  من أكثر خبرة     من أكثر    ٥ بين خبرة     ١٠و ٥ بين   أقل خبرة      ٥ من أقل               
  سنوات ١٠    سنوات ١٠  سنوات ١٠و         سنوات   سنوات ٥ من         سنوات  

____________________________________________________
__  

     ٣       ٣         ٢         ٢      ١     ١     العالمة

____________________________________________________
__  

  

 الذي المؤسسة أو الشركة في الفني المدير أعاله اليه المشار البشري الجھاز نطاق في يدخل ال
). ١٥( االقصى حدھا عالمة على ويحصل مستقل بشكل وخبرته مؤھالته تقييم يجري
  .عالمة) ٣٠( االجمالي البشري الجھاز لعالمات االقصى الحد يكون وبذلك

  
ً  يكون أن يجب الفني، للمدير بالنسبة  التصنيف طالبة المؤسسة أو الشركة في يعمل مھندسا

  :التالي الشكل على خبرته تقييم ويجري ھذه بصفته
____________________________________________________

__  
 من أكثر  سنة ١٥ من أكثر     سنوات ١٠ من أكثر    سنوات ٥ من أكثر     التنفيذ في العامة الخبرة

  سنة ٢٠
    ٥    ٤    ٣      العالمة

  ٦  

____________________________________________________
__  

  سنوات ٤ من أكثر منذ  سنوات ٤ من وأقل سنة من أكثر منذ  فني مدير بصفة الشركة في العمل تاريخ
  ٤        ٢          العالمة

____________________________________________________
__  

 من أكثر  ١٠ من أكثر  خمسة من أكثر  ثالثة من أكثر   من أكثر    لمشروع االعلى القيمة
٢٠  

دوالر مليون  دوالر ماليين  دوالر ماليين  دوالر مليون    تنفيذه عن مسؤوالً  كان
  دوالر مليون  

     أميركي       أميركي    أميركي    أميركي  أميركي            العشر السنوات خالل
    االخيرة

____________________________________________________
__  

  ٤    ٣    ٢      ١        العالمة
  ٥    

____________________________________________________
__  

  
  التنظيمي الھيكل - ج



ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى

____________________________________________________
__  

  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصلة المؤسسة أو الشركة كانت حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعدات - د

 لملكيتھا بالنسبة وعالمة لحالتھا بالنسبة أخرى وعالمة لعمرھا بالنسبة عالمة آلية كل تعطى
  :التالي الشكل على وذلك

____________________________________________________
__  

  للملكية بالنسبة عالمة    للحالة بالنسبة عالمة      للعمر بالنسبة عالمة
  ١٫٠٠    مملوكة  ٣    جداً  جيدة  ١    سنوات خمس من أكثر
  ٠٫٧٥    مستأجرة  ٢    جيدة  ٢    سنوات ٥و ٢ بين
        ١    مقبولة  ٣    سنتين من أقل

____________________________________________________
__  

  

 بالنسبة العالمة × االميركية الدوالرات بماليين قيمتھا=  تساوي عالمة على آلية كل تحصل
  للملكية بالنسبة العالمة × للحالة بالنسبة العالمة × للعمر
 على وذلك المعدات لتقييم العائدة النھائية العالمة الى للتوصل المعدات لجميع العالمات وتجمع
  ).١٠( ھو االجمالية للعالمة االقصى الحد يكون أن

  
  :المالي الوضع - ھـ

 التجارية المحكمة عن صادرة افالس عدم شھادة تقديم مؤسسة أو شركة كل عل يشترط
 ٠٫٤ عالمة تعطى. به معترف مصرف من افادة على بناء المالي الوضع تقييم ويجري

  .عالمات ١٠ أقصى حد مع المالية التسھيالت من ليرة مليون ١٠٠ لكل
  
  الميداني الكشف - و

 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة ٥ االقصى حدھا يكون عالمة تعطى
  .المؤسسة أو الشركة ومرائب ومستودعات ومكاتب االشغال العمل، لموقع الملزمة

  
  الطرق فئة) ٢-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ



ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٤٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( المنفذة الصفقة قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٠      مليون ١٠ من أكثر
  -      ٩        مليون ٥و ١٠ بين
  ١٢      ٤      مليون ٢٫٥و ٥ بين
  ٩      ٣        مليون ١ و ٥ بين
  ٦      ٢      مليون ١و ٢٫٥ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٣و ١ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ١٥ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
 مھندس   مدني مھندس   مساحة مھندس  مدني مھندس  مساحة مھندس   مدني مھندس   المؤھالت

  مساحة
   خبرة ذو   خبرة ذو    خبرة ذو       خبرة ذو     خبرة ذو   خبرة ذو        والخبرة
   ١٠ من أكثر    ١٠ من أكثر    ١٠و ٥ بين  ١٠و ٥ بين   ٥ من أقل   ٥ من أقل  
  سنوات     سنوات      سنوات     سنوات     سنوات        سنوات  

____________________________________________________
__  

     ٤   ٤  ٣   ٣    ١٫٥  ١٫٥     العالمة

____________________________________________________
__  

 الذي المؤسسة أو الشركة في الفني المدير أعاله اليه المشار البشري الجھاز نطاق في يدخل ال
). ١٥( االقصى حدھا عالمة على ويحصل مستقل بشكل وخبرته مؤھالته تقييم يجري
  .عالمة) ٣٠( االجمالي البشري الجھاز لعالمات االقصى الحد يكون وبذلك

  
ً  يكون أن يجب الفني، للمدير بالنسبة  التصنيف طالبة المؤسسة أو الشركة في يعمل مھندسا

  :التالي الشكل على خبرته تقييم ويجري ھذه بصفته
____________________________________________________

__  
 من أكثر  سنة ١٥ من أكثر     سنوات ١٠ من أكثر    سنوات ٥ من أكثر     التنفيذ في العامة الخبرة

  سنة ٢٠
    ٥    ٤    ٣      العالمة

  ٦  



____________________________________________________
__  

  
____________________________________________________

__  
  سنوات ٤ من أكثر منذ  سنوات ٤ من وأقل سنة من أكثر منذ  فني مدير بصفة الشركة في العمل تاريخ

  

____________________________________________________
__  

  ٤        ٢          العالمة

____________________________________________________
__  

  

____________________________________________________
__  

  ١٠ من أكثر    خمسة من أكثر  ثالثة من أكثر  من أكثر  لمشروع االعلى القيمة
  دوالر مليون    دوالر ماليين  دوالر ماليين  دوالر مليون  تنفيذه عن مسؤوالً  كان
  أميركي    أميركي  أميركي  أميركي   العشر السنوات خالل

  االخيرة

____________________________________________________
__  

  ٥    ٣٫٥  ٢٫٥  ١  العالمة

____________________________________________________
__  

  
  التنظيمي الھيكل - ج

ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

  

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

  

 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصلة المؤسسة أو الشركة كانت حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعدات - د

  :التالي الشكل على وذلك لحالتھا بالنسبة أخرى وعالمة لعمرھا بالنسبة عالمة آلية كل تعطى
____________________________________________________

_  



  للملكية بالنسبة عالمة    للحالة بالنسبة عالمة      للعمر بالنسبة عالمة

____________________________________________________
__  

  ١٫٠٠    مملوكة  ٣    جداً  جيدة  ١    سنوات خمس من أكثر
  ٠٫٧٥    مستأجرة  ٢    جيدة  ٢    سنوات ٥و ٢ بين
        ٢    مقبولة  ٣    سنتين من أقل

____________________________________________________
__  

  

 بالنسبة العالمة × االميركية الدوالرات بماليين قيمتھا=  تساوي عالمة على آلية كل تحصل
  للملكية بالنسبة العالمة × للحالة بالنسبة العالمة × للعمر
 على وذلك المعدات لتقييم العائدة النھائية العالمة الى للتوصل المعدات لجميع العالمات وتجمع
  ).١٠( ھو االجمالية للعالمة االقصى الحد يكون أن

  
  :المالي الوضع - ھـ

 التجارية المحكمة عن صادرة افالس عدم شھادة تقديم مؤسسة أو شركة كل عل يشترط
 ٠٫٨ عالمة تعطى. به معترف مصرف من افادة على بناء المالي الوضع تقييم ويجري

  .عالمات ١٠ أقصى حد مع المالية التسھيالت من ليرة مليون ١٠٠ لكل
  
  الميداني الكشف - و

 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة ٥ االقصى حدھا يكون عالمة تعطى
  .المؤسسة أو الشركة ومرائب ومستودعات ومكاتب االشغال لموقع الملزمة

  
  
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٤٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( المنفذة الصفقة قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٠      مليون ٢٠ من أكثر
  -      ٩      مليون ١٠و ٢٠ بين
  ١٢      ٤        مليون ٥و ١٠ بين
  ٩      ٣        مليون ١ و ٥ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٥و ١ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٥ من أقل

____________________________________________________
__  

  



  البشري الجھاز تقييم - ب
ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ١٥ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا

____________________________________________________
__  
   مھندس     مدني مھندس مساحة مھندس     مدني مھندس   مساحة مھندس     مدني مھندس   المؤھالت

  مساحة
 ذو    أكثر خبرة ذو    بين خبرة ذو       بين خبرة ذو  أقل خبرة ذو      من أقل خبرة ذو      والخبرة

 ١٠و ٥   سنوات ١٠و ٥   سنوات ٥ من         سنوات ٥                                  أكثر خبرة
  سنوات ١٠ من   سنوات ١٠ من    سنوات

___________________________________________________________________
 _  
     ٣            ٣            ٢             ٢         ١       ١     العالمة

___________________________________________________________________
__  

  

 الذي المؤسسة أو الشركة في الفني المدير أعاله اليه المشار البشري الجھاز نطاق في يدخل ال
). ١٥( االقصى حدھا عالمة على ويحصل مستقل بشكل وخبرته مؤھالته تقييم يجري
  .عالمة) ٣٠( االجمالي البشري الجھاز لعالمات االقصى الحد يكون وبذلك

  
ً  يكون أن يجب الفني، للمدير بالنسبة  التصنيف طالبة المؤسسة أو الشركة في يعمل مھندسا

  :التالي الشكل على خبرته تقييم ويجري ھذه بصفته
____________________________________________________

__  
 من أكثر  سنة ١٥ من أكثر     سنوات ١٠ من أكثر    سنوات ٥ من أكثر     التنفيذ في العامة الخبرة

  سنة ٢٠
    ٥    ٤    ٣      العالمة

  ٦  

____________________________________________________
__  

____________________________________________________
__  

  سنوات ٤ من أكثر منذ  سنوات ٤ من وأقل سنة من أكثر منذ  فني مدير بصفة الشركة في العمل تاريخ
  ٤        ٢          العالمة

____________________________________________________
__  

  

____________________________________________________
__  

  ٢٠ من أكثر  ١٠ من أكثر  خمسة من أكثر  ثالثة من أكثر   من أكثر  لمشروع االعلى القيمة
  دوالر مليون  دوالر مليون  دوالر ماليين  دوالر ماليين  دوالر مليون  تنفيذه عن مسؤوالً  كان
     أميركي       أميركي  أميركي  أميركي  أميركي   العشر السنوات خالل

    االخيرة

____________________________________________________
__  

    ٥    ٤  ٣  ٢  ١  العالمة



____________________________________________________
__  

  
  التنظيمي الھيكل - ج

ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى

____________________________________________________
__  

  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصلة المؤسسة أو الشركة كانت حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعدات - د

  :التالي الشكل على وذلك لحالتھا بالنسبة أخرى وعالمة لعمرھا بالنسبة عالمة آلية كل تعطى
____________________________________________________

__  
  للملكية بالنسبة عالمة    للحالة بالنسبة عالمة      للعمر بالنسبة عالمة

____________________________________________________
__  

  ١٫٠٠    مملوكة  ١٫٥    جداً  جيدة  ١    سنوات خمس من أكثر
  ٠٫٧٥    رةمستأج  ١    جيدة  ٢    سنوات ٥و ٢ بين
        ٠٫٥    مقبولة  ٣    سنتين من أقل

____________________________________________________
__  

  

 بالنسبة العالمة × االميركية الدوالرات بماليين قيمتھا=  تساوي عالمة على آلية كل تحصل
  للملكية بالنسبة العالمة × للحالة بالنسبة العالمة × للعمر
 على وذلك المعدات لتقييم العائدة النھائية العالمة الى للتوصل المعدات لجميع العالمات وتجمع
  ).١٠( ھو االجمالية للعالمة االقصى الحد يكون أن

  
  :المالي الوضع - ھـ

 التجارية المحكمة عن صادرة افالس عدم شھادة تقديم مؤسسة أو شركة كل على يشترط
 ٠٫٤ عالمة تعطى. به معترف مصرف من افادة على بناء المالي الوضع تقييم ويجري

  .عالمات ١٠ أقصى حد مع المالية التسھيالت من ليرة مليون ١٠٠ لكل
  
  الميداني الكشف - و



 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة ٥ االقصى حدھا يكون عالمة تعطى
  .المؤسسة أو الشركة ومرائب ومستودعات ومكاتب االشغال لموقع الملزمة

  
  )المياه وخزانات الصحي الصرف مجاري شفة، ري،( المياه شبكات فئة) ٥-٤(

 مھندس استبدال مع) ٤-٤( الطرق لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
ً  البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اختصاصي بمھندس المساحة  المقصود بأن علما
  .طاقة أو كھرباء أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس االختصاصي بالمھندس

  
  والبحيرات واالنفاق السدود فئة) ٦-٤(

 استبدال مع) ٥-٤( الفنية المنشآت اشغال لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
ً  البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اختصاصي بمھندس المساحة مھندس  بأن علما
  .طاقة أو كھرباء أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس االختصاصي بالمھندس المقصود

  
  والتكرير التنقية محطات فئة) ٧-٤(

 استبدال مع) ٥-٤( الفنية المنشآت اشغال لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
ً  البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اختصاصي بمھندس المساحة مھندس  بأن علما
  .طاقة أو كھرباء أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس االختصاصي بالمھندس المقصود

  
  الجوفية اآلبار فئة) ٨-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٤٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( المنفذة الصفقة قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٠        مليون ١ من أكثر
  -      ٩      مليون ٠٫٥و ١ بين
  ١٢      ٤      مليون ٠٫٣و ٠٫٥ بين
  ٩      ٣      مليون ٠٫٢و ٠٫٣ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫١و ٠٫٢ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫١ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ١٥ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا



____________________________________________________
__  
     مدني مھندس   اختصاصي مھندس      مدني مھندس  اختصاصي مھندس    مدني مھندس    المؤھالت

     اختصاصي مھندس
 ذو    أكثر خبرة ذو      بين خبرة ذو      بين خبرة ذو    أقل خبرة ذو  أقل خبرة ذو       والخبرة

                                      أكثر خبرة
 من  سنوات ١٠ من      سنوات ١٠و ٥   سنوات ١٠و ٥  سنوات ٥ من   سنوات ٥ من              
  سنوات ١٠

____________________________________________________
__  

  ٨    ٨    ٦  ٦  ٤  ٤    العالمة

____________________________________________________
__  

  

  .طاقة أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس: االختصاصي بالمھندس يقصد: مالحظة
  

 الذي المؤسسة أو الشركة في الفني المدير أعاله اليه المشار البشري الجھاز نطاق في يدخل ال
). ١٥( االقصى حدھا عالمة على ويحصل مستقل بشكل وخبرته مؤھالته تقييم يجري
  .عالمة) ٣٠( االجمالي البشري الجھاز لعالمات االقصى الحد يكون وبذلك

  
ً  يكون أن يجب الفني، للمدير بالنسبة  التصنيف طالبة المؤسسة أو الشركة في يعمل مھندسا

  :التالي الشكل على خبرته تقييم ويجري ھذه بصفته
____________________________________________________

__  
 من أكثر  سنة ١٥ من أكثر     سنوات ١٠ من أكثر    سنوات ٥ من أكثر     التنفيذ في العامة الخبرة

  سنة ٢٠
    ٥    ٤    ٣      العالمة

  ٦  

____________________________________________________
__  

  
____________________________________________________

__  
  سنوات ٤ من أكثر منذ  سنوات ٤ من وأقل سنة من أكثر منذ  فني مدير بصفة الشركة في العمل تاريخ
  ٤        ٢          العالمة

____________________________________________________
__  

  

____________________________________________________
__  

       من أكثر    نصف من أكثر      لمشروع االعلى القيمة
    دوالر مليون    دوالر مليون      تنفيذه عن مسؤوالً  كان
    أميركي      أميركي       العشر السنوات خالل

  االخيرة
    ٥      ٣        العالمة



____________________________________________________
__  

  
  التنظيمي الھيكل - ج

ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

  

 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصلة المؤسسة أو الشركة كانت حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعدات - د

  :التالي الشكل على وذلك لحالتھا بالنسبة أخرى وعالمة لعمرھا بالنسبة عالمة آلية كل تعطى
____________________________________________________

__  
  للملكية بالنسبة عالمة    للحالة بالنسبة عالمة      للعمر بالنسبة عالمة

____________________________________________________
__  

  ١٫٠٠    مملوكة  ١٢    جداً  جيدة  ٢    سنوات خمس من أكثر
  ٠٫٧٥    مستأجرة  ٨    جيدة  ٤    سنوات ٥و ٢ بين
        ٤    مقبولة  ٦    سنتين من أقل

____________________________________________________
__  

  

 بالنسبة العالمة × االميركية الدوالرات بماليين قيمتھا=  تساوي عالمة على آلية كل تحصل
  للملكية بالنسبة العالمة × للحالة بالنسبة العالمة × للعمر
 على وذلك المعدات لتقييم العائدة النھائية العالمة الى للتوصل المعدات لجميع العالمات وتجمع
  ).١٠( ھو االجمالية للعالمة االقصى الحد يكون أن

  
  :المالي الوضع - ھـ

 التجارية المحكمة عن صادرة افالس عدم شھادة تقديم مؤسسة أو شركة كل على يشترط
 لكل ٥ عالمة تعطى. به معترف مصرف من افادة على بناء المالي الوضع تقييم ويجري
  .عالمات ١٠ أقصى حد مع المالية التسھيالت من ليرة مليون ١٠٠

  
  الميداني الكشف - و



 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة ٥ االقصى حدھا يكون عالمة تعطى
  .المؤسسة أو الشركة ومرائب ومستودعات ومكاتب االشغال لموقع الملزمة

  
 التحويل ومحطات طرق وانارة وتوزيع نقل( الكھربائية االشغال فئة) ٩-٤(

  )الصغرى
 مھندس استبدال مع) ٤-٤( الطرق لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد

  .البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في كھربائي بمھندس المساحة
  
  )الكبرى التحويل ومحطات االنتاج( الكھربائية االشغال فئة) ١٠-٤(

 استبدال مع) ٥-٤( الفنية المنشآت اشغال لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
 الجدول في طاقة أو ھيدروليكي أو ميكانيكي أو كھربائي بمھندس المساحة مھندس
  .البشري الجھاز بتقييم الخاص

  
  االتصاالت شبكة فئة) ١١-٤(

 مھندس استبدال مع) ٤-٤( الطرق لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
  .البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اتصاالت مھندس أو كھربائي بمھندس المساحة

  
  

  )٢( رقم الملحق
   تصنيفھم بھدف االستشاريين ملفات تقييم طريقة

  
  تصنيفھم بھدف االستشاريين تصنيف فئات تحديد": أوالً 
ً  فئة عشرة ثالث الى التصنيف فئات تقسم . االستشارية الدراسات موضوع االشغال لطبيعة وفقا

  :ھي الفئات وھذه
  المباني فئة -١
  المتخصصة المباني فئة -٢
  المباني في والميكانيكية الكھربائية الدراسات فئة -٣
  الطرق فئة -٤
  Ouvrages d'art)( الفنية المنشآت اشغال دراسات فئة -٥
  )المياه وخزانات الصحي الصرف مجاري شفة، ري،( المياه شبكات فئة -٦
  والبحيرات واالنفاق السدود فئة -٧
  والتكرير التنقية محطات فئة -٨
  الجوفية اآلبار فئة -٩
  )الصغرى التحويل ومحطات طرق وانارة وتوزيع نقل( الكھربائية االشغال دراسة فئة -١٠
  )الكبرى التحويل ومحطات االنتاج( الكھربائية االشغال دراسة فئة -١١
  االتصاالت شبكة فئة -١٢
  المتخصصة الدراسات فئة -١٣

 التصميم ذات بالمباني تتعلق االولى بكون المباني فئة عن المتخصصة المباني فئة تتميز -
 المدارس اشغال فتشمل المباني فئة أما. خاصة وخبرات مھارات يتطلبان اللذين والتنفيذ



 ذات المباني من وغيرھا والمكاتب السكنية والمباني الحكومية والمباني والجامعات
  .الشائع االستعمال

 بينما لھا التابعة والجسور لھا العائدة التحتية والبنى الطرق اشغال جميع الطرق فئة تشمل -
ً  تنفيذھا يكون ال قد التي الضخمة واالنفاق الجسور الفنية الطرق اشغال فئة تشمل  مرتبطا

  .محدد طريق بمشروع
 االثنتي الفئات احدى في المتضمنة غير الدراسات جميع المتخصصة الدراسات فئة تشمل -

  ).١٢ رقم الى ١ رقم من( اعاله المحددة عشرة
ً  درجات ست فھي فئة، كل في التصنيف، درجات أما  الفئات تحديد جدول( المرفق للجدول وفقا

 دون االستشاري فيھا يصنف التي المتخصصة الدراسات فئة باستثناء وذلك ،)والدرجات
 ھذه نوع يحدد أن يجب المتخصصة الدراسات فئة في التصنيف ان كما. الدرجة تحديد

  ).مدن تنظيم طوبرغرافية، جيوتقنية،( المتخصصة الدراسات
  

  (*) والدرجات الفئات تحديد جدول - االستشاريين تصنيف
  

السادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانيةاالولىالدرجة

د.أ.د.أ.د.أ.د.أ.د.أ.د.أ.الفئة

أكثر من 10 المباني

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و2.5 

مليون

بين 2.5 و1 

مليون

بين 1 و0.3 

مليون

أقل من 0.3 

مليون

أكثر من 20 المباني المتخصصة

مليون

بين 20 و10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و1 

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

أقل من 0.5 

مليون

الدراسات الكھربائية والميكانيكية في 

المباني

أكثر من 4 

مليون

بين 4 و3 

مليون

بين 3 و2 

مليون

بين 2 و1 

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

أقل من 0.5 

مليون

أكثر من 10 الطرق

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و2.5 

مليون

بين 2.5 و1 

مليون

بين 1و0.3 

مليون

أقل من 0.3 

مليون

دراسات اشغال المنشآت الفنية

OUVRAGES D'ART

ري وشفة، مجاري  شبكات المياه (

الصرف الصحي وخزانات المياه)

أكثر من 10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و2.5 

مليون

بين 2.5 و1 

مليون

بين 1 و0.3 

مليون

أقل من 0.3 

مليون

أكثر من 20 السدود واالنفاق والبحيرات

مليون

بين 20 و10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و1 

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

أقل من 0.5 

مليون

أكثر من 20 محطات التنقية والتكرير

مليون

بين 20 و10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و1 

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

أقل من 0.5 

مليون

أكثر من 1 اآلبار الجوفية

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

بين 0.5 

و0.3 مليون

بين 0.3 

و0.2 مليون

بين 0.2 

و0.1 مليون

أقل من 0.1 

مليون

نقل وتوزيع  دراسات االشغال الكھربائية (

وانارة طرق ومحطات التحويل 

أكثر من 10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و2.5 

مليون

بين 2.5 و1 

مليون

بين 1 و0.3 

مليون

أقل من 0.3 

مليون

االنتاج  دراسات االشغال الكھربائية (

ومحطات التحويل الكبرى)

أكثر من 20 

مليون

بين 20 و10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و1 

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

أقل من 0.5 

مليون

أكثر من 10 شبكات االتصاالت

مليون

بين 10 و5 

مليون

بين 5 و2.5 

مليون

بين 2.5 و1 

مليون

بين 1 و0.3 

مليون

أقل من 0.3 

مليون

------الدراسات المتخصصة

بين 5 و1 

مليون

بين 1 و0.5 

مليون

أقل من 0.5 

مليون

أكثر من 20 

مليون

بين 20 و10 

مليون

بين 10 و5 

مليون

  
 أشرف أو درسھا التي المشاريع لقيمة تعود اعاله الجدول في المبينة القيم ان: مالحظة(*) 

  .االستشارية الخدمات لعقود وليس االستشاري تنفيذھا على
  



 ً   منھا كل وأھمية التقييم عناصر: ثانيا
 من عنصر لكل خاصة عالمة بوضع المكتب أو المؤسسة أو الشركة مؤھالت تقييم يجري

 لھا خصصت التي النسبة مع أدناه الجدول في مبينة ھي العناصر وھذه. التقييم عناصر
 درجة تحدد التي ھي االجمالية العالمة أن الى االشارة مع. االجمالية التقييم عالمة من

  :فيھا تصنيفه المرشح يطلب التي) الفئات أو( الفئة في التصنيف
____________________________________________________

__  
 عالمة مجموع من المئوية النسبة      االستشارية للمكاتب التقييم عناصر

  التقييم
____________________________________________________

__  
  %٥٠              السابقة الخبرة
  %٣٠              البشري الجھاز
  %٥              التنظيمي الھيكل
  %١٠              المعلوماتية نظم

  %٥              الميداني الكشف
____________________________________________________

__  
  

 ً   درجة لكل االجمالية التقييم عالمة: ثالثا
ً  محددة درجة في المكتب أو المؤسسة أو الشركة تصنف  كما وذلك االجمالية التقييم لعالمة وفقا
  :أدناه الجدول في مبين ھو

____________________________________________________
__  
  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  االولى  الدرجة

____________________________________________________
__  
  ٣٠ من أقل  بين  بين  بين  بين  من أكثر  العالمة
  ٤٥و٣٠  ٥٥و٤٥  ٧٠و٥٥  ٨٥و٧٠  ٨٥  االجمالية

____________________________________________________
__  

  
 ً   االستشاريين تصنيف طريقة: رابعا

  
  :عامة ومالحظات أحكام

 ٣٠ الـ السنوات خالل المنجزة الدراسات السابقة، الخبرة تقييم في االعتبار، بعين تؤخذ -
  .الماضية

 تنفيذه، على وأشرف دراسته أعد قد االستشاري كان حال في كاملة المشروع قيمة تحتسب -
 قيمة من %٦٠ نسبة فتحتسب فقط الدراسات أعد قد االستشاري كان حال في أما



 تحتسب الدراسات، أعد قد يكون أن دون التنفيذ على أشرف قد كان حال وفي. المشروع
  .المشروع قيمة من %٤٠ نسبة

 الكلفة تصاعد االعتبار بعين ليؤخذ) تنفيذه خالل القيمة( مشروع لكل االساسية القيمة تعدل -
ً  المضاعفة عامل بتطبيق وذلك الخبرة وتاريخ   :يلي لما وفقا

____________________________________________________
__  

  المضاعفة عامل          المنفذ العقد
____________________________________________________

__  
  ١٫٠٠      االخيرة الخمس السنوات خالل
  ١٫٢٥      المنصرمة سنوات ١٠و ٥ بين
  ١٫٥٠      المنصرمة العشر السنوات قبل

____________________________________________________
__  

ً  الدوالر إلى اللبنانية بالليرة المعقودة الصفقات قيمة تحول -   .حينه في الصرف لسعر وفقا
 عليھا ويطبق أعاله المبينة الطريقة بنفس) لبنان خارج المنفذة أي( الدولية العقود قيمة تعدل -

 لبنان، خارج عقداً، نفذ قد المقاول كان إذا: ذلك على مثال). ٠٫٧٥( يساوي تخفيض عامل
  :تصبح للعقد المعدلة القيمة فإن حينه، في أميركي دوالر ماليين ١٠ بقيمة ،١٩٨٥ عام

  .أميركي دوالر مليون ١١٫٢٥) = ٠٫٧٥( ×) ١٫٥( × أميركي دوالر مليون ١٠
 نقابتي احدى من مصدقة الخاص القطاع في لدراسات العائدة الخبرة افادات تكون أن يجب -

  لبنان في المھندسين
ً  مصدقة لبنان خارج منفذة منجزة لدراسات العائدت الخبرة افادات تكون ان يجب -  وفقا

  .المعتمدة لالصول
 عن صادرة العام القطاع لصالح استشارية لمھام العائدة الخبرة افادات تكون أن يجب -

 بھذه يؤخذ وال. لصالحھا االستشارية المھام أنجزت التي البلدية أو االدارة أو المؤسسة
  .المعنية االدارة قبل من المھام تنفيذ سير حسن بشھادة مقرونة كانت إذا إال االفادة

 المكتب أو المؤسسة أو الشركة في يعملون الذين المھندسون البشري بالجھاز يقصد -
 المؤسسة أو الشركة في عاملين بصفتھم لبنان في المھندسين نقابتي إحدى لدى والمسجلون

  .ذلك على المھنية بياناتھم تدل أن على المكتب، أو
, أ( شركتين من Joint-Venture)( مندمجة مجموعة للتصنيف المرشح كان حال في -

 لو كما المندمجة المجموعة تقييم ويجري) مؤھالتھا أو( مؤھالتھما دمج يجري) أكثر
  .واحدة شركة كانت

  
  
  المباني فئة) ١-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  مشروع كل من العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٥٠ االقصى الحد يكون ان على

____________________________________________________
__  



  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( االشغال قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٥      مليون ١٠ من أكثر
  -      ١٢      مليون ٥ و ١٠ بين
  ١٥      ٥      مليون ٢٫٥و ٥ بين
  ١٢      ٤      مليون ١و ٢٫٥ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٣و ١ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٣ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ٣٠ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
    مھندس      مدني مھندس  مھندس   مدني مھندس     مھندس   مدني مھندس  المؤھالت
      معماري أو     أو كھربائي   معماري أو     أو كھربائي   معماري أو       والخبرة

  أو كھربائي
     خبرة ذو    ذو ميكانيكي   خبرة ذو     ذو مكيانيكي  خبرة ذو              
  ذو ميكانيكي  

  من أكثر خبرة     من أكثر    ٥ بين خبرة     ١٠و ٥ بين   أقل خبرة      ٥ من أقل               
  سنوات ١٠    سنوات ١٠  سنوات ١٠و         سنوات   سنوات ٥ من         سنوات  

____________________________________________________
__  

  ٨  ٨  ٦  ٦  ٣  ٣    العالمة

____________________________________________________
__  

  

  التنظيمي الھيكل - ج
ً  االستشاري للمكتب التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا

  .عالمات ٥ االقصى
____________________________________________________

__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

 ٥ يعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصالً  االستشاري المكتب كان حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعلوماتية نظم - د



. عالمات ١٠ االقصى حدھا يكون عالمة االستشاري المكتب لدى المكننة مستوى يعطى
 المشاريع بإدارة بالدراسات، الخاصة المعلومات نظم توفر المكننة بمستوى والمقصود
  :نفسه االستشاري المكتب وبإدارة

____________________________________________________
__  

  مقبول    جيد      جداً  جيد      المكننة مستوى
____________________________________________________

__  

  ٣    ٥      ١٠        العالمة
____________________________________________________

__  
  

  الميداني الكشف - ھـ
 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة) ٥( االقصى حدھا يكون عالمة تعطى

  .تنفيذھا على يشرف أو يدرسھا التي االشغال ومواقع االستشاري للمكتب الملزمة،
  
  المتخصصة المباني فئة) ٢-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٥٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( االشغال قيمة
____________________________________________________

__  

  
  -      ٢٥      مليون ٢٠ من أكثر
  -      ١٢      مليون ١٠ و ٢٠ بين
  ١٥      ٥        مليون ٥و ١٠ بين
  ١٢      ٤        مليون ١و ٥ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٥و ١ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٥ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ٣٠ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
    مھندس      مدني مھندس  مھندس   مدني مھندس     مھندس   مدني مھندس  المؤھالت



      معماري أو     أو كھربائي   معماري أو     أو كھربائي   معماري أو       والخبرة
  أو كھربائي

     خبرة ذو    ذو ميكانيكي   خبرة ذو     ذو مكيانيكي  خبرة ذو              
  ذو ميكانيكي  

  من أكثر خبرة     من أكثر    ٥ بين خبرة     ١٠و ٥ بين   أقل خبرة      ٥ من أقل               
  سنوات ١٠    سنوات ١٠  سنوات ١٠و         سنوات   سنوات ٥ من         سنوات  

____________________________________________________
__  

  ٦            ٦           ٤           ٤        ٢  ٢    العالمة

____________________________________________________
__  

  

  التنظيمي الھيكل - ج
ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا

  .عالمات ٥ االقصى
____________________________________________________

__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  
 ٥ يعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصالً  االستشاري المكتب كان حال في: مالحظة

ً  عالمات   .تلقائيا
  
  المعلوماتية نظم - د

. عالمات ١٠ االقصى حدھا يكون عالمة االستشاري المكتب لدى المكننة مستوى يعطى
 المشاريع بإدارة بالدراسات، الخاصة المعلومات نظم توفر المكننة بمستوى والمقصود
  :نفسه االستشاري المكتب وبإدارة

___________________________________________________________________
____  

  مقبول    جيد      جداً  جيد      المكننة مستوى
___________________________________________________________________

____  

  ٣    ٥      ١        العالمة
___________________________________________________________________

____  
  

  الميداني الكشف - ھـ
 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة) ٥( االقصى حدھا يكون عالمة تعطى

  .تنفيذھا على يشرف أو يدرسھا التي االشغال ومواقع االستشاري للمكتب الملزمة،
  
  المباني في والميكانيكية الكھربائية الدراسات فئة) ٣-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ



ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٥٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
_  
  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( االشغال قيمة

____________________________________________________
__  

  -      ٢٥        مليون ٤ من أكثر
  -      ١٢        مليون ٣ و ٤ بين
  ١٥      ٥        مليون ٢و ٣ بين
  ١٢      ٤        مليون ١و ٢ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٥و ١ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٥ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ٣٠ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
  خبرة ذو ميكانيكي أو كھربائي مھندس  أو كھربائي مھندس  أو كھربائي مھندس     والخبرة المؤھالت

  سنوات ١٠ من أكثر   بين خبرة ذو مكيانيكي    خبرة ذو ميكانيكي         
  سنوات ١٠ و ٥       سنوات ٥ من أقل                       

____________________________________________________
__  

  ١٠                                    ٨                       ٦                العالمة

____________________________________________________
__  

  

  التنظيمي الھيكل - ج
ً  االستشاري للمكتب التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا

  .عالمات ٥ االقصى
____________________________________________________

__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  
 ٥ يعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصالً  االستشاري المكتب كان حال في: مالحظة

ً  عالمات   .تلقائيا
  



  المعلوماتية نظم - د
. عالمات خمس االقصى حدھا يكون عالمة االستشاري المكتب لدى المكننة مستوى يعطى

 المشاريع بإدارة بالدراسات، الخاصة المعلومات نظم توفر المكننة بمستوى والمقصود
  :نفسه االستشاري المكتب وبإدارة

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد      جداً  جيد      المكننة مستوى

____________________________________________________
__  
  ٣    ٥      ١٠        العالمة

____________________________________________________
__  

  

  الميداني الكشف - ھـ
 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة) ٥( االقصى حدھا يكون عالمة تعطى

  .تنفيذھا على يشرف أو يدرسھا التي االشغال ومواقع االستشاري للمكتب الملزمة،
  
  الطرق فئة) ٤-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٥٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( االشغال قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٥      مليون ١٠ من أكثر
  -      ١٢        مليون ٥و ١٠ بين
  ١٥      ٥      مليون ٢٫٥و ٥ بين
  ١٢      ٤      مليون ١ و ٢٫٥ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٣و ١ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٣ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ٣٠ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  



   مھندس     مدني مھندس مساحة مھندس     مدني مھندس   مساحة مھندس     مدني مھندس   المؤھالت
  مساحة

 ذو    أكثر خبرة ذو    بين خبرة ذو       بين خبرة ذو  أقل خبرة ذو      من أقل خبرة ذو      والخبرة
 ١٠و ٥   سنوات ١٠و ٥   سنوات ٥ من         سنوات ٥                                  أكثر خبرة

  سنوات ١٠ من   سنوات ١٠ من    سنوات
___________________________________________________________________

 _  
  ٨              ٨                ٦                ٦               ٣          ٣    العالمة

___________________________________________________________________
__  

  

  التنظيمي الھيكل - ج
ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا

  .عالمات ٥ االقصى
  

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  
 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصالً  االستشاري المكتب كان حال في: مالحظة

ً  عالمات   .تلقائيا
  
  المعلوماتية نظم - د

. عالمات ١٠ االقصى حدھا يكون عالمة االستشاري المكتب لدى المكننة مستوى يعطى
 المشاريع بإدارة بالدراسات، الخاصة المعلومات نظم توفر المكننة بمستوى والمقصود
  :نفسه االستشاري المكتب وبإدارة

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد      جداً  جيد      المكننة مستوى

____________________________________________________
__  
  ٣    ٥      ١٠        العالمة

____________________________________________________
__  

  

  الميداني الكشف - ھـ
 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة) ٥( االقصى حدھا يكون عالمة تعطى

  .تنفيذھا على يشرف أو يدرسھا التي االشغال ومواقع االستشاري للمكتب الملزمة
  
  Ouvrages d'Art)( الفنية المنشآت اشغال فئة) ٥-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ



ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٥٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع

____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( االشغال قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٥      مليون ٢٠ من أكثر
  -      ١٢      مليون ١٠ و ٢٠ بين
  ١٥      ٥        مليون ٥و ١٠ بين
  ١٢      ٤        مليون ١و ٥ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫٥و ١ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫٥ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ٣٠ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
     مدني مھندس   اختصاصي مھندس      مدني مھندس  اختصاصي مھندس    مدني مھندس    المؤھالت

     اختصاصي مھندس
 ذو    أكثر خبرة ذو      بين خبرة ذو      بين خبرة ذو    أقل خبرة ذو  أقل خبرة ذو       والخبرة

                                      أكثر خبرة
 من  سنوات ١٠ من      سنوات ١٠و ٥   سنوات ١٠و ٥  سنوات ٥ من   سنوات ٥ من              
  سنوات ١٠

____________________________________________________
__  

  ٦             ٦                ٤                 ٤              ٢                   ٢     العالمة

____________________________________________________
__  

  
  التنظيمي الھيكل - ج

ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  



 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصالً  االستشاري المكتب كان حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  
  المعلوماتية نظم - د

. عالمات خمس االقصى حدھا يكون عالمة االستشاري المكتب لدى المكننة مستوى يعطى
 المشاريع بإدارة بالدراسات، الخاصة المعلومات نظم توفر المكننة بمستوى والمقصود
  :نفسه االستشاري المكتب وبإدارة

____________________________________________________
__  

  مقبول    جيد      جداً  جيد      المكننة مستوى
____________________________________________________

__  

  ٣    ٥    ١٠        العالمة
____________________________________________________

__  
  

  الميداني الكشف - ھـ
 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة) ٥( االقصى حدھا يكون عالمة تعطى

  .تنفيذھا على يشرف أو يدرسھا التي االشغال ومواقع االستشاري للمكتب
  
  )المياه وخزانات الصحي الصرف مجاري شفة، ري،( المياه شبكات فئة) ٦-٤(

 في اختصاصي مع) ٤-٤( الطرق لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
ً  البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول  مھندس االختصاصي بالمھندس المقصود بأن علما

  .طاقة أو كھرباء أو ميكانيك أو ھيدروليك
  
  والبحيرات واالنفاق السدود فئة) ٧-٤(

 استبدال مع) ٥-٤( الفنية المنشآت اشغال لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
ً  البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اختصاصي بمھندس المساحة مھندس  بأن علما
  .طاقة أو كھرباء أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس االختصاصي بالمھندس المقصود

  
  والتكرير التنقية محطات فئة) ٨-٤(

 استبدال مع) ٥-٤( الفنية المنشآت اشغال لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
ً  البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اختصاصي بمھندس المساحة مھندس  بأن علما
  .طاقة أو كھرباء أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس االختصاصي بالمھندس المقصود

  
  الجوفية اآلبار فئة) ٩-٤(
  السابقة الخبرة تقييم - أ

ً  العالمات تعطى  لكل العائدة العالمات مجموع االجمالية العالمة وتكون التالي للجدول وفقا
  .عالمة ٥٠ االقصى الحد يكون أن على مشروع



____________________________________________________
__  

  للعالمات االقصى الحد    العالمة    )أميركي دوالر( االشغال قيمة
____________________________________________________

__  
  -      ٢٥        مليون ١ من أكثر
  -      ١٢      مليون ٠٫٥و ١ بين
  ١٥      ٥      مليون ٠٫٣و ٠٫٥ بين
  ١٢      ٤      مليون ٠٫٢و ٠٫٣ بين
  ٦      ٢      مليون ٠٫١و ٠٫٢ بين
  ٣      ١      مليون ٠٫١ من أقل

____________________________________________________
__  

  
  البشري الجھاز تقييم - ب

ً  البشري للجھاز العالمات تعطى   .عالمة ٣٠ االقصى الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
____________________________________________________

__  
     اختصاصي مھندس        مدني مھندس اختصاصي مھندس        مدني مھندس  اختصاصي مھندس   مدني مھندس   المؤھالت
                                      أكثر خبرة ذو      أكثر خبرة ذو         بين خبرة ذو        بين خبرة ذو        أقل خبرة ذو   أقل خبرة ذو      والخبرة

  سنوات ١٠ من    سنوات ١٠ من        سنوات ١٠و ٥    سنوات ١٠و ٥       سنوات ٥ من    سنوات ٥ من            

____________________________________________________
__  

   ١٥            ١٥              ١٢               ١٢          ٨  ٨  العالمة

____________________________________________________
__  

  

  .طاقة أو ميكانيك أو ھيدروليك مھندس: االختصاصي بالمھندس يقصد: مالحظة
  
  التنظيمي الھيكل - ج

ً  المؤسسة أو للشركة التنظيمي للھيكل العالمات تعطى  الحد يكون أن على التالي للجدول وفقا
  .عالمات ٥ االقصى

____________________________________________________
__  
  مقبول    جيد    جداً  جيد  التنظيمي الھيكل مستوى
  ٢     ٣     ٥        العالمة

____________________________________________________
__  

 ٥ تعطى التنظيم في ISO)( شھادة على حاصلة المؤسسة أو الشركة كانت حال في: مالحظة
ً  عالمات   .تلقائيا

  



  المعلوماتية نظم - د
. عالمات ١٠ االقصى حدھا يكون عالمة االستشاري المكتب لدى المكننة مستوى يعطى

 المشاريع بإدارة بالدراسات، الخاصة المعلومات نظم توفر المكننة بمستوى والمقصود
  :نفسه االستشاري المكتب وبإدارة

____________________________________________________
__  

  مقبول    جيد      جداً  جيد      المكننة مستوى
____________________________________________________

__  

  ٣                ٥                     ١٠        العالمة
____________________________________________________

__  
  

  الميداني الكشف - ھـ
 الزيارة عن الناتجة واالنطباعات للمعلومات بالنسبة) ٥( االقصى حدھا يكون عالمة تعطى

  .تنفيذھا على يشرف أو يدرسھا التي االشغال ومواقع االستشاري للمكتب الملزمة،
  
 التحويل ومحطات طرق وانارة وتوزيع نقل( الكھربائية االشغال دراسة فئة) ١٠-٤(

  )الصغرى
 مھندس استبدال مع) ٤-٤( الطرق لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد

  .البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في كھربائي بمھندس المساحة
  
  )الكبرى التحويل ومحطات االنتاج( الكھربائية االشغال دراسة فئة) ١١-٤(

 استبدال مع) ٥-٤( الفنية الطرق اشغال لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
 الخاص الجدول في طاقة أو ميكانيك أو ھيدروليك أو كھربائي بمھندس المساحة مھندس
  .البشري الجھاز بتقييم

  
  االتصاالت شبكة فئة) ١٢-٤(

 مھندس استبدال مع) ٤-٤( الطرق لفئة العائدة التقييم طريقة نفس الفئة لھذه بالنسبة تعتمد
  .البشري الجھاز بتقييم الخاص الجدول في اتصاالت مھندس أو كھربائي بمھندس المساحة

  
  
  
  

ً  المرسوم ھذا من يتجزأ ال جزءاً  اعتبرتا أنھما حيث المرسوم ھذا نص إلى الالئحتان ھاتان نص إضافة تم  وفقا
  ٦/٩/٢٠٠٣ تاريخ ١٠٨٣٦ رقم للمرسوم

  

  ١ رقم الئحة
 للتصنيف المرشحة المؤسسة أو الشركة من تقديمھا المطلوب المستندات

  كمتعھد
  



  .متعھد بصفة التجاري السجل في المؤسسة أو الشركة تسجيل تثبت شھادة  -١
  .المقاولين نقابة الى انتساب افادة  -٢
  .تقديمھا بتاريخ للمناقصات صالحة مالية ذمة براءة  -٣
 ستة من ألكثر تاريخھا يعود ال االجتماعي للضمان الوطني الصندوق من ذمة براءة  -٤

  .اشھر
  .التجارية المحكمة من افالس عدم افادة  -٥
  .المالية التسھيالت تبين مصرفية افادة  -٦
 أو الشركة باسم مسجل لبنان، في فعلية بصورة يعمل خاص مكتب وجود عن افادة  -٧

 لسندات مصدقة بصور ترفق( السكن مركز عن مستقل للتصنيف المرشحة المؤسسة
  ).المكتب لمسطح بمصور كذلك وترفق االيجار لعقود أو الملكية

  .المؤسسة أو الشركة وھيكلية نظام عن االصل طبق نسخة  -٨
 حسب مصدق صالحيته، يحدد االدارة، تجاه المؤسسة أو الشركة ممثل يعين تصريح  -٩

  .العدل الكاتب لدى ومسجل االصول،
١٠-    
 احدى الى المھندسين انتساب وافادات الذاتية سيرھم مع البشري الجھاز بعناصر الئحة -أ

  .المھندسين نقابتي
  .المھندسين نقابتي احدى الى االنتساب افادة مع الفني للمدير الذاتية السيرة -ب
  ).الثبوتية بالمستندات اللوائح تعزز(

  .بالتصنيف حقه من المتعھد يحرم البشري الجھاز وجود عدم ان* 
 المؤسسة أو الشركة نفذتھا التي المشاريع واھمية ونوع وتاريخ موقع تبين مصدقة الئحة  -١١

  ).مشروع لكل العائدة والمصدقة) الموثقة بالبيانات ترفق(
 الثبوتية باالوراق ترفق( المؤسسة أو الشركة من المستأجرة او المملوكة بالمعدات الئحة  -١٢

  ).المختصة المراجع من آلة بكل الخاصة
 Quality( الجودة نظام في ISO ال شھادة عن وصورة االداري الجھاز بعناصر الئحة  -١٣

management (مصدقة وجدت، ان  ً   .لالصول وفقا
  .تقديمھا تطلب قد والتي ضرورية الھيئة تراھا التي المستندات  -١٤
  
  

  ٢ رقم الئحة
 المرشحة المؤسسة أو الشركة أو المكتب من تقديمھا المطلوب المستندات

  كاستشاري للتصنيف
 المكتب بإسم مسجل لبنان، في فعلية بصورة يعمل خاص مكتب وجود يثبت تصريح   -١

 مصدقة بصور ترفق( السكن مركز عن مستقل المؤسسة أو الشركة أو للتصنيف المرشح
  ).المكتب لمسطح بمصور كذلك وترفق االيجار لعقود أو الملكية لسندات

  .تقديمھا بتاريخ للمناقصات صالحة مالية ذمة براءة   -٢
 ستة من الكثر تاريخھا يعود ال االجتماعي للضمان الوطني الصندوق من ذمة براءة   -٣

  .اشھر
  .وجدت اذا المؤسسة أو الشركة أو المكتب وھيكلية نظام عن االصل طبق نسخة  -٤



 مصدق صالحيته، يحدد االدارة، تجاه المؤسسة أو الشركة أو المكتب ممثل يعين تصريح   -٥
  .العدل لكاتب لدى ومسجل االصول، حسب

 احدى الى المھندسين انتساب وافادات الذاتية سيرھم مع البشري الجھاز بعناصر الئحة -٦
  .المھندسين نقابتي

  ).الثبوتية بالمستندات اللوائح تعزز(
  .بالتصنيف حقه من االستشاري يحرم البشري الجھاز وجود عدم ان* 
 الشركة أو المكتب درسھا التي المشاريع واھمية ونوع وتاريخ موقع تبين مصدقة الئحة   -٧

 لكل العائدة والمصدقة الموثقة بالبيانات ترفق( تنفيذھا على اشرف أو/و المؤسسة أو
  ).مشروع

 مع االصلية بنسختھا المملوكة المعلوماتية بانظمة والئحة المملوكة باآلالت الئحة   -٨
  .الثبوتية المستندات

 Quality( الجودة نظام في ISO الـ شھادة عن وصورة االداري الجھاز بعناصر الئحة   -٩
management (مصدقة وجدت، ان  ً   .لالصول وفقا

  .تقديمھا تطلب قد والتي ضرورية الھيئة تراھا التي المستندات -١٠
  
  

 
  

  
 


