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 )خبص نهنقبثبد(

 دنٍم يسبػذ نتقذٌى طهجبد

 تصنٍف انًتؼهذٌن واإلستشبرٌٍن

 3333/2002نهًرسىو  استنبدا  
 

 
 يقذيخ

  ب التسبجيل لمب  غببفي كل شركة أو مؤسسة او مكتبب ير  الشروط والمؤهالت الواجب توفرها 9333/2002يحدد المرسوم
الصفقات العائبدة لششبلال العامبة او لمبدروس العائبدة لششبلال  بعض الئحة الكفاءات والتصنيف لقبوله لإلشتراك في تنفيذ

العامببة  اتو لمبب  اادار العامببةو والتببي تتطمببب كفبباءات ااصببةو كمببا يحببدد د ببائا التحقببا مببن هببذ  الكفبباءاتو ويطبببا حكمبباً 
ة بقبرار مبن البوزير والبمديات والمصالح المستقمة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقبه بعبد استشبارة او بنباء لطمبب وزيبر الماليب

 .الماتص لم  المؤسسات الااصة التي تحصل من الدولة او من البمديات لم  امسين بالماية لم  األ ل من وارداتها
 

)طهت جذٌذ او طهت  طهت انتسجٍم فً الئحخ انكفبءاد وانتصنٍف

 تجذٌذ(

   يقدم طمبا اطيبا الب  الهيئبةو مرفقبا  أن والتصنيف التسجيل في الئحة الكفاءات كل شركة او مؤسسة او مكتب يرغبلم
 بالمستندات المبينة في احدى الالئحتين المرفقتين. )الئحة ااصة بالمتعهدين وأارى بالمكاتب ااستشارية(.

 ئحتببين المببرفقتين ترسببل طمبببات التسببجيل فببي الئحببة الكفبباءات والتصببنيف مرفقببة بالمسببتندات المشببار اليهببا فببي احببدى الال
و مع اشبعار بااسبتالم مباشبرة الب  مو وبواسطة البريد المضمون الزامياً و ابع األميري ضمن ظرف ماتحاممة الط بالمرسومو

 لم  العنوان التالي: وهيئة التصنيف
 

 هٍئخ انتصنٍف

 رئبسخ يجهس انىزراء

 انسراي انكجٍر

 ثٍرود
 

 .تطبا شروط التصنيف لم  الشركات المبنانية 
 لفئات التي ترغب بتصنيف شركات اجنبية فيها.تتول  كل ادارةو ضمن ااتصاصهاو تحديد ا 

 ( في حال كان المرشح لمتصنيف مجمولة مندمجةJoint-Venture ( من شركتين )أو أكثر( يجري دمج مؤهالتهما )أو
 مؤهالتها( ويجري تقييم المجمولة المندمجة كما لو كانت شركة واحدة.

 
 انًهم

 االل المرحمة اانتقاليةو يجري التماد ما يمي:
 .تعمن الهيئة لن البدء بقبول طمبات التصنيف 
 المتعهدون وااستشاريون المصنفون سابقا مهمة ستة اشهر لتقديم طمب تصنيف جديد ال  الهيئة.  يعط 

  في حال لم يتقبدم المتعهبد )او ااستشباري( المصبنف سبابقا بطمبب تصبنيف الب  الهيئبةو ابالل مهمبة األشبهر السبتةو يعتببر
 تعهد )او استشاري( جديد )اي غير مصنف(.مويعامل ك غياً تصنيفه )السابا( ال
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  فبي حببال تقبدم المتعهببد )أو ااستشباري( المصببنف سبابقا بطمببب تصببنيف الب  الهيئببةو ابالل المهمببة المحبددةو يبقبب  تصببنيفه
صبببنيفات ببببه لبببدى اادارة المعنيبببة التبببي  امبببت بتصبببنيفه الببب  حبببين إلبببالن الهيئبببة إللببباء جميبببع الت ومعمبببوالً  صبببالحاً السبببابا 
 السابقة.

 .تعمن الهيئة اللاء جميع التصنيفات السابقة لندما تنجز البت بطمبات تصنيف جميع المتعهدين وااستشاريين المصنفين 

  تستمر اادارات والمؤسسات العامة بالتماد التصنيفات السابقة ال  حين تبملهبا انجباز الهيئبة الببت بطمببات تصبنيا جميبع
 المصنفين سابقا.المتعهدين وااستشاريين 

  فور الالن الهيئة لن ببدء  ببول طمببات التصبنيفو تتو بف جميبع اادارات والمؤسسبات العامبة لبن  ببول طمببات تصبنيف
 لديها. بها جديدة او  بول طمبات الادة النظر بالتصنيفات السابقة المعمول

 ن رئيس مجمس الوزراء.ال يعمل بالتصنيفات الجديدة الصادرة لن الهيئة اال بموجب  رارات صادرة ل 

 
 انتسجٍم فً اننقبثبد 

 ( أن يكونوا مسبجمين فبي إحبدى نقبابتي المهندسبين فبي 2( ور م )1يشترط لم  المهندسين المشار اليهم في الممحقين ر م )
 لبنان.

 ء المبنانية.يشترط لم  المقاولينو من المهندسين او غيرهمو ان يكونوا مسجمين لدى نقابة مقاولي األشلال العامة والبنا 

 
 سنىاد انخجرح، افبداد انخجرح وتصذٌقهب 

  يقصببد بسببنوات الابببرةو بالنسبببة لممتعهببدينو المببدة التببي مببارس فيهببا الجهبباز البشببري لمشببركة او لممؤسسببة فعميببا مهنببة تنفيببذ
 .المشاريع المماثمةو مع  يامه االلها بتأمين المسؤولية الفنية والعممية اذا كان مهندساً 

 
  مهنبة درس المشباريع  ات الابرةو بالنسبة لمكاتب البدروس المبدة التبي مبارس فيهبا الجهباز البشبري لممكتبب فعميباً سنو بيقصد

 .يامه االلها بتأمين المسؤولية الفنية والعممية اذا كان مهندساً  المماثمة مع 

 
 مهندسبين في لبنان.يجب ان تكون إفادات الابرة العائدة ألشلال في القطاع الااص مصد ة من إحدى نقابتي ال 

 
  ًلشصول المعتمدة. يجب أن تكون افادات الابرة العائدة ألشلال منفذة اارج لبنان مصد ة وفقا 

 

  يجبب أن تكبون إفبادات الاببرة العائبدة ألشبلال فبي القطباع العبام صبادرة لبن المؤسسبة او اادارة او البمديبة التبي تبم التنفيببذ
 .اذا كانت مقرونة بشهادة حسن سير التنفيذ من اإلدارة المعنيةادة اال ـفوال يؤخذ بهذه اإل .لحسابها

 
 انجهبز انجشري

  يقصبببد بالجهببباز البشبببري المهندسبببون البببذين يعممبببون فبببي الشبببركة او المؤسسبببة او المكتبببب والمسبببجمون لبببدى احبببدى نقبببابتي
  تهم المهنية لم  ذلك.المهندسين في لبنان بصفتهم لاممين في الشركة او المؤسسة او المكتبو لم  أن تدل بيانا

 ان لدم وجود الجهاز البشري يحرم المعهّبد او ااسبتشباري من حقّبه بالتصنيف.
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 قراراد هٍئخ انتصنٍف

 مببا  بولببه. وفببي الحالببة األايببرة يببتم تصببنيف صبباحب الطمببب فببي الفئببة ا  مببا رفببض طمببب التصببنيف و إر هيئببة التصببنيفو رّ بتقبب
رفقين بهبذا المرسبومو وببذلك يحبا لبه ااشبترك بالمنا صبات المتعمقبة بالصبفقات العائبدة لمممحقبين المب اً بقببوالدرجة المناسبة وف

 الشروط البا ية المفروضة لها. لفئته ودرجته والدرجتين األدن  منها مباشرة فقط اذا كان مستوفياً 
 

  ارات تبقب  سبريةو ال يسبمح تكون  رارات التصبنيف الصبادرة لبن الهيئبة معممبة ولكبن منا شباتها واألسبباب الموجببة لهبذ  القبر
 ت اادارية المعنية باألمر.طامبلمس اال بااطالع لميها

 

   تبمغ ادارة المنا صات كبل  برار يتعمبا بالتصبنيف الب  ماتمبف البوزارات والمؤسسبات العامبة المعنيبة وصباحب الطمبب والب
 نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي األشلال العامة والبناء المبنانية.

 

 التصببنيف الببذين يحببا لهببم ان يطمبببوا مببن الهيئببة الببادة النظببر بقببرار الببرفض اببالل امسببة  يتبمببغ  ببرارات الهيئببة البب  طببالب
لتمباس الصبادرة بصبورة اوليبة او نتيجبة ا له. كمبا يمكبن لطالبب التصبنيف الطعبن بقبرارات الهيئبةبمبن تباريت تبمّب لشر يومباً 

 شحكام القانونية العامة بهذا الاصوص.ل اً بالادة النظر امام القضاء ااداري وفق
 

 ادات التصنيف التي تصدرها الهيئبة كبل امبس سبنوات. إال انبه يحبا لممتعهبد )او ااستشباري( طمبب البادة بفبإيعاد النظر ب
 لندما ترى ذلك ضرورياً  ه في اي و ت كان. كما يحا لمهيئة إلادة النظر بفئة ودرجة التصنيفالنظر بفئة ودرجة تصنيف

 ندما يطمب اليها ذلك من  بل اي ادارة معنية.او ل
 

 ب منه م  بط  و في حال لم تعد صالحة او فترة شهرين االل لم  المتعهد )او ااستشاري( الادة افادة التصنيف ال  الهيئةو
 ذلك تحت طائمة ا صائه لن ااشتراك في المنا صات.

 

  حق لو اإلشـتراك بالمناصاـات المتعمقـة بالاـفقات العا ـدة ييتم تصنيف صاحب الطمب في الفئة والدرجة المناسبة وببذلك
 .لف تو ودرجتو والدرجتين األدنى منها مباشرة فقط
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 فقراد يشتركخ ثٍن جًٍغ انفئبد

 (1ين انًهحق رقى )

 طرٌقخ تقٍٍى يهفبد انًتؼهذٌن ثهذف تصنٍفهى
 

 ذٌن ودرجبتهـتحذٌذ فئبد تصنٍف انًتؼه  :   أوال  

 

 لطبيعة األشلالو وهذ  الفئات هي: ل  اثنتي لشرة فئة وفقاً تقسم فئات التصنيف ا
 فئة المباني .1
 فئة المباني المتاصصة .2
 فئة الطرا .3
 (Ouvrages d'art)لال المنشآت الفنية بشأفئة  .4
 فئة شبكات الميا  )ريو شفةو مجاري الصرف الصحي وازانات الميا ( .5
 حيراتبفئة السدود واألنفاا وال .6
 ريرفئة محطات التنقية والتك .7
 فئة اآلبارالجوفية .8
 نارة طرا ومحطات التحويل الصلرى(ا  )نقل وتوزيع و  ئيةفئة األشلال الكهربا .9
 اانتاج ومحطات التحويل الكبرى( فئة األشلال الكهربائية ) .10
 ااتصاالت اتفئة شبك .11
 .فئة األشلال المتاصصة .12

 
 ين يتطمببان مهبارات ني ذات التصميم والتنفيبذ المبذتتميز فئة المباني المتاصصة لن فئة المباني بكون األول  تتعما بالمبا

لال المدارس والجامعات والمباني الحكوميبة والمبباني السبكنية والمكاتبب وغيرهبا شبما فئة المباني فتشمل اأوابرات ااصة. 
 من المباني ذات ااستعمال الشائع.

 
  آت بلال المنشبببشببأور التابعببة لهببا بينمببا تشببمل فئببة سببلال الطببرا والبنبب  التحتيببة العائببدة لهببا والجبشببأتشببمل فئببة الطببرا جميببع

 بمشروع طريا محدد. الفنية الجسور واألنفاا الضامة التي  د ال يكون تنفيذها مرتبطاً 
 

  1تشمل فئة األشلال المتاصصة جميع األشلال غير المتضمنة في احدى الفئات األحدى لشرة المحددة ألال  )من ر م 
 (.11ال  ر م 

 

 لمجبببدول المرفبببا )جبببدول تحديبببد الفئبببات والبببدرجات(و وذلبببك  اً بتصبببنيفو فبببي كبببل فئبببةو فهبببي سبببت درجبببات وفقبببامببا درجبببات ال
ال باسبببتثناء فئبببة األشبببلال التاصصبببة التبببي يصبببنف فيهبببا المتعهبببد دون تحديبببد الدرجبببة. كمبببا أن التصبببنيف فبببي فئبببة األشبببل

 هذ  األشلال المتاصصة.المتاصصة يجب أن يحدد نوع 
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 جذول تحـذٌـذ انفئـبد وانذرجـبد –ن تصـنٍـف انًتؼه ـذٌـ

 
 / الدرجـة
 الف ـة

 األولى
 مميون د.أ.

 الثانية
 مميون د.أ.

 الثالثة
 مميون د.أ.

 الرابعة
 مميون د.أ.

 الخامسـة
 مميون د.أ.

 السـادسـة
 مميون د.أ.

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من  المباني
 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من  تخااةالمباني الم

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من  الطرق

 أشغال المنشـآت الفنية
Ouvrages d'art 

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من 

اه )ري المي شبكات
فة، مجاري الارف ـشو 

الاحي، وخزانات 
 المياه(

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من 

السدود واألنفاق 
 والبحيرات

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من 

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من  محطات التنقية والتكرير

 0.1أ بل من  0.1و 0.2بين  0.2و 0.3بين  0.3و 0.5بين  0.5و 1بين  1أكثر من  اآلبار الجوفية

األشغال الكهربا ية )نقل 
نارة طرق  وتوزيع وا 
ومحطات التحويل 

 الاغرى(

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من 

األشغال الكهربا ية 
)اإلنتاج ومحطات 
 التحويل الكبرى(

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من 

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من  شـبكات اإلتااالت

 --- --- --- --- --- --- األشغال المتخااة
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 ػنبصر انتقٍٍى وأهًٍخ كم ينهب:  بنٍب  ث

 

كة او المؤسسبببة او المكتبببب بوضبببع لالمبببة ااصبببة لكبببل لنصبببر مبببن لناصبببر التقيبببيم. وهبببذ  بر يم مبببؤهالت الشببببيببببيجبببري تق
يم ااجماليبة. مبع ااشبارة الب  أن العالمبة بيببالعناصر هي مبينة في الجدول أدنا  مع النسببة التبي اصصبت لهبا مبن لالمبة التق

 ة هي التي تحدد درجة التصنيف في الفئة )او الفئات( التي يطمب المرشح تصنيفه فيها.ااجمالي
 

 النسـبة الم وية من مجموع عالمة التقييم عنااـر التقييـم
 % 40 الخبرة السابقة
 %30 الجهاز البشري

 %5 الهيكل التنظيمي
 %10 المعدات

 %10 الوضع المالي
 %5 الكشف الميداني

 
 ػاليخ انتقٍٍى اإلجًبنٍخ نكم درجخ:  ثبنثب  

 

ن فببي الجببدول بلعالمببة التقيببيم ااجماليببة وذلببك كمببا هببو مبّيبب اً بتصببنف الشببركة او المؤسسببة او المكتببب فببي درجببة محببددة وفقبب
 أدنا :
 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الدرجة
 30أ ل من  45و 30بين  55و 45بين  70و 55بين  85و 70بين  85أكثر من  العالمة اإلجمالية

 
 طرٌقخ تصنٍف انًتؼهذٌن )وضغ ػاليبد انتقٍٍى(:  راثؼب  

 أحكبو ويالحظبد ػبيخ

 

 الماضية. 30ب تؤاذ بعين االتبارو في تقييم الابرة السابقةو المشاريع المنفذة االل السنوات ال 

 بعبين االتببار تصبالد الكمفبة وتباريت الاببرة وذلبك بتطبيبا ساسية لكل مشروع )القيمة ابالل تنفيبذ ( ليؤابذ تعدل القيمة األ
 لما يمي: اً بفة وفقللامل المضا

 
 عامل المضاعفة العقد المنفذ

 1.00 خالل السنوات الخمس األخيرة
 1.25 سنوات المنارمة 10و 5بين 

 1.50 صبل السنوات العشر المنارمة
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   ينه.حلسعر الصرف في  اً بنية ال  الدوالر األميركي وفقل  يمة الصفقات المعقودة بالميرة المبناحوّ بت 

 

   ل  يمببة العقبببود الدوليببة )اي المنفبببذة اببارج لبنبببان( بببنفس الطريقببة المبينبببة الببال  ويطببببا لميهببا لامبببل تافببيض يسببباوي عببدّ ت
فببي  اً اميركيبب اً ماليببين دوالر  10و بقيمببة 1985و اببارج لبنببانو لببام مثببال لمبب  ذلببك: اذا كببان المقبباول  ببد نفببذ لقببداً  (.0.75)

 ميركي.أمميون دوالر  11.25( = 0.75) × (1.5) × مميون دوالر اميركي 10حينهو فإن القيمة المعدلة لمعقد تصبح: 

 
 إفبداد انخجرح 

  بتي المهندسين في لبنان.باادات الابرة العائدة ألشلال في القطاع الااص مصد ة من احدى نقبفإيجب أن تكون 

 
 لشصول المعتمدة. اً بابرة العائدة ألشلال منفذة اارج لبنان مصد ة وفقيجب أن تكون افادات ال 

 

  يجبب أن تكبون افبادات الاببرة العائبدة ألشبلال فبي القطباع العبام صبادرة لبن المؤسسبة او اادارة او البمديبة التبي تبم التنفيببذ
 .وال يؤخذ بهذه اإلفادة اال اذا كانت مقرونة بشهادة حسن سير التنفيذ من اإلدارة المعنيةلحسابها. 

 
 تقٍٍى انًؼذاد

  فبببي تقيبببيم المعبببدات الممموكبببة او المسبببتأجرة مبببن  ببببل الشبببركة او المؤسسبببة تؤابببذ بعبببين االتببببار المعبببدات التبببي
 د.أ./ 10.000/تتناسب مع اشلال الفئة فقط والتي تتجاوز  يمتها 

 
 انجهبز انٍشـري

 سببين فبي ديقصد بالجهاز البشري المهندسون البذين يعممبون فبي الشببركة او المؤسبسببة والمسبّجببمون لببدى إحبدى نقبابتي المهن
 لبنان بصفتهم لاممين في الشبركة او المؤّسبسبةو لم  ان تدل بياناتهم المهنّيبة لم  ذلبك.

 
 (  Venture-Jointتصنٍف انًجًىػبد انًنذيجخ )

او أكثببر( يجببري دمببج مؤهالتهمببا )او )مببن شببركتين  (Joint-Venture)فببي حببال كببان المرشببح لمتصببنيف مجمولببة مندمجببة 
 مؤهالتها( ويجري تقييم المجمولة المندمجة كما لو كانت شركة واحدة.

 
 رأس يبل انشركخ 

  المحبدد فبي الجبدول المببين أدنبا  بالنسبة لرأس مبال الشبركة او المؤسسبة المرشبحة لمتصبنيفو يجبب أن ال يقبل لبن المبمبغ
 لدرجة التصنيف. اً بوفق
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جذول تحذٌــذ انحـذ األدنـى  –جذول تصنٍف انًتؼه ـذٌـن 

 نـرأس انًـبل

 
 / الدرجـة
 الف ـة

 األولى
 مميون د.أ.

 الثانية
 مميون د.أ.

 ةـالثالث
 مميون د.أ.

 ةـالرابع
 مميون د.أ.

 الخامسـة
 مميون د.أ.

 ةـالسـادس
 د.أ.مميون 

 5 5 10 25 50 100 المباني
 5 5 10 50 100 200 المباني المتخااة

 5 5 10 25 50 100 الطرق

 أشغال الطرق الفنية
Ouvrages d'art 

200 100 50 10 5 5 

شبكات المياه )ري، شفة، 
مجاري الارف الاحي، 

 وخزانات المياه(

100 50 25 10 5 5 

 5 5 10 50 100 200 السدود واألنفاق والبحيرات

 5 5 10 50 100 200 محطات التنقية والتكرير

 5 5 5 5 5 10 اآلبار الجوفية

األشغال الكهربا ية )نقل 
نارة طرق  وتوزيع وا 

 ومحطات التحويل الاغرى(

100 50 25 10 5 5 

األشغال الكهربا ية )اإلنتاج 
 ومحطات التحويل الكبرى(

200 100 50 10 5 5 

 5 5 10 25 50 100 شـبكات اإلتااالت
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 (1الئحخ رقى )

انًستنذاد انًطهىة تقذًٌهب ين انشركخ او انًؤسسخ انًرشحخ 

 نهتصنٍف كًتؼهذ

 
 وسسة في السجل التجاري بصفة متعهدشهادة تثبت تسجيل الشركة او المؤ  .1
 وافادة انتساب ال  نقابة المقاولين .2

 وصالحة لممنا صات بتاريت تقديمها براءة ذمة مالية .3

 ويعود تارياها ألكثر من ستة اشهر من الصندوا الوطني لمضمان ااجتمالي البراءة ذمة  .4

 وة لدم افالس من المحكمة التجاريةافاد .5

 ون التسهيالت الماليةبة مصرفية تبيّ افاد .6

افادة لن وجود مكتب ااص يعمل بصورة فعمية فبي لبنبانو مسبجل باسبم الشبركة او المؤسسبة المرشبحة لمتصبنيف مسبتقل  .7
 ووترفا كذلك ارائط لمسطح المكتب( سكن )ترفا بصورة مصد ة لسندات الممكية او لعقود اايجارلن مركز ال

 ونظام وهيكمية الشركة او المؤسسة نساة طبا األصل لن .8

األصبولو ومسبجل لبدى كاتبب تصريح يعبين ممثبل الشبركة او المؤسسبة تجبا  اادارة مبع تحديبد صبالحيتهو مصبدا حسبب  .9
 والعدل

 الجهاز البشري مع سيرهم الذاتية وافادات انتساب المهندسين في احدى نقابتي المهندسين. الئحة بعناصر –أ  .10
بالمسبببتندات  ئح)تعبببزز المبببوا السبببيرة الذاتيبببة لممبببدير الفنبببي مبببع افبببادة اانتسببباب الببب  احبببدى نقبببابتي المهندسبببين. –ب 

 .الثبوتية(
 د من حقه بالتصنيف.بإن لدم وجود الجهاز البشري يحرم المتعهّ * 

)ترفببا بالبيانببات الموثقببة  التببي نفببذتها الشببركة او المؤسسببة. ة المشبباريعبهمّيببأن مو ببع وتبباريت ونببوع و بالئحببة مصببد ة تبّيبب    .11
 ووالمصد ة العائدة لكل مشروع(

)ترفا باألوراا الثبوتية الااصبة بكبل ةلبة مبن المراجبع و أجرة من الشركة او المؤسسةبالئحة بالمعدات الممموكة او المست .12
 وصة(المات

 لشصول. اً ب( ان وجدتو مصد ة وفقQuality Management) الجودة في نظام ISO بصورة لن شهادة ال .13

 دات التي تراها الهيئة ضرورية والتي  د تطمب تقديمها.بتنبالمس .14
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 فقراد يشتركخ ثٍن جًٍغ انفئبد

 (2ين انًهحق رقى )

 تصنٍفهى فبد اإلستشبرٌٍن ثهذـطرٌقخ تقٍٍى يهف

 

 ٍن ثهذف تصنٍفهىـحذٌذ فئبد تصنٍف اإلستشبرٌ  ت:   أوال  

 

 ات هي:ع الدراسات ااستشارية. وهذ  الفئلطبيعة األشلال موضو  فئة وفقاً ة تقسم فئات التصنيف ال  ثالث لشر 
 فئة المباني -1
 فئة المباني المتاصصة -2

 فئة الدراسات الكهربائية والميكانيكية في المباني -3

 فئة الطرا -4

 ( Ouvrages d'art)آت الفنية بنشلال المبشأفئة دراسات  -5

 اري الصرف الصحي وازانات الميا (فئة شبكات الميا  )ريو شفةو مج -6

 فئة السدود واألنفاا والبحيرات -7

 فئة محطات التنقية والتكرير -8

 ار الجوفيةبفئة اآلب -9

 ارة طرا ومحطات التحويل الصلرى(بنا  فئة دراسة األشلال الكهربائية )نقل وتوزيع و  -10

 ألشلال الكهربائية )اانتاج ومحطات التحويل الكبرى(فئة دراسة ا -11

 فئة شبكات ااتصاالت -12

 فئة الدراسات المتاصصة. -13

 
  كون األول  تتعما بالمباني ذات التصميم والتنفيبذ المبذين يتطمببان مهبارات بتتميز فئة المباني المتاصصة لن فئة المباني

الجامعات والمبباني الحكوميبة والمبباني السبكنية والمكاتبب وغيرهبا وابرات ااصة. اما فئة المباني فتشمل أشلال المدارس و 
 من المباني ذات ااستعمال الشائع.

 
  التحتية العائدة لها والجسور التابعة لها بينما تشبمل فئبة اشبلال الطبرا الفنيبة بلبناتشمل فئة الطرا جميع أشلال الطرا و  

 بمشروع طريا محدد. رتبطاً الجسور واألنفاا الضامة التي  د ال يكون تنفيذها م
 

  تشمل فئة الدراسات المتاصصة جميع الدراسات غير المتضمنة في احدى الفئات ااثنتي لشرة المحددة ألال  )من الر م
 (.12ال  الر م  1

 

 لمجبببدول المرفبببا )جبببدول تحديبببد الفئبببات والبببدرجات(و وذلبببك  اً بامببا درجبببات التصبببنيفو فبببي كبببل فئبببةو فهبببي سبببت درجبببات وفقببب
ء فئة الدراسات المتاصصة التي يصنف فيها ااستشباري دون تحديبد الدرجبة. كمبا ان التصبنيف فبي فئبة الدراسبات باستثنا

 ةو تنظيم مدن(.بيّ بغرافبو ةو طوببنيّ بوتقبالمتاصصة يجب أن يحدد نوع هذ  الدراسات المتاصصة )جي
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 )*( جذول تحذٌذ انفئـبد وانذرجـبد –تصنٍف اإلستشبرٌٍن 

 
 / الدرجـة
  ـةالف

 األولى
 مميون د.أ.

 الثانية
 مميون د.أ.

 الثالثة
 مميون د.أ.

 الرابعة
 مميون د.أ.

 الخامسـة
 مميون د.أ.

 السـادسـة
 مميون د.أ.

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من  المباني
 0.5أ بل من  0.5و 1ن بي 1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من  المباني المتخااة

الدراسات الكهربا ية 
والميكانيكية في 

 المباني

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 2بين  2و 3بين  3و 4بين  4أكثر من 

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من  الطرق

دراسات أشغال 
 المنشـآت الفنية

Ouvrages d'art 

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20ين ب 20أكثر من 

شبكات المياه )ري 
وشـفة، مجاري 

الارف الاحي، 
 وخزانات المياه(

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من 

السدود واألنفاق 
 والبحيرات

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من 

محطات التنقية 
 والتكرير

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من 

 0.1أ بل من  0.1و 0.2بين  0.2و 0.3بين  0.3و 0.5بين  0.5و 1بين  1أكثر من  اآلبار الجوفية

دراسات األشغال 
الكهربا ية )نقل 

نارة طرق  وتوزيع وا 
ومحطات التحويل 

 اغرى(ال

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من 

دراسات األشغال 
الكهربا ية )اإلنتاج 
ومحطات التحويل 

 الكبرى(

 0.5أ بل من  0.5و 1بين  1و 5بين  5و 10بين  10و 20بين  20أكثر من 

 0.3أ بل من  0.3و 1بين  1و 2.5بين  2.5و 5بين  5و 10بين  10أكثر من  شـبكات اإلتااالت

الدراسـات 
 المتخااة

--- --- --- --- --- --- 

 لادمات ااستشارية.)*(: مالحظة: إن القيم المبيّبنة في الجدول ألبال  تعبود لقيمة المشباريع التي درسهبا او أشرف لم  تنفيذها ااستشاري وليس لعقود ا
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 ػنبصر انتقٍٍى وأهًٍخ كم ينهب:  ثبنٍب  

 

بوضبببع لالمبببة ااصبببة لكبببل لنصبببر مبببن لناصبببر التقيبببيم. وهبببذ   او المكتببببب الت الشبببركة أو المؤسسبببةبجبببري تقيبببيم مؤّهبببي
العناصر هي مبينة في الجدول أدنبا  مبع النسببة التبي اصصبت لهبا مبن لالمبة التقيبيم ااجماليبة. مبع ااشبارة الب  أن العالمبة 

 الفئات( التي يطمب المرشح تصنيفه فيها:ااجمالية هي التي تحدد درجة التصنيف في الفئة )او 
 

 النسـبة الم وية من مجموع عالمة التقييم عنااـر التقييـم لممكاتب اإلستشارية
 % 50 الخبرة السابقة
 %30 الجهاز البشري

 %5 الهيكل التنظيمي
 %10 نظام المعموماتية
 %5 الكشف الميداني

 
 خػاليخ انتقٍٍى اإلجًبنٍخ نكم درج:  ثبنثب  

 

تصببنف الشببركة أو المؤسسببة او المكتببب فببي درجببة محببددة وفقببا لعالمببة التقيببيم ااجماليببة وذلببك كمببا هببو مبببين فببي الجببدول 
 أدنا :

 
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الدرجة

 30أ ل من  45و 30بين  55و 45بين  70و 55بين  85و 70بين  85أكثر من  العالمة اإلجمالية
 
 طرٌقخ تصنٍف اإلستشبرٌٍن:  اثؼب  ر

 أحكبو ويالحظبد ػبيخ

 
 تقٍٍى انخجرح انسبثقخ

 الماضية. 30 بتؤاذ بعين االتبارو في تقييم الابرة السابقةو الدراسات المنجزة االل السنوات ال 
 

 احتسبة قًٍخ انًشروع

  اما في حال كبان ااستشباري تنفيذهيمة المشروع كاممة في حال كان اإلستشاري صد أعد دراستو وأشرف عمى صتحتسب .
أشرف عمى التنفيذ دون أن يكون صـد . وفي حال كان  بد % من صيمة المشروع60الدراسات فقط فتحتسب نسبة  د ألد 

 .% من صيمة المشروع40 نسـبة أعد الدراسات، تحتسب

 د الكمفبة وتباريت الاببرة وذلبك بتطبيبا تعدل القيمة األساسية لكل مشروع )القيمبة ابالل تنفيبذ ( ليؤابذ بعبين االتببار تصبال
 لما يمي: اً بلامل المضالفة وفق
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 عامل المضاعفة العقد المنفذ
 1.00 خالل السنوات الخمس األخيرة

 1.25 سنوات المنارمة 10و 5بين 
 1.50 صبل السنوات العشر المنارمة

 

 لسعر الصرف في حينه. اً بميركي وفقل  يمة الصفقات المعقودة بالميرة المبنانية ال  الدوالر األوّ بتح 
 ل  يمببة العقببود الدوليببة )اي المنفببذة اببارج لبنببان( بببنفس الطريقببة المبينببة ألببال  ويطبببا لميهببا لامببل تافببيض يسبباوي دّ بتعبب

ميركبي فببي أماليببين دوالر  10مبة و بقي1985و ابارج لبنببانو لبام داً ب(. مثبال لمب  ذلببك: اذا كبان المقبباول  بد نفبذ لقبب0.75)
 ميركي.أمميون دوالر  11.25=  (0.75) × (1.5× )ميركي أمميون دوالر  10القيمة المعدلة لمعقد تصبح:  حينهو فإن

 
 إفبداد انخجرح

 .يجب أن تكون افادات الابرة العائدة لدراسات في القطاع الااص مصد ة من إحدى نقابتي المهندسين في لبنان 
 

  لشصول المعتمدة. اً بة منفذة اارج لبنان مصد ة وفقيجب أن تكون افادات الابرة العائدة لدراسات منجز 
 

 ارية لصالح القطاع العام صادرة لبن المؤسسبة او اادارة او البمديبة التبي بتشبام اسبتكون افادات الابرة العائدة لمه يجب أن
فيـذ المهـام مـن صبـل وال يؤخذ بهذه اإلفادة اال اذا كانت مقرونة بشـهادة حسـن سـير تن. انجزتالمهام ااستشارية لصالحها

 .اإلدارة المعنية
 

 انجهبز انجشري

  يقصبببد بالجهببباز البشبببري المهندسبببون البببذين يعممبببون فبببي الشبببركة او المؤسسبببة او المكتبببب والمسبببجمون لبببدى إحبببدى نقبببابتي
 المهندسين في لبنان بصفتهم لاممين في الشركة او المؤسسة او المكتبو لم  أن تدل بياناتهم المهنية لم  ذلك.

 
 (Venture-Jointٍف انًجًىػبد انًنذيجخ )تصن

 ( في حال كان المرشح لمتصنيف مجمولة مندمجةJoint-Venture ( من شركتين )أو أكثر( يجري دمج مؤهالتهما )أو
 مؤهالتها( ويجري تقييم المجمولة المندمجة كما لو كانت شركة واحدة.
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 (2الئحخ رقى )

 نشركخ او انًؤسسخانًستنذاد انًطهىة تقذًٌهب ين انًكتت او ا

 بريـتشـانًرشحخ نهتصنٍف كئس

 
و المؤسسبة مسبتقل لبن ال باسبم المكتبب او الشبركة بتصريح يثبت وجود مكتب اباص يعمبل بصبورة فعميبة فبي لبنبانو مسّجب .1

 وترفا كذلك ارائط لمسطح المكتب(و ركز السكن )ترفا بصورة مصد ة لسندات الممكية او لعقود االيجارم

 الحة لممنا صات بتاريت تقديمهاوبراءة ذمة مالية ص .2

 يعود تارياها ألكثر من ستة أشهرو براءة ذمة من الصندوا الوطني لمضمان ااجتمالي ال .3

 ب او الشركة او المؤسسة اذا وجدتونساة طبا األصل لن نظام وهيكمية المكت .4

سببب األصببولو ومسببجل لببدى ا حة او المؤسسببة تجببا  اادارة ويحببدد صببالحيته مصببدكن ممثببل المكتببب او الشببر بتصببريح يعّيبب .5
 كاتب العدلو

 ى نقابتي المهندسينوبدادات انتساب المهندسين ال  احبفا  الئحة بعناصر الجهاز البشري مع سيرهم الذاتية و  .6

 )تعزز الموائح بالمستندات الثبوتية( 
 يحرم ااستشاري من حقه بالتصنيفو إن لدم وجود الجهاز البشري* 

شببرف لمبب  أو/او  او المؤسبسبببة يت ونببوع وأهميببة المشبباريع التببي درسببها المكتببب او الشببركةالئحببة مصببد ة تبببين مو ببع وتببار  .7
 ثقة والمصد ة العائدة لكل مشروع(وتنفيذها )ترفا بالبيانات المو 

 ا األصمية مع المستندات الثبوتيةوالئحة باآلالت الممموكة والئحة بأنظمة المعموماتية الممموكة بنساته .8

 لشصولو اً بإن وجدتو مصد ة وفق Quality Management))في نظام الجودة  ISOب صورة لن شهادة ال .9

 ئة ضرورية والتي  د تطمب تقديمها.المستندات التي تراها الهي .10
 


