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  الملخص
تعاني أغلبب ، حيث تشييد المشروعأي  نجاح عليها ُيبنى التياالستراتيجية  القرارات حدالمناسب أالمقاول  اختيار قرار يعتبر

والزمن والجودة  التكلفةعناصر مشاريع من مشاكل وعراقيل كثيرة تسبب في انحرافها عن أهدافها المحددة لها، حيث تشكل ال
لعبب يألساسي في تقييم األداء وضمان نجباح المشبروعح حيبث األهداف الرئيسية ألي مشروع، والذي يعتبر تحقيقها المؤشر ا

بليبيبا  الحكوميبة الجهبات بعب فبي اسبتخدام الدراسبة تكمبن مشبكلة  حدورًا مهمبًا فبي هبذال االنحرافباتاختيار المقباول المناسبب 
؛ األمبر البذي يبؤدي  لبى اختيببار العببرو  لتقبديم دعبوتهم تبتم البذينشببركات المقاولبة ال لتحديبدغيبر الفعبال  التقليبدي األسبلوب

تهببدف  فببي الجببودةح مشبباكلج عنبب  ينببت أو, نجببازاإل فببي تببيخير أو, التكلفببة فببي زيببادة عليبب  يترتببب ممبباالمقبباول غيببر المناسببب 
 مشبباريع تنفيببذ علبى التعاقببد فبي لراغبببةشببركات المقاولبة الل المسبب  لتيهيببلالليبيببة  البيئبة يناسبببموحبد  نمببوذ  بنباء الورقبة  لببى

 عليهبا بنباء النظبام هبذا يؤهبل التبي الفنيبة المعبايير اسبتنبا  مح تبالحكوميبة الجهبات جميبع منب  تسبتفيد أن يمكبن بحيث التشييد
فببي هببذا  المختصببين رأي واسببت  ع السببابقة والدراسببات واألبحبباث والعالميببة والعربيببة المحليببة التيهيببل تجببارب مببن باالسببتفادة
معلومبات عامبة عبن مقبدمي الع باءات، والهيكبل التنظيمبي  هبي رئيسة معايير سبعة  لى المعايير هذال تقسيم تمكما  المجالح

 وأخيبراً  وضمان الجبودة، ،المقاول تجهيزات، و الساب  األداء مستوى خبرةوالمشاركة، للشركة المقاولة، والبيان المالي للشركة، 
واختيببار المقبباول تصببميم يليببة محوسبببة لتقيببيم ع بباءات التشببييد كببذل  تصببميم نمببوذ  مقتببرح لتيهيببل الشببركات المقاولببة،  تمبت

  حباستخدام برنامج اإلكسل وبيسلوب التحليل الهرمياألفضل 
 الكلمات الدالة

 التحليل الهرمي،  يلية محوسبة للتيهيل المسب ، التيهيل المسب ، استراتيجية التعاقد، نموذ  شركات المقاولة، المشروع الهندسي، 

 المقدمة .1
وضببع  لببى التعاقببدات الهندسببية مببن المواضببيع المهمببة، لبببتيثيرها علببى تنفيببذي مشبباريع التشببييد، وتهببدف فببي األسببا  تبببر تع

لهذال القواعد، األمر الذي يسباعد علبى نجباح تنفيبذ المشباريع الهندسبية  ضبمن القواعد التعاقدية لتقويم األعمال الهندسية وفقًا 
كما تمثل مستندات المشروع دورًا ، كلفة والجودة المتف  عليها، واالبتعاد عن المنازعات والخ فات بين أ راف العقدتالمدة وال

تنفيذ العقد، فكلما كانت شبرو  العقبد واضبحة  س أمهمًا في تنفيذ مشروعات التشييد، وهذال المستندات هي التي تبني عليها 
التنفيبذ، وبالتبالي تجنبب كثيبرًا مبن النزاعبات واالخت فبات التبي قبد  ىومكتملة الوثائ  ستعمل على تسبهيل عمليبة اإلشبراف علب

 ح[1]تؤدي  لى تيخير  نجاز المشروع وربما  يقاف ، األمر الذي يسبب الضرر لكل األ راف المشاركة
كلفبة محبددة لتلبيبة رغببات المبالكين، تفي مجال صبناعة التشبييد ملزمبة ببنباء وتشبييد المشباريع بفعاليبة و لمقاولة اشركات  ن ال

قبد تكبون ؛ ثنباء عمليبة التنفيبذ، والتعبدي ت فبي التصباميم الهندسبية وفقبًا مت لببات مراحبل التشبييدأكما أن التقنيات المستحدثة 
التشييد،  ضافة  لى االعتبارات االقتصادية األخرىح هذال التغييرات تعتببر مهمبة أسباب جوهرية في عدم فهم أكثر لمت لبات 
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وتصبح بالنسبة للعقد األصلي سبب من أسباب األعمال اإلضافية وما يترتب عليها مبن زيبادة فبي التكلفبة الفعليبة وزيبادة فبي 
 المدة الزمنية للمشروعح 

مجببال صببناعة البنببباء والتشببييد هببو تنفيبببذ التزاماتهببا المتعاقببدة وفببب   والتببي تعمبببل فببية شبببركات المقاولببالالهببدف الببرئي  مببن ف
الشرو  والمواصفات والمعايير الهندسية وفي الزمن المحدد وبجودة عالية وأسبعار من قيبةح ولتحقيب  هبذا الهبدف يجبب علبى 

ات األساسببية األولببى التببي ومببن القببرار ، األ ببراف المتعاقببدة  دارة العمليببة التعاقديببة بيفضببل الممارسببات فببي مجببال الع بباءات
، وأن القبرار البذي يعتببرال الببع  تحصبيل لتنفيبذ المشبروع هو اختيار العقد المناسبب هندسيةمشروعات الالينبغي اتخاذها في 

ينافي الت ورات الكبيرة التي حدثت ؛ حاصل من خ ل تبني استراتيجية ثابتة في التعاقد بدون مراعاة لظروف أ راف التعاقد
 في العالم في مجال التعاقدات الهندسية المختلفةح 

 الحاجة نإف المجال هذا في الرسمية الجهات من الصادرة والتعليمات السابقة المؤتمرات وتوصياتالعلمية  األبحاث واقع من
  لبى النظبام هبذا مثبل سبيؤديرسبو الع باءات عليهبا، لتيهيبل الشبركات المقاولبة قببل  موحد و ني نظام  نشاء  لى ماسة اآلن
 عمليبة خب لعلبى حبد سبواء  واالستشباري المالب المقباول  من كل قبل من المبذولة والتكاليف والجهد لوقتا من الكثير توفير
 ح التيهيل مستوى حيث من ل  مقاربين يخرين مع يتناف  ن أ المقاول سيضمن ذل   لى  ضافة ،التعاقد

وغالبًا ما يؤدي االختيار غير المناسب للتعاقد  لى مشك ت عديدة في المشروع، تبنعك  بصبورة سبلبية علبى الجبودة والبب ء 
فبببي التنفيبببذ، وكبببذل  ارتفببباع فبببي التكببباليف النهائيبببة للمشبببروع، وبالتبببالي تبببؤدي البببي الفشبببل فبببي تلبيبببة مت لببببات الجهبببة المالكبببة 

 ح[2]للمشروع
 الدراسات السابقة .2

كيفية تجنب مصادر الم البات من أصولها وذل  عن  ري  اختيار نوع العقد المناسب، ( 2000) راسة حمديتناولت د
ال ر  و وت لب هذا عمل تحليل لمصادر الم البات وخصائص المشروع متمثلة في األشخاص القائمين على المشروع، 

نواع عقود التشييد أصادر الم البات وعمل تحليل على مجميعها أوج  ومواصفات المشروع التي تؤثر و المستخدمة، 
تم ت وير برنامج حاسوب الختيار نوع العقد المناسب لتقليل من لمشروع المختلفة، و االمختلفة والتي تناسب خصائص 

 ح[3]الم البات
في عقود  والمعماري/المهند  والمقاولالمسؤولية التعاقدية لمخا ر مشاريع التشييد عند المال  ( 2006سرا  الدين )وركزت 

التشييد وأنواع هذا المخا ر، وكشفت نتائج الدارسة أن  دارة المخا ر وذل  بتوزيعها بين أ راف المشروع للوصول  لى عقد 
متوازن يؤدي في الغالب  لى نجاح المشروع وبيقل تكلفة خاصة في تكاليف النزاعح وينبغي عدم تحميل المقاول نسبة أكبر 
من المخا ر وذل  عند صياغة العقد، ألن ذل  يؤدي  لى زيادة سعر العقد نتيجة م البة المقاول بتكاليف  ضافية ولتغ ية 

 ح[4]تكاليف شركات التيمين
مية، واعتمدت الدراسة على كو أهمية اختيار المكاتب االستشارية الهندسية للمشاريع الحفي ( 2005دراسة الخث ن )بحث و 

المسح الميداني للمكاتب االستشارية الهندسية العاملة بالسو  السعودية والراغبة بالعمل  على مشاريع البناء الحكومية من 
لتحديد معايير التيهيل المسب ح فقد تم حصر سبعة معايير رئيسية خدم بناء نموذ  نظام استمارات خ ل تصميم وتوزيع 

 تمكنها لوسيلة الحكومية لجهاتمسب  للمكاتب االستشارية الهندسيةح وخرجت الدراسة بنتائج أهمها: هنا  حاجة التيهيل ال
مكانات قدرات معرفة من  االختيار لها يتسنى حتى السعودية بالسو  العاملة الهندسية االستشارية المكاتب وتخصص وا 

 يتيثر الهندسية االستشارية للمكاتب المسب  التيهيل أنالدراسة  نتائج أثبتت، و لمشاريعها تدعوهم الذين ل ستشاريين الصحيح
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 المكتب في العاملين قدرات أن اتضح، و في  التخصص يرغب الذي المجال في ألدائها المكتب سيتيهل التي المهمة بنوع
 تيهيل ومتابعة لقيا  نظام أو أداة  لى بحاجة السعودية السو ، وأن المكتب تيهيل في يؤثر عامل أهم تشكل الهندسي

 [ح5]كيفراد المهندسين
( تناولوا فيها ت وير نظام التيهيل المسب  للمقاولين في 2006وفي دراسة سابقة أخرى للباحثين: حسن، ونجا، وبرهوم )

المشاريع  لى سورياح تم في هذال الدراسة  جراء دراسات  حصائية تحليلية لعدد من المشاريع المحلية، حيث تم تقسيم هذال 
ث ث حاالت دراسية تبين واقع المشاريع في الق اع العام وانحرافها عن ألهداف المرجوة )التكلفة، الزمن، الجودة(، وتم 
التركيز على مسؤولية المقاول السوري ودورال في انحراف المشاريع وأهمية اختيار المقاول المناسب في نجاح المشاريعح ومن 

تمارة استبيان على شريحة من المهندسين العاملين في مشاريع ومناقصات ق اع البناء والتشييد ، خ ل تصميم وتوزيع اس
 [ح6تم التوصل  لى اقتراح أنموذ  خاص بنموذ  التيهيل المقاولين]

 جراء خب ل  مبن التشبييد ق اع في المقاوالت  حالة في المتبعة األساليب استعرا ( 2007مجول وسرحان )دراسة  هدفت  
، الق اع منها التبي يعاني المشاكل وبيانلق اع التشييد بالجمهورية السورية  الحالوتقييم  واقع لتحديد ميدانيةو  نظرية دراسة

نتائج الدراسة بينت و ح اإلنشبائية المقاوالت  حالة في المتبعة األساليب لمعرفة است  عية مقاب ت الميدانية وشملت الدراسة
 للسعر يحتكم فالبع  مبا يناسبها ت ب  جهة كلأن   ذ؛ اإلنشائية المشاريع في المناقصات لترسية واضح أسا  وجود عدم
المسؤولية التعاقدية لمخا ر مشاريع التشييد عند المال   ال والبع  أهمية، ال تقل أخرى اعتبارات  لى النظر دون

 األسلوب يكون متفاوتة، ويكاد والمسالة السعر عن النظر بغ  الجودة عن يبحثاآلخر  والمعماري/المهند  والمقاول
 الشركات بع   لى األعمال  سناد فيها تتم الحباالت التي بعب  في  ال ؛المناقصات  حالة في واألعم الغالب هو التنافسي
  بب  لبو جداً  وفعال اإلحالة أسلوب حل في وبسي  سهل أسلوب االبتكاري التناف ، وأن المدخل عملية  جراء دون األجنبية

نما اإلحالة في فق  األسعارقل أ   مبدأ ال يعتمد المقترح النظام بشبكل صحيح، وأن  لتحديد أس  أخرى مجموعة على يعتمد وا 
  ح[7]الع اءات انسب

باالتجاهات العالمية، بغية تقييم الواقع الراهن الستراتيجيات التعاقد في سورية مقارنة ( 2009وهدفت دراسة الجي ني )
 Engineeringمثل: أسلوب الهندسة والتعاقد والتشييد  وضع االقتراحات المناسبة لت وير هذال االستراتيجيات

Procurement Construction(EPC) ًوأظهرت ح ، الذي يتم وفق  تحميل األعمال الهندسية كلها لجهة واحدة تقريبيا
ة واستحالة في حاالت عديدة لت بي  االتجاهات الحديثة في استراتيجيات التعاقد في نتائج البحث أن هنا  صعوبات كبير 

 ح[8]وأنظمة جديدة للتعاقد في سوريةظل هذال القوانين، مما يت لب العمل على  صدار قوانين 
غ ديش، واعتمدت الدراسة على نهورية بمممارسات التيهيل المسب  للمقاول في جفقد تناولت  Molla, (2013)أما دراسة 

المنهج الوصفي التحليلي من خ ل تصميم وتوزيع استمارة استبيان تتضمن ثمانية عشرة معيار رئيسي على المقاولين 
، SPSSالمنخر ين في صناعة التشييد بالسو  البنغ ديشية، فقد تم تحليل  جابات االستمارات الموزعة باستخدام برنامج 

 ح[9]ذ  رياضي لتيهيل المقاول البنغ ديش في مرحلة الع اءومن ثم بناء نمو 
ي حظ أن أغلب الدراسات السابقة  بقت على مرحلة التعاقد في مشاريع التشييد فيما يتعل  بمخا ر هذال المرحلة ودرجة 

التجارب ذات الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عر  بع  تيثيرها على مشروع التشييد، ويمكن االستفادة في 
الع قة بموضوع الدراسة،  ضافة  لى تحديد المحاور الرئيسة لمقترحات الت وير التي تسعى الدراسة الحالية  لى الوصول 

ويمكن اإلفادة أيضًا في تحديد المنهجية التي تتبعها الدراسة ، نظام و ني موحد للتيهيل المسب  للشركات المقاولة ليها  
نهج واألدوات المستخدمة في معظم الدراسات السابقة يمثل محورًا مشتركًا مع هذال الدراسة، اعتمادها الحالية، خاصة وأن الم

البتيهيل المسب  دراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث تركيزها على 
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شركات لل المسب  لتيهيللالليبية  البيئة يناسب نموذ وبناء  المشاريع الهندسيةخيار استراتيجي إلدارة كللشركات المقاولة 
 حالحكومية الجهات جميع وتعميم  على التشييد مشاريع تنفيذ على التعاقد في لراغبةالمقاولة ا

 الدراسة النظرية .3

 التأهيل المسبقأواًل: 
المنصوص عليها في الئحة العقود اإلدارية حيث  ن اإلجراءات المنصوص عليها ل رح وترسي  المشاريع ومتابعة  نجازها 

 ح ال أن  ال توجد يلية محددة وواضحة لت بيق  ،ورغم ورود هذا المص لح ،لم تلزم باختيار مقاولين مؤهلين مسبقاً في ليبيا 
 العقود تنفيذ في السابقة والخبرة السليم واألداء المالي الموقف تقييم في فعالة أداة هو نالمتنافسي للمقاولين المسب  التيهيلف

 التعاقد أساليب مع لتت ئم تحديدها يجب اإلجراءات فإن المسب ، التيهيل أسلوب استخدام عندح المتنافسين المقاولين من
 بيسماء قائمة يقدم بين التشييد  دارة مدير  لى  لب شكل على تتم بسي ة التيهيل عملية تكون فقد، للمال  المناسبة
 وقدرتهم المهنة، مزاولة لرخصة حيازتهم يثبت ما بتقديم المقاولين قيام في الرغبة عن  ع ن نشر أو المحتملين، المقاولين
 حالتعاقد على المالية

 

المعايير الختيار أفضل عر  بناء مقدم, وعدم التركيز لتركيز على التقييم المتعدد وتوصي العديد من الدراسات على ا
ويمكن اقتراح هيكلية معايير تقييم العرو  المدروسة بالبحث الختيار ، على العر  المالي المقدم كيسا  لعملية الترسية

 [ح01]أفضل عر  مقدم من قبل مقاول مؤهل لتنفيذ المشروع
 

 التشييدلعقود الحديثة االستراتيجية ثانيًا: 
يقصد باستراتيجية التعاقد في مشاريع التشييد بين  اإلختيار األمثل لنوع العقد من حيث مجاالت العمل والخدمات، واأل راف 
المختلفة التي يمكن أن تشار  في مشروع التشييد، وتحدد هذال االستراتيجية مدى التكامل بين التصميم والتشييد والصيانة 

يعد العقد التقليدي و  [ح14ت صناعة التشييد أنواعًا مختلفة من استراتيجيات التعاقد]للمشروع المحدد، وقد عرف
(Traditional Contract) من أكثر استراتيجيات التعاقد  الع اء/ التشييد/والذي يص لح تسميت  أحيانًا بعقد التصميم

انتشارًا وت بيقًا في مشروعات التشييد، حيث يتم وف  هذا النوع من التعاقدات الهندسية تجزئة مراحل المشروع  لى مرحلتين 
منفصلتين هما مرحلة التصميم ومحلة التشييد، ويتم اختيار مهند  استشاري إلنجاز تصميم المشروع، وتحضير مستندات 

عام يتم اختيارال على  ل، قبل اختيار مقاول المشروع والبدء بمرحلة التشييد، التي يتم تنفيذها عادًة من قبل مقاو المناقصة
[ح ونتيجة للدراسات والبحوث في استراتيجيات بديلة للتعاقد ظهر في 15]أصلح الع اءات فنيًا ومالياً على أسا  التناف  

في سبيعان القرن الماضي وتلتها محاوالت لتبني هذال العقود في المملكة المتحدة،  الواليات المتحدة عقود  دارة التشييد وذل 
، ووف  هذال العقود يتم استخدام ما يعرف بالتشييد المرحلي، والبدء بمرحبة تشييد المشروع قبل انتهاء التصميم بصورة نهائية

[ح وفي ثمانينات القرن الماضي، 9وفير في التكاليف]وقد أدى استخدام هذال االستراتيجية  لى تقليل زومن المشروع وكذل  الت
 Turnولتقليل زمن المشروع أدى  لى اللجوء  لى نظام تعاقدي وهو ما يصلح تسميت  بنظام التصميم/البناء أو تسليم المفتاح 

Key Contract وعح، ووف  هذا النوع من التعاقد مع جهة واحدة للقيام بخدمات التصميم وأعمال التشييد للمشر 
 وبين بينها فيما األ راف ع قات جديدة تنظم عقود  لى الحاجة  لى ذل  أدى االقتصادية الحياة وتشعب العمل دائرة توسع ومع

 المعام ت في الحديثة العقود من يعتبر العقد ح فهذاB.O.Tالملكية  والتشغيل ونقل البناء عقد العقود هذال ومن اإلدارة جهة

 والت ور التقدم بيسباب ليبيا التي تيخذ في خاصة المستفيضة والدراسة المستمر بالبحث جدير والدولية وهو المحلية الجديدة

 والتشغيل البناء وعقد للمجتمع الفردية والمصلحة العامة بين المصلحة التوازن ل  ويحق  المجتمع احتياجات يلبي بما اإلداري

 أخذ بعًدا شركة المشروع وتبدأ عام ق اع شركة أو خاصة لشركة الترخيص بمنح اإلدارة جهة قيام ب  يعني B.O.T الملكية ونقل

 يتم لمدة والتشييد البناء  تمام بعد المشروع  دارة ذل  تتولى بعد ثم الخاص مالها من المشروع بتشييد اإلدارية الجهة من الترخيص
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من  والعوائد الرسوم وجميع التكاليف كافة الشركة تتحمل المدة هذال وخ ل اإلدارة، المشروع وجهة شركة بين عليها االتفا 
 جهة  لى بالمشروع القائمة من الشركة المشروع ملكية تنتقل عليها المتف  المدة انتهاء وبعد المشروع هذا من المستفيد الجمهور

    [ح1]مقابل أي بدون اإلدارة

 اإلطار العملي .4

 الدراسة لغر  الحصول على البيانات والمعلومات الم لوبة على الوسائل التالية:اعتمد هذا الجانب من 
العاملين بلجنة الع اءات التابعة لجهاز تنمية وت وير المراكز اإلدارية، المقاب ت الشخصية مع بع  المهندسين  حأ

اختصاصات ، والذي أسند 1989مايو  7م الصادر بتاريخ  1989لسنة  371موجب القرار رقم الذي أنشي ب
في تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء ليبيا  واسعة بهدف تنمية وت وير المراكز اإلدارية والمساهمة المباشرة

، الُمستهدفة بالتنمية الشاملة وبهدف تنفيذ جملة من المشاريع التي تستهدف ت وير الُبنية التحتية لكل ربوع الو ن
 لجوانب التي تتعل  بميدان الدراسةحالوقوف على مختلف اكذل  

عقود التشييد لمختلف الق اعات الحكومية والتي أرست على عدد من عدد من الدراسة الميدانية واال  ع على  حب
 شركات المقاولة المحلية واألجنبيةح

 عمل مجال في والخبرة الفنية الكفاءةمارة استبيان والتي شملت أربعة محاور رئيسية تمثلت في )توزيع است ح 
 (حمعايير اختيار المقاولين،  جراءات الترسية والتعاقد، أس  ترسية المناقصات بق اع التشييد في ليبيا، الع اءات

   لتحديد معايير اختيار المقاولحاستخدام أسلوب التحليل الهرمي  حد
 بناء نموذ  لتيهيل المقاولين المسب ح حه
 بع اءات التشييدح تصميم نظام محوسب لتحديد الفائزين  حو

 وآلية محوسبة الختيار المقاول األفضل النموذج المقترح لتأهيل الشركات المقاولة .5
 بصورت  النهائية اشتمل على اآلتي: النموذ بعد أن تم  عداد 

 تعريف النموذج 1.5
الع اء( وهي عبارة عن تيهيل هو دليل  رشادي لإلجراءات المفترضة اتباعها في مرحلة ما قبل تنفيذ المشروع )مرحلة 

 مسب  للشركات المقاولةح
 أهداف النموذج 2.5
  نشاء نظام و ني موحد لبتيهيل الشركات المقاولة قبل تنفيذ المشاريع الهندسيةح حأ

 تحديد معايير لدخول شركات المقاولة في ع اءات التشييدح   حب
المشاريع، ودراسة ما يعترضها من مشك ت وحلها فنيًا لتكون تسهيل متابعة تنفيذ اإلجراءات الفنية ال زمة إلدارة  ح 

 المحصلة النهائية مشاريع ذات  ابع مميز فيها جميع المت لبات الفنية والبيئيةح
 تسهيل مهمة أجهزة التنفيذ واإلشراف وف  ما يلي: حد

االستشاري/المقاول والمقاول بالبا ن( تحديد مسؤوليات األ راف المشاركة في المشروع )المال /المهند   -
 ح وتحديد الع قة بينهم في عقد التشييد

 تحديد المراحل األساسية واإلجراءات المتبعة في مرحلة الع اءح -
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الحد من بع  المشاكل والعراقيل التي قد تنشي خ ل مرحلة تنفيذ المشاريع في الق اع الحكومية المختلفة  -
 اون بين عناصر المشروع )مقاول/جهاز  شراف/المال (ح وخل  جو من الثقة وروح التع

 :نموذجحدود ال  3.5
يقتصر الدليل على العمليات واإلجراءات اإلدارية والفنية في مرحلة الع اء، ولمعرفة مت لبات وتفاصيل أي  -

 بند من بنود المشروع يتم الرجوع لمستندات العقد أو أي مستندات  يضاحيةح 
جراء تحديث لبيانات  كلما دع - ت الحاجة لذل  هذا الدليل موج  للجهات المالكة للمشاريع التي يمكنها ت بيق  وا 

 في ظل تغيير الظروف المحي ةح 
 معايير التأهيل المسبق للشركات المقاولة  4.5

على مجموعة حقول يتم تعبئتها من قبل مقدمي الع اءات على النحو  معايير التيهيل المسب  للشركات المقاولةتتضمن 
 اآلتي:

                 General Information معلومات عامة
   

 
 Name & Address if the Contractor اسم وعنوان المقاول

 The Owner of the Project اسم صاحب العمل/مال  المشروع

 Name of Consultant/Engineer اسم المهند / االستشاري

 :Date التاريخ:    /    /
 

 Organizationالهيكل التنظيمي 
Structure               

 
 Company's Name اسم الشركة

 Address العنوان

 .Tel. No رقم الهاتف

 .Fax No رقم الفاك 

  Registered Office Address عنوان المكتب المعتمد

 E-mail البريد اإللكتروني

 Company's description وصف الشركة

 Years of experience as a general Contractor عدد سنوات الخبرة كمقاول عام

 Years of experience as a general Subcontractor عدد سنوات الخبرة كمقاول بالبا ن

  Names and Addresses of Companies involved in the Project أسماء وعناوين الشركات في المشروع

  

 Company'sالبيان المالي للشركة 
Financial Statement       

 

  Capital رأ  المال

  Authorized المرخص

  Issued المعلن

  No. of Stakeholders عدد المساهمين

  Founding date تاريخ تيسي 

 Annual value of construction work undertaken for each of the last five قيمة األعمال المنفذة خ ل السنوات الماضية 

years  2019 2018 2017 2016 2015 Year السنة 

     Home داخل البلد 
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     Abroad خارج البلد 

 Approximate Value of work in hand  القيمة التقريبية للعمال الحالي

 Name/address of banks can be obtained المقاول معها يتعامل التي البنو  وعنوان /اسم

Account No. Address 1. Name of the Bank 

  2. Name of the Bank 

  3. Name of the Bank 

                             Joint Venture المشاركة

Names and addresses of joint venture partners 

Tel. No/Fax No. Bank Address/Account No. Home Address Company Name  

    

       Human Resources       الموارد البشرية

 No. of Staffعدد العاملين 

 Years ofسنوات الخبرة  .Noالعدد  Jobالوظيفة 

Experience 

مدير تنفيذي 
Exceutavie 

  

   Engineerمهند  

   Technicianفني 

   Operatorمشغل 

   Administrativeإداري 

   Othersأخرى 

  information about other key personnel below معلومات عن األشخاص المسؤولين في الشركة
Communication 

Language 
 لغة االتصال

Years of Experience for 
the Company 

 سنوات الخبرة مع الشركة

Major Works who 
is responsible for 
 األعمال المسؤول عنها

Current Position 
 الوظيفة الحالية

Name اإلسم 

القيمة   
Value 

   Typeالنوع 

      

    equipment and facilities  معدات وتجهيزات المقاول

 نوع المعدة أو التجهيز
Type o Equipment/Facility 

 Owningتملك  Leasing يجار  .Noالعدد 

   

   

  Project Related Fabrication facilities تجهيزات التصنيع لها ع قة بالمشروع

  Summary موجز

  Description الوصف

  Location الموقع

  Capacity القدرة

Annual Throughput   

  Geographical Experience الخبرة الجغرافية

 Project Typeنوع المشروع  Project Nameاسم المشروع  Countryالبلد  ملخص عن خبرة الشركة داخل وخار  البلد 

    

  Experience of the Company: Relevant Projects Completedخبرة الشركة في مشاريع منفذة مشابهة:  
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تاريخ وقيمة 
 انتهاء المشروع

End 
date/COST 

تاريخ بدء المشروع 
 ومدت 

Date of 
start/duration 

 تاريخ وقيمة العقد
Contract 

Value/Date 

اسم االستشاري المسؤول 
 المشروععن 

Consulting 
Engineer 

 

 اسم وموقع ونوع المشروع
Project's 

name/Location/Type 

 اسم المستخدم

Employer' name  

     Other Informations                معلومات إضافية

  Quality Insurance       لشركةلنظام توكيد الجودة 

       Environmental Policy السياسة البيئية للشركة
  

 

                Conflicts & Courts النزاعات والمحاكم

                        Conflict Subjectموضوع النزاع 

      Name of the Projectاسم المشروع محل النزاع 
                 

 

  اسم صاحب العمل

 Adjudication حكم قضائي  هل صدر حكم قضائي أم قيد المرافعة 

 

 

 ongoingقيد المرافعة  

  تاريخ الحكم رقم الحكم 

                                   Notes مالحظات أخرى

  األسئلة جميع على اإلجابة يرجى

   ضافية صفحات ألي ضوئية صورة  رفا  يمكن

 
 محوسبة الختيار المقاول األفضلآلية  5.5

صمم هذا البرنامج باستخدام برنامج الجداول اإللكترونية )اإلكسل( وهو عبارة عن برنامج سهل التشغيل يحتوي على كل 
 المعلومات والبيانات التي يت لب معالجتها أثناء  جراء عمليات التقييم الفني والماليح

 آلية التطبيق:
كل منها تحوي على اسم ورقة عمل تنتقل  ليها بمجرد الضغ  على أيقونة اسم  حقوليحتوي البرنامج على واجهة تتضمن 

 المراد استخدام ح  والشكل التالي يبين واجهة البرنامجح

 
 واجهة برنامج يلية عمل لجنة الع اءات يوضح حشكل
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تنمية وت وير المراكز اإلدارية موضوع الدراسة، حيث تعرفوا على تم عر  هذا البرنامج على لجنة الع اءات بجهاز 

 ريقة  عداد البرنامج والغر  من ت بيق  واالستفادة من بع  المعلومات ال زمة للت بي  ليتمكنوا من  دارة عملية الع اء 
 ء بمرحلة الترسيةحبدءا من التيهيل المسب  للمقاولين وانتها

وفي أيقونة المقارنة تم تصميم معادالت رياضية لغر  المقارنة وترتيب المنافسين حسب األوزان الموضوعةح فقد تم وضع 
أوزان لكل معيار من المعايير الموضوعةح ولمحاكاة البرنامج على الواقع العملي في المقارنة الثنائية تم استخدام المعادالت 

 على النحو اآلتي:وباستخدام  ريقة التحليل الهرمي رنامج اإلكسل اإلحصائية في ب
 معايير التأهيل

 الخبرة: ويقصد بها الخبرة العملية في مجال اإلنشاءات عمومًا ومشاريع مشابهة خصوصًاح ح1
 التكلفة: ويقصد بها تكلفة العقد اإلجمالية أثناء مرحلة التقديم للمنافسةح ح2
 سجل تاريخي بالمشاريع المسلمة سابقًا )وف  الزمن المخ  /أو هنا  تيخير(حتسليم المشاريع: ويقصد بها  ح3
 ضمان الجودة: ويقصد بها هل الشركة ت ب  نظام الجودة وهل هي متحصلة على شهادة ضمان الجودةح ح4
م  نهاء معدات التشييد: ويقصد بها درجة استخدام المقاول واألصول التي يمتلكها من أجهزة ومعدات تشييد مت ورة لزو  ح5

 المشروعح
هنا  العديد من المعايير الرئيسية والفرعية، ولكن تم االكتفاء بهذال المعايير على سبيل المحاكة وت بي  البرنامج  

فترضنا أن لدينا خمسة مقاولين دخلوا المنافسة في ع اء معين، والم لوب ااإللكتروني للمقارنة الثنائية بين المقاولين  ذا 
ولين من خ ل  ع اء أحكام لكل مقاول من خ ل المعايير الخم  المذكورة، ومن ثم اتخاذ القرار تحديد أفضل المقا

 حالمناسب ألفضل مقاول أو مورد  ذا كان الع اء معني بعملية التوريد

 
 الخالصة:

 تنفيببذ علببى التعاقببد فببي لراغبببةشببركات المقاولببة الل المسببب  لتيهيببلالليبيببة  البيئببة يناسببب نمببوذ  بنبباءهببدفت هببذال الدراسببة  لببى 
عبدم وتوصبلت الدراسبة  لبى العديبد مبن النتبائج أهمهبا: ح الحكوميبة الجهبات جميبع من  تستفيد أن يمكن بحيث التشييد مشاريع

وضع ضواب  النخرا  الشركات )المحلية والدولية( في صناعة التشييد قياسبًا بحجبم المشبروعات التبي ت برح اآلن ممبا جعبل 
شبارت النتبائج أ، كمبا تناف  على السعر  لى حد وصبلت فيب  األسبعار  لبى أقبل مبن الميزانيبة المحبددة للمشبروعشركات كثيرة 

المنصبوص عليهبا فببي الئحبة العقبود اإلداريببة اإلجبراءات المنصببوص عليهبا ل برح وترسببي  المشباريع ومتابعبة  نجازهببا أن  لبى 
ضعف في ت بي  النظام المعتمد في تصنيف وتيهيل المقاولين مما أدى  لى  لم تلزم باختيار مقاولين مؤهلين مسبقاً في ليبيا 

ل لتيهيببانمببوذ  ن أ، و التيهيببل المسببب  للمقبباولين أحببد أهببم  جببراءات الترسببية والتعاقببدلببدى األجهببزة الحكوميببة، كمببا بينببت أن 
نببة حببدد اللجت لع بباءات، بحيببثل يببة وماليببةنف  و ر عبب بلبب ل ةختصببلما  بباءاتعال ةال يلغببي صبب حيات لجنببالمقتببرح المسببب  

تصببميم نمببوذ   تببم وأخيببراً ، أو بفببتح العرضببين مببرة واحببدة، و ريقببة تقيبببيم العببرو  الفنيببة أواًل،   ريقببة عملهببا بفببتح العببرو 
ميم يليبببة محوسبببة لتقيبببيم ع ببباءات التشبببييد باسبببتخدام برنبببامج اإلكسبببل وبيسبببلوب ذلببب  تصبببمقتببرح لتيهيبببل الشبببركات المقاولبببة، 

 لتحقب  المسبب  مببناخلبص البحبث  لببى التوصبيات التاليبة: ومببن خب ل النتبائج السبابقة  الختيبار أفضبل المقباولينحنائيبة المقارنبة الث
م ةيبلفنادراتهم قب بمبا فيهبامسبب  ال هيبلالتي فبي وثبائ  الم لوببة لبدى المشباركين وفقبًا للمت لببات البواردةتوفر األسب   م تهنباكاوا 

يبببة واإلداريبببة وحجبببم التزامببباتهم وقبببدرتهم علبببى األداء، لتبببتم دعبببوتهم للمشببباركة  فبببي مناقصبببة المشبببروع موضبببوع التيهيبببل الالم
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ت التشببييد فبي اسبتخدام النظبام المحوسبب فبي دراسبة وتحليبل الع بباءات العمبل علبى تشبجيع وتبدريب لجبان ع باءا، والمسبب 
ت بوير قاعبدة ، وكون  أداة فعالة لقيا  أوزان معايير االختيبار عبن  ريب  المقارنبة الثنائيبة لكبل المعبايير مبع بعضبها الببع 

عة التشبببييد قياسببًا بحجبببم وضبببع ضببواب  النخببرا  الشبببركات )المحليببة والدوليبببة( فببي صببناو، بيانببات عببن المقببباولين والمببوردين
المشبببروعات بغيبببة جعبببل شبببركات كثيبببرة تنببباف  علبببى السبببعر  لبببى حبببد وصبببلت فيببب  األسبببعار  لبببى أقبببل مبببن الميزانيبببة المحبببددة 

 فبي لراغببةشبركات المقاولبة الل المسبب  لتيهيبلالليبيبة  البيئبة يناسبموحد المقترح لبناء نموذ   نموذ ، واالستفادة من الللمشروع
 التشييدح مشاريع فيذتن على التعاقد
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