الجمهورية اللبنانية

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم 3/382 :

تـاريـخ 3128/6/39 :

تنظيم امتحان كفاءة الستخدام أجراء امتياز كهرباء

عاليه  -سوق الغرب المسترد من قبل مؤسسة كهرباء لبنان في مالك المؤسسة المذكورة.
إن رئيس إدارة الموظفين ،
بناء على املرسوم االشًتاعي رقـم  111تاريخ  1191/6/11وتعديالتو ( إنشاء جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على املرسوم رقـم  7338تاريـخ  1161/11/33وتعديالتو ( تنظيم جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على املرسوم االشًتاعي رقم  111تاريخ 1191/6/11وتعديالتو ( نظام املوظفني ) ،
بناء على القانون املنفذ باملرسوم رقم  16787تاريخ  ( 1161/8/13إنشاء مصلحة كهرباء لبنان ) ،
بناء على القانون رقم  973تاريخ  ( 1331/1/13قانون املوازنة العامة لعام ، ) 1331

بناء على قرار جملس الوزراء رقم  /111/تاريخ ( 1318/11/11املوافقة على التعاقد مع اجراء امتياز كهرباء عاليو – سوق
الغرب السابق للعمل لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتكليف جملس اخلدمة املدنية إجراء امتحانات الكفاءة)،

بناء على املرسوم رقم  8816تاريخ  1168/8/1وتعديالتو ( حتديد وظائف املالك الدائم ملصلحة كهرباء لبنان) ،
بناء على املرسوم رقم  1918تاريخ  ( 1181/11/13النظام العام للمؤسسات العامة ) ،

بناء على املرسوم رقم  13938تاريخ  ( 1117/11/11حتديد وظائف املالك الدائم ملؤسسة كهرباء لبنان حىت الفئة الثالثة) ،

بناء على قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  311تاريخ  ( ،1118/3/11النظام العام للمباريات واالمتحانات اليت جتريها
إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ) ،

بناء على قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  967تاريخ  ( 1317/6/11نظام امتحان كفاءة إلستخدام أجراء امتياز
كهرباء عاليو  -سوق الغرب املسًتد من قبل مؤسسة كهرباء لبنان يف مالك املؤسسة املذكورة) ،

بناء على قرار ىيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  961تاريخ  ( 1317/6/11اجراء امتحان كفاءة إلستخدام أجراء امتياز
كهرباء عاليو  -سوق الغرب املسًتد من قبل مؤسسة كهرباء لبنان يف مالك املؤسسة املذكورة ) ،
يقرر ما يأتي :

المادة األولى  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف 3128/8/5
امتحان كفاءة إلستخدام أجراء امتياز كهرباء عاليو  -سوق الغرب املسًتد من قبل مؤسسة كهرباء لبنان
يف مالك املؤسسة املذكورة ،وذلك وفقاً ملا يلي :
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أ -السلك الفني (:)24

مهندس أو مهندس رئيس قسم عدد  3فئة ثالثة /رتبة ثانية – فني محترف  /عدد  3فئة رابعة  /رتبة ثانية – عامل

اخصائي  /عدد  / 3فئة خامسة رتبة اوىل – عامل محترف  /عدد  7فئة خامسة رتبة ثانية .
ب -السلك االداري (:)28

مبرمج/عدد  2فئة رابعة رتبة اوىل  -محرر/عدد  3فئة رابعة رتبة اوىل -محاسب /عدد  3فئة رابعة رتبة اوىل – مدقق/

عــدد  2فئــة رابعــة رتبــة اوىل – مســاعد فــافر أوراق  /عــدد  3فئــة خامســة رتبــة اوىل – أمــين دــندوق  /عــدد  2فئــة

خامسة رتبة اوىل – أمين مخزن  /عدد  2فئة خامسة رتبة اوىل – جابي ممتاز  /عدد  8فئة خامسة رتبة ثانية.
المادة الثانية  :شروط االشتراك في االمتحان :

أ – الشروط العامة  :يشًتط يف املرشح أن يكون :

 – 1من بني أجراء امتياز كهرباء عاليو – سوق الغرب املسًتد من قبل مؤسسة كهرباء لبنان والذين جرى التعاقد معهم
تطبيقاً ألحكام املادة التاسعة من املرسوم رقم .68/8816
 – 1لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل .

 – 3سليما من األمراض اليت حتول دون قيامو بأعباء العمل املرشح لو ( مثبتة بإفادة من اللجنة الطبية الرمسية ) .
 – 1متمتعا بحقوقه المدنية وغري حمكوم جبناية أو حماولة جناية  ،أو جبنحة شائنة أو حماولة جنحة شائنة .
وتطبق ىذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارىم أو استفادوا من العفو .

مع األخذ بعني االعتبار القانون رقم  /78/تاريخ  ( 1313/3/6تعديل املواد  133و  666و  668من قانون
العقوبات ) جلهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف اجلرم الشائن .

 – 9غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة يف إحدى اإلدارات العامة أو املؤسسات العامة
أو البلديات أو احتادات البلديات  ،و أن ال يكون قد أحيل على التقاعد أو أهنيت خدمتو عمال بأحكام

قوانني استثنائية أو خاصة .

ب – الشروط الخادة :
الوظيفـة
مهندس أو مهندس رئيس قسم

المؤهالت العلمية المطلوبة
 حيازة شهادة يف اهلندسة يف االختصاص املطلوب. جماز مبمارسة املهنة على األراضي اللبنانية . -منتسب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان .
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المادة الثالثة  :المستندات ومدة تقديم الطلبات :
علــى ال ـراغبني يف االش ـًتاك يف االمتحــان أن يقــدموا البــايم شخصــيا ( أو بواســطة الغــري – يف حــاالت الرــرورة – وذلــك
مبوج ــب وكال ــة خاص ــة منظم ــة وف ــق االص ــول ل ــدى كات ــب الع ــدل ) وذل ــك ملهل ــة أقص ــاىا ي ــوم اخلم ــيس يف 1317/8/11
وذلـك إىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمـة املدنيـة  -شـار الـرئيس رشـيد كرامـي ( فـردان سابقــا ) – مفـرق سـوبر ماركـت "
غودييز . " goodies
تقــدم الطلبــات علــى ــاذ صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن الصــول عليهــا مــن دائــرة املباريــات يف إدارة املــوظفني
يف جملس اخلدمة املدنية ومن املوقع االلكًتوين للمجلس  ، www.csb.gov.lbموقعة مع اـابع مـاب بقيمـة /1333/
ل.ل  ،ويذكر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت ميتحن ألجلها .
 ال تقبل البات الًتشيح  ،و ال تسجل إذا مل تكن مستوفية مجيع الشروط العامة واخلاصة املطلوبة للوظيفة .كما ال يقبل ضم أي مستند جديد إىل الب الًتشيح بعد تاريخ انتهاء املهلة القصوى احملددة لقبول الطلبات .

ترفق بالطلبات المستندات التالية :
أ -بيان قيد إفرادي أو صورة ابق األصل عنو مص ّدق من قسم النفوس يف مركـز احملافظة أو من ديوان املديرية العامة
التعرف على شخصيتو  ،ويثبت أن املرشح لبناين منذ عشر
لألحوال الشخصية ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
سنوات على األقل .وميكن االستعاضة عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن بطاقة اهلوية ( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط أن
تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ املباراة  ،وال تُقبل بطاقة اهلوية اليت مل مير على صدورىا مدة العشر
مبني أعاله .
السنوات املذكورة  ،فيستعاض عنها بالتاب ببيان القيد اإلفرادي وفقاً ملا ىو ّ
ب -شــهادة مــن اللجنـة الطبيــة الرمسيــة  ،ال يعــود تاراهــا ألكثــر مــن ســتة أشــهر  ،مرفــق وــا خالصــة الفحـ والتصــوير باألشــعة
للرئتني  ،تثبت أن املرشح سليم من األمراض والعاىات اليت حتول دون قيامو بأعباء الوظيفة .
 صورتان مشسيتان لوجـو املرشح مصـادق عليهما من املختار أو من اإلدارة املختصة بالنسبة للموظف .د – افادة من مؤسسة كهرباء لبنان تثبت أن املرشح ىو من أجراء امتياز كهرباء عاليو – سوق الغرب املسًتد من قبل
مؤسسة كهرباء لبنان والذين جرى التعاقد معهم تطبيقاً ألحكام املادة التاسعة من املرسوم رقم .68/8816
ه – فيما خ ّ وظيفة مهندس أو مهندس رئيس قسم:
المستندات المطلوبة

الوظيفة

 نسخة مصدقة وفقا لألصول عن شهادة اهلندسة يف االختصاص املطلوب.مهندس أو مهندس رئيس قسم

 نسخة مصدقة عن اذن مزاولة املهنة. -إفادة انتساب إىل إحدى نقابيت املهندسني يف لبنان .
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المادة الرابعة  :السجـل العدلي :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية الصول على نسخة عن السجل العدب للمرشح  ،وترم ىذه النسخة إىل ملفو
ويرفض كل الب يتبني – من خالل السجل العدب العائد لو  -أنو غري متمتع حبقوقو املدنية أو حمكوم عليو جبناية أو
مبحاولة جناية أو جبنحة شائنة أو مبحاولة جنحة شائنة  .وتعترب جنحاً شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان ،
واالختالس  ،والرشوة ،واالغتصاب ،والتهويل  ،والتزوير  ،واستعمال املزور  ،والشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة  ،واجلرائم
املخلة باألخالق املنصوص عليها يف الباب السابع من قانون العقوبات ،واجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة أو االجتار وا.
وتطبق ىذه األحكام على األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارىم أو استفادوا من العفو .
المادة الخامسة  :البـت فـي الطلبـات :
 ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط املطلوبة  ،وتعلن على باب جملساخلدمة املدنية (وعلى املوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد االمتحان  ،الئحة بأمساء املرشحني املستوفني الشروط
العامة واخلاصة لالشًتاك فيو  ،بقرار يصدر عن ىيئة جملس اخلدمة املدنية .
المادة السادسة  :عـدم إعادة المستنـدات :

تعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليو .

المادة السابعة  :االمتحان وبرنامجه :
أوال :لوظيفة مهندس أو مهندس رئيس قسم:

 -يشمل االمتحان مقابلة مع اللجنة الفاحصة .

المقابلة مع اللجنة الفافصة .
 تتن ــاول املقابل ــة محادث ــة م ــع املرش ــح يف اللغ ــة العربي ــة ويف اح ــدى اللغت ــني الفرنس ــية أو اإلنكليزي ــةويف الموضــوعات الــيت ختتارىــا اللجنــة ضــمن املؤىــل العلمــي واالختصــاص املطلــوب ويف أخالقيــات
املهنــة  ،وذلــك وــدف التعــرف إىل شخصــيتو واختبــار ثقافتــو وقدراتــو العلميــة وخربتــو املهنيــة ومــدى

الوقت
--

المعدل
وافد

أىليتو للوظيفة اليت ميتحن ألجلها .

 -تعطى العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين  .ويعترب راسبا في االمتحان املرشح الذي ينال دون العشر على

عشرين يف املقابلة .

 تضع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم. -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .
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ثانيا :لوظائف فني محترف – عامل اخصائي – عامل محترف:

 -يشمل االمتحان المسابقات التالية :

– لوظيفة  :فني محترف

 -1مسابقة خطية في االختصاص المطلوب.

الوقت

المعدل

ساعة ونصف

واحد

 -1مسابقة شفهية يف موضوعات تتعلق بالوظيفة اليت ميتحن ألجلها املرشح.

ويعترب معرفة املرشح للمصطلحات واملواصفات الفنية بلغة اجنبية قيمة مضافة له

--

اثنان

الوقت

المعدل

ساعة ونصف

واحد

--

اثنان

الوقت

المعدل

نصف ساعة

واحد

--

اثنان

عند وضع عالمة ىذه املسابقة .
– لوظيفة  :عامل اخصائي

 -1مسابقة خطية في االختصاص المطلوب.
 -1مسابقة شفهية في جمال االختصاص لبيان مدى أىلية املرشح للوظيفة اليت ميتحن

ألجلها.

– لوظيفة  :عامل محترف

 -1مسابقة يف العمليات السابية االربعة  :مجع – ارح – ضرب – قسمة.
 -1مسابقة شفهية.

 تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين و تررب باملعدل املقابل هلا  ،وال يعترب املرشح ناجحايف االمتحان  ،إال إذا بلغ متوسط اجملمو العام لعالماتو العشر على عشرين على األقل .

 ترع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم  ،وحبسب كلوظيفة .

 يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .---------------

ثالثا :لوظائف مبرمج  -محـ ــرر – محاسب  -أمين دندوق  -مدقـق  -أمين مخزن  -مساعد فافر أوراق –

ٍ
جاب ممتاز:

 يشمل االمتحان المسابقات التالية:– لوظيفة  :مبرمج
 -1مسابقة يف قواعد المعطيات

Data base

 -1مسابقة شفهية.
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الوقت

المعدل

ساعة ونصف

واحد

--

اثنان

– لوظيفة  :محـرر

 -1مسابقة يف موضوع عام باللغة العربية .

الوقت

المعدل

ساعة ونصف

واحد

--

اثنان

الوقت

المعدل

ساعة ونصف

واحد

--

اثنان

الوقت

املعدل

ساعة ونصف

واحد

--

اثنان

الوقت

المعدل

ساعة ونصف

واحد

--

اثنان

الوقت

المعدل

نصف ساعة

واحد

--

اثنان

 -1مسابقة شفهية.
– لوظيفيت  :محاسب  -أمين دندوق

 -1مسابقة يف النظام المالي ملؤسسة كهرباء لبنان .
 -1مسابقة شفهية.
– لوظيفيت  :مدقق  -أمين مخزن

 -1مسابقة يف النظام املاب ملؤسسة كهرباء لبنان .
 -1مسابقة شفهية.
– لوظيفة  :مساعد فافر أوراق
 -1مسابقة خطية تشمل أسئلة عامة يف ما يتعلق باألعمال الورقية والسكريتاريا

وبطبيعة الوظيفة اليت ميتحن ألجلها املرشح .

 -1مسابقة شفهية .
– لوظيفة  :جاب ممتاز

 -1مسابقة يف العمليات الحسابية األربعة  :جمع – طرح – ضرب  -قسمة .
 -1مسابقة شفهية.

 تعطى العالمة يف املسابقات املطلوبة من صفر إىل عشرين و تررب باملعدل املقابل هلا  ،وال يعترب املرشح ناجحايف االمتحان  ،إال إذا بلغ متوسط اجملمو العام لعالماتو العشر على عشرين على األقل .

 ترع اللجنة الفاحصة الئحة بأمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب جناحهم  ،وحبسب كلوظيفة .

 -يعلن عن أمساء املرشحني الناجحني يف االمتحان بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .
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المادة الثامنة  :دخـول مركز االمتحان:

على املرشح املقبول لالشًتاك يف االمتحان أن يربز  ،عند دخولو مركز االمتحان  ،بطاقة ىويتو  ،أو صورة مصـدقة عـن بيـان

القيد ،إضافة إىل الب الًتشيح لالمتحان.
ويمنع فتما من دخول المركز كل مرشح :

 ال يربز بطاقة ىويتو الرمسية ( أو ببيان قيد إفرادي ) . أو يبـرز بطاقـة ىويـة ممزقـة . أو يربز بطاقة ىوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــو . -أو يتأخـر عـن الرـور يف املوعـد احملـدد .

ويرجى التنبه إلى ما يلي :

 -1إن املواعيد التفصيلية لتاريخ املسابقات  ،تصدر الحقا قبل بدء االمتحان  ،و ميكن اإلاال عليها
على باب جملس اخلدمة املدنية و على املوقع . www.csb.gov.lb :
 -1إن جملس اخلدمة املدنية غري مسؤول عن أية معلومات أو إرشادات أو مواعيد  ،غري صادرة عنو
بالصورة الرمسية .
 -3مينع منعاً باتاً  ،وحتت اائلة اإلقصاء من االمتحان  ،إدخال الكتب واهلواتف احملمولة وخالفو
إىل قاعات االمتحان .
 -1إن أي عملية غش أو حماولة غش أو إثارة الروضاء داخل مركز االمتحان  ،تعرض صاحبها
إىل اإلقصاء النهائي عن االمتحان.
 -9تأكد أن كفاءتك وحدىا توظفك  ،دون منة أو شفاعة من أحد .

المادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية لالمتحان بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني  ،وينشر على باب
جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقع االلكًتوين يف مهلة أقصاىا يوم اجلمعة يف .1317/7/31
المادة العاشرة  :ينشر ىذا القرار و يبلغ حيث تدعو الاجة .

رئيس إدارة الموظفين
أنطوان جبران
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