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التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام  الموضوع :
9002 . 

وتعديالته  11/6/15تاريخ  111المرسوم اإلشتراعي رقـم  المرجـع :
 )إنشاء التفتيش المركزي(، 

 
 ، الموضوع والمرجع المبينين أعاله باإلشارة إلى

التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي لعام  يشرفني أن أرفع لدولتكم
1005 . 
 

وأغتنم هذه المناسبة ألؤكِّـد لدولتكم بأنَّ التفتيش المركزي وبالرغم من 
تناقص عدد المفتشين فيه إذ بلغ الشغور على هذا الصعيد حوالي الثالثين بالمائة 

ضطلع فإنه ي ،1515بمالك ملحوظ عند تأسيس التفتيش المركزي في عام 
بمسؤولياته كافة بضبط األوضاع اإلدارية وتحديد مكامن الخلل في اإلدارة من 

  .أجل تحسين األداء فيها قدر المستطاع
 

مع األمل أن يكون هذا التقرير قد ساهم في إلقاء الضوء على مشاكل 
نتمنَّى أن تحقِّق الورشة اإلصالحية التي أنتم بصدد االعداد لها جميع  ،اإلدارة
  .فهاأهدا

 رئيس التفتيش المركزي
 

 جـورج عـواد
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 األولالفصـل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 

 ي إنجـازات التفتيش المركز   
 

  2900البرنامج السنوي لعام     أ  ـ     
 

 اإلنجـاز المحقـق      ب ـ     
 دارة التفتيش المركزي أعمال إ أواًل  ـ                

 ـ المفتشية العامة اإلدارية  1
 ـ المفتشية العامة الهندسية  1
 ـ المفتشية العامة التربوية  3
 ية والزراعية ـ المفتشية العامة الصحية واالجتماع 4
 ـ المفتشية العامة المالية  1
 ـ المفتشين العامين اإلثنين في اإلدارة المركزية 6

 
 

  .أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب     ثانيًا  ـ             
 

 بالتفتيش المركزي  ةالمرتبط ةأعمال اإلدار     ثالثًا  ـ              
  ـ إدارة المناقصات

 
 أعمال مصلحة الديوانرابعًا  ـ                

          
 أعمال هيئة التفتيش المركزي    خامسًا  ـ                       

 أنواع المخالفات المرتكبة ـ 
 ـ التدابير المسلكية المتخذة 
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 9002خالل عام في التفتيش المركزي إنجـازات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ــــــ

 
 

 برنامج العمل السنوي    أ ـ       
 

من المرسوم اإلشتراعي رقم  11من المادة  3إستنادًا ألحكام الفقرة أ من البند 
بعد االطالع على كتب رئاسة منه و  11من المادة  4معطوفة على البند  111/15

لى اإلدارات العامة  ،التفتيش المركزي الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وا 
  ،ة عليهاوعلى األجوبة الوارد ،والمؤسسات العامة

نسجامًا مع التوجيهات العامة إلعادة تأهيل اإلدارة وتطويرها قررت هيئة  ،وا 
ضرورة  ،في التفتيش المركزي ،التفتيش المركزي الطلب إلى المفتشيات العامة كافة

 1005إيالء األهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 
  ألساسية التالية :إلى المعطيات ا ،الموكل إليهم

 
توجيه اإلدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف  : تفعيل العمل اإلداريـ 1

تبين بوضوح مدى اضطالع اإلدارة بالمهام  ،مجاالت العمل األساسية التي تتوالها
 ،ورفع مستوى األداء اإلداري ،بهدف تحديد مكامن الخلل لمعالجتها ،المناطة بها

نجاز المعامالت ضمن المهل المحددة لهاالسيما في مجال خدمة ال   .مواطن وا 
 
 ،تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية : حسن اإلدارة الماليةـ 9

منعًا للهدر  ،ومدى الحاجة إليها ،دقيق الصفقاتكتومراقبة استعمال الموارد العامة 
 .في المال العام ولتحسين وضع الخزينة

  
التأكد من تمرس الرؤساء التسلسليين بمهامهم  : تيةالرقابة الداخلية الذاـ 3

العمل وضبط  ،واإلشراف على األعمال والمهام المنوطة بهم ،لجهة مراقبة مرؤوسيهم
عطاء القدوة في التقيد  ،وحسن استعمال األجهزة والبرامج ،الوحدات التابعة لهمفي  وا 

 .بالقوانين واألنظمة
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بيان وضع الموارد البشرية لجهة  : د البشريةإدارة األفراد وتنمية الموار ـ 4 
 ،فيها أو وضع العاملين بصورة غير نظامية واستثمار كفـاءة العاملين  ،الفائض

وتنسيقهم  ،واضطالع المديرين العامين بدورهم القيادي ،ومدى إخالصهم لعملهم
  .العمل بين مختلف الوحدات اإلدارية بما يضمن رفع مستوى األداء

 
بتقييم  ،كل في ما خصها ،قيام المفتشيات العامة : األداء المؤسسي تقييمـ 5

األداء المؤسسي بكل دقة ووضوح، وذلك من خالل اإلحاطة بالعناصر والمعطيات 
باالهداف والبرامج المقررة لها وفقًا  ،ة نتائج عمل اإلدارةنومقار  ،المشار إليها أعاله

 .اذج خاصةلمقاييس ومؤشرات االداء المعتمدة بموجب نم
 

 .وقد حددت هيئة التفتيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامة
 
 

 2900برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة اإلدارية لعام 
 

 :والبلديات جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة 
 

 دوام العمل : 
وقرارات مجلس  ،11/11/1561تاريخ  11404رقم تطبيق األصول المحددة في المرسوم ـ  

 .بالدوام الرسمي ةالوزراء المتعلق
 

 أوضاع الموظفين والعاملين في اإلدارات الرسمية : 
  .ـ ضبط األوضاع القانونية للعاملين في جميع اإلدارات والمؤسسات العامة

  .بمهامهم األساسية هممدى قيامـ 
 .في متن عقودهمكيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة ـ 
 .تنفيذ األجراء لألعمال التي استخدموا من أجلهاـ 
ـــــ  ـــــة التسلســـــلية لرؤســـــاء الوحـــــداتـ ـــــق الرقاب ــــــوفـــــق أحك ،مـــــدى تطبي ــــــوم ـ  االشـــــتراعيام المرسـ

ــــــــم  ــــــــم  ،وتعديالتــــــــه  15 /111رق لجهــــــــة إجــــــــراء  1/26وضــــــــرورة التقيــــــــد بــــــــالتعميم رق
 .التحقيقات الالزمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي

ـــــ ا ـــــق التعمـــــيم رقـــــم  ،مـــــن وجـــــود بطاقـــــات مهـــــام للمـــــوظفينلتأكـــــد ـ بهـــــذا  1/52ومـــــدى تطبي
 .الشأن
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ــــــــ التأكــــــــد مــــــــن تطبيــــــــق نظــــــــام تقيــــــــيم أداء المــــــــوظفين الــــــــدائمين فــــــــي اإلدارات الخاضــــــــعة  ـ
 .ومن نظام تقييم األداء المؤسسي وفقًا للنماذج الخاصة بذلك ،للتفتيش المركزي

رشادهممدى التقيد بإنشاء مكاتب الستقبال المواـ   . 1/59وفق التعميم رقم ،طنين وا 
 .مدى الحرص على ممتلكات اإلدارةـ 

 
 ستعمال السيارات واآلليات : ا

ــــ  ــــة لضــــبط سير ـ ــــت مــــن وجــــود مــــذكرات خدمــــة داخلي ــــاتو  الســــياراتالتثب ــــي و  ،اآللي ــــدقيق ف الت
)التعمـــــيم رقـــــم  .الســـــيارات واآلليـــــات فـــــي ضـــــوء حاجـــــات اإلدارة الفعليـــــة دفـــــاتر تحركـــــات

 .( 16/9/94در عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ الصا 16
 .موظفين سيارات اإلدارة لتنقالتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجهلاستعمال اـ 
 

 إنجاز المعامالت :
 .التثبت من التقيد بالمهل المحددة إلنجاز المعامالتـ 
حـــــؤول دون المتخـــــذة لل اإلدارةتـــــراكم المعـــــامالت فـــــي مختلـــــف الوحـــــدات اإلداريـــــة وتـــــدابير ــــــ 

 .حصوله
ـــــ   ،إنجازهـــــاوعـــــدم التـــــأخير فـــــي  ،المرجـــــوةالتحقـــــق مـــــن تنفيـــــذ بعـــــض المعـــــامالت بالســـــرعة ـ

 .وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية
 .إنجازها   ع دليل بالمعامالت المتعلقة بالجمهور وكيفية ـحث اإلدارات على وضـ 

 
  أوضاع اإلدارات بصورة عامة السيما لجهة : 
ـــــ مراق  بـــــة تطبيـــــق نظـــــام تقيـــــيم األداء والســـــهر علـــــى تفعيلـــــه بتجـــــرد وموضـــــوعية واســـــتثمار ـ

 .نتائجه وتقديم االقتراحات بشأنه
لتــــتمكن مـــــن تــــولي شــــؤون المـــــوارد  إمكاناتهــــااالهتمــــام بتعزيـــــز دائــــرة المــــوظفين وتطـــــوير ـــــ 

 .البشـرية
 .األبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبةـ 
ــــ  التجهيــــزات اإلداريــــة ومنهــــا المفروشــــات المكتبيــــة والقرطاســــية ووســــائل العمــــل  مــــدى تــــوفرـ

 .المختلفة ومدى صالحيتها وحسن استعمالها
 .الالزمـة والمعدات الفنية التجهيزات مدى توفرـ 
 .مدى تطبيق أعمال المكننة في اإلدارات العامةـ 
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 مواضيع ذات طابع خاص :

 إجــــــراء رقابــــــة دوريــــــة ومكثفــــــة علــــــى الــــــدوائر المركزيــــــة       التفتــــــيش الشــــــامل والتركيــــــز علــــــىـــــــ 
التــــي تعنــــى بتقــــديم الخــــدمات المختلفــــة لمختلــــف االدارات والمؤسســــات العامــــة واإلقليميــــة 
الوحــدات اإلداريـــة التابعــة لكــل مــن المديريــة العامـــة  ،وأخصــها التنظــيم المــدنيللمــواطنين 

هيئـة إدارة الســير  ،مؤسسـات الميــاه ،خصــيةالمديريـة العامــة لألحـوال الش ،للشـؤون العقاريــة
 .مراقبة دوام األطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة ،واآلليات والمركبات

 

 :  أولويات التفتيش
 .ـ اعتماد قياس "األداء المؤسسي" في اإلدارات العامة كأداة لتنفيذ البرنامج السنوي

 

 2900لعامة الهندسية لعام برنامج تفتيش خاص بالمفتشية ا                 
 

 : والنقل وزارة األشغال العامة  .1
 والمديريات االقليمية :المديرية العامة للطرق والمباني أ ـ 

 .األشغال العامةوتنفيذ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني ـ 

 .ـ مراقبة تشغيل آليات اإلدارة ومعداتها وتجهيزاتها

 :  والمكاتب الفنية دنيالمديرية العامة للتنظيم المب ـ 

  .مراقبة صحة تنفيذ المشاريع واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغورـ 
التحقيق في رخص البناء واالسكان وتسوية المخالفات وزيـادة عامـل االسـتثمار والتخمـين ـ 

 .عند الحاجة وعمليات الضم والفرز

   
  : ريالمديرية العامة للنقل البري والبح  ـ ج      

 .ـ مراقبة استعمال اآلليات وصيانتها
 .ـ مراقبة تنفيذ وصيانة المنشآت في المرافىء

 
 :االتصاالت وزارة  .9

 .مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغورـ  
مراقبــــة اســــتعمال كوابــــل الوصــــل واالتصــــال وموزعــــات الخطــــوط العامــــة والثانويــــة لمنــــع ــــ 

 .ا بصورة غير قانونيةاستعماله
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التحقق من استعمال المعدات والمواد المسلمة إلى المناطق ووجهة استعمالها وفقا ألوامر ـ 
 .ورخص االستالمالتشغيل 

 .لمنع تهريب المخابرات الدوليةمراقبة حركة التخابر الدولي ـ 
 .الترخيص باستعمال األجهزة والمحطات الالسلكيةـ 
 

 : الطاقة والمياهوزارة  .3

 اإلدارة المركزية والوحدات اإلقليمية والمؤسسات العامة للمياه : ـ  
والتثبـت مـن صـحة  ،مراقبة تنفيذ االشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفر اآلبار االرتوازية

   .تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية
 

   حة :مصلحة المسا ،شؤون العقاريةالعامة للمديرية ال ،وزارة الماليـة .4
مراقبة تنفيذ المعامالت الطوبوغرافية من قبـل المسـاحين والرسـامين ومهـل تنفيـذها ومراعـاة ـ 

 .تسلسل ورودها

 

 : والبلديات )البلديات( وزارة الداخلية  .5
ـــ مراقبـــة تنفيـــذ األشـــغال و  عطـــاء رخـــص البنـــاء وتســـوية المخالفـــات ـ  خـــارج النطـــاقضـــمن و ا 

 .البلدي
 .المؤسسات المصنفةـ التراخيص بإنشاء واستثمار 

 
 : وزارة البيئة . 6

ـــ ـــراخي ـ ـــة الت ـــة  وأعمـــال الصـــيانة والتـــرميم المعطـــاة صمراقب ـــل وزارة البيئ فـــي منـــاطق مـــن قب
 .والمقالع والكساراتالمحميات الطبيعية 

 
 : وزارة الثقافة ـ المديرية العامة لآلثار. 7

ل المديريــة العامــة ل ثــار فــي ـــ مراقبــة التــراخيص وأعمــال الصــيانة والتــرميم المعطــاة مــن قبــ 
 .مناطق المحميات األثرية

 
 : وزارة الصناعة. 8

 .راخيص للمؤسسات المصنفة الصناعيةمراقبة إعطاء الت ـ
 

 : والمكاتب الخاضعة لوصايتهاوزارة الزراعة ـ . 2
 ...(،.حدائق عامة ،خزانات ،مراقبة تنفيذ المشاريع الفنية الهندسية )طرق ـ 

 
 : ةوزارة السياح .10
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 ...(.،فنادق ،) مطاعممراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية  ـ
 

  وزارة العمل: .11
 .ـ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات التابعة للمؤسسات المصنفة

 

 : وزارة المهجرين ـ الصندوق المركزي للمهجرين .19
عادة اإلعمار من الناحية الفنية  .ـ مراقبة معامالت الترميم وا 

 .مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحالـ 
 
 : وزارة التربية والتعليم العالي .13

 .ـ مراقبة تشييد وترميم االبنية المدرسية 
 

  وزارة الشؤون االجتماعية :.14
 .ـ مراقبة تنفيذ االشغال الفنية 

 
 : مؤسسة كهرباء لبنان. 15

 .مال المراقبة الفنيةـ مراقبة تنفيذ األشغال وأعمال الصيانة وأع
 

 .تفتيش هندسي شامل  :المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  .16
 

 .تفتيش هندسي شامل  مجلس الجنوب : .17
 

 .مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات ومدى فعاليتها مصلحة المدينة الرياضية :.12

 
 2900برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 

  
 التربية والتعليم العالي : وزارةـ 

ـــ 1 ـــيم الرســـمي ـ ــــه   ،مراقبــــة دوام أفـــراد الهيئـــة التعليميـــة فـــي مؤسســـات التعل بأنواعـــه وفروعـ
 .ومراحله كافة

 .ـ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم 1
 .مة النافذةـ مراقبة مدى تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب األنظ 3
ومــدى  ،والمختبــرات والمكتبــات ،واألدوات المدرســية ،ـ مراقبــة اســتخدام الوســائل التربويــة 4

 .تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وادوات التكنولوجيا
 .وأنظمة التقييم المدرسي ،ـ مراقبة تنفيذ االمتحانات المدرسية الرسمية 1
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 وانصــبة التـدريس والتعاقــد خـــارج ،ة علـى المـدارسـ مراقبــة كيفيـة توزيــع الهيئـة التعليميــ 6

 .المحددة لهم في القوانين واالنظمة النافذة ،الدوام الرسمي
 .ومدى قيامهم بمهامهم ،ـ مراقبة تكليف مديري المدارس 9
 .ومدى حاجة المدارس الى متعاقدين ،ـ دراسة أوضاع التعاقد 2
  ودور مجـالس األهـل وصـناديقها فــي ،وصـناديق التعاضـد ،ـ مراقبـة صناديــق المـدارس 5

 .اإلنماء المدرسي
ـــة  10 ـ مراقبـــة أوضــاع األبنيــة المدرســية لجهــة صــالحيتها ومـــدى انطبــاق الشــروط التربويـ

بالتعــاون مــع المفتشــيات العامـــة  ،وكلفــة المســـتأجر منهــا ،والصــحية والهندســية عليهـــا
 .المختصة

فـي مراحــل التعلـيم العـام باعتمـاد سالسـل الكتــاب ـ مراقبــة مـدى تقيـد المـدارس الرسـمية  11
بــداء الــرأي فــي  ،المدرســي الــوطني الصــادرة عــن المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء وا 

 .مدى تطابق مضامينه مع مناهج التعليم الرسمي
 .إرشاديةمتابعة أعمال المدرسين واألساتذة المكلفين مهامًا تربوية ـ  11
بكشـاف والمعلمـين الملحقـين  ،المـدارس الـىمنـاطق التربويـة دراسـة اوضـاع منـدوبي الـ  13

 .التربية الوطنية ومراقبتهم
 ري المــدارسـي الــدورات التدريبيــة الفــراد الهيئــة التعليميــة ومديـــمراقبــة ســير العمــل فـــ  14

 .ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين ،الرسمية
لحاجـــة إلـــى إعـــداد معلمـــين فـــي جميـــع وا ،ـ دراســـة أوضـــاع دور المعلمـــين والمعلمـــات 11

 .المراحل واالختصاصات
 ،ـ مراقبـة تنفيـذ المشـاريع المشـتركة التـي تنفـذها المديريـة العامـة للتعلـيم المهنـي والتقنـي 16

ومواد  ،وصناديق المعاهد والمدارس التابعة لها ووجبات الطعـام فـي المدارس الداخليـة
 .التمارين التطبيقية

وفقــًا  ،ل فــي المفتشــية العامــة التربويــة علــى لجــان متخصصــة ومناطقيــةـ توزيــع العمــ 19
وتوزيـع المفتشـين علـى مؤسسـات التعلـيم  ،60/1001و11لمضمون المـذكرتين رقـم 

وفقــــــًا لمضــــــمون المــــــذكرتين رقــــــم  ،فــــــي إطــــــار التفتــــــيش الشــــــامل والفنــــــي ،الرســــــمية
  .30/1001و11
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  2900لعام ل لصحية واالجتماعية والزراعيةبرنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة ا
 

 : التفتيش الصحي  أواًل :
 أ ـ  تفتيش صحي شامل لكل من : 

 .وجميع الوحدات المركزية واإلقليمية التابعة لها وزارة الصحة العامةـ  1
 
ــــــــ  1 ــــــــةـ ــــــــوزارة الصــــــــحة العامــــــــة أو  المستشــــــــفيات والمستوصــــــــفات الحكومي التابعــــــــة ل

  .الخاضعة لوصايتها
  .التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية المستوصفات ـ 3
 .تعاونية موظفي الدولةـ  4
 

 ـ مراقبة تنفيذ :ب 

 .ـ أعمال األطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة

 .ـ أعمال األطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميدانياً 

 .ـ أعمال األطباء المفتشين في وزارة الصحة العامة

 .يات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة المتعاقدة معهاـ االتفاق

 .مراقبة األنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة في الحقل الصحي ج ـ 
 

 تفتيش العمل والشؤون االجتماعية   ثانيًا :
 
  وزارة العمل ـ  1

 .ـ تفتيش شامل للوحدات المركزية واإلقليمية في وزارة العمل
 .لمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة وزارة العملـ ا

 

 وزارة الشؤون االجتماعية   ـ 1
 .لوحدات وزارة الشؤون االجتماعية المركزية واإلقليمية شامل اجتماعي تفتيش ـ 

 .ومدى تقيدها باألنظمة ،ـ مراقبة االتفاقيات المعقودة مع المؤسسات االجتماعية
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 التفتيش الزراعي    ثالثًا :
 :ـ تفتيش كل من  أ

 .ـ وحدات وزارة الزراعة المركزية واإلقليمية
 .ـ المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية واإلقليمية

 .ـ المدارس الزراعية واإلرشاد الزراعي
 .ـ مصلحة األبحاث العلمية الزراعية

 
 .ب ـ المشروع األخضر

 ،تقـــــــوم بهـــــــا وزارة  الزراعـــــــةــــــــ مراقبـــــــة النـــــــواحي الفنيـــــــة فـــــــي المشـــــــاريع والتلزيمـــــــات التـــــــي 
وأنــــــواع األدويــــــة الزراعيــــــة  ،والتأكــــــد مــــــن مطابقتهــــــا لــــــدفاتر الشــــــروط الموضــــــوعة لهــــــا

 .وصالحيتها ومراعاتها لمقتضيات الصحة العامة
 
مثـــل عمليـــة إدخـــال  ،ـ مراقبـــة األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا الـــوزارة فـــي الحقلـــين الصـــحي والزراعـــي ج

وســـــــالمة البـــــــذور  ،الحيـــــــة وســـــــائر المـــــــواد الغذائيـــــــةوالحيوانـــــــات  ،اللحـــــــوم علـــــــى أنواعهـــــــا
 .الزراعية

 
 .ـ مراقبة األنشطة التي تقوم بها اإلدارات المختصة في الحقل الزراعي د
 

 وزارة الطاقة والمياه   رابعًا :

 .ـ مراقبة أنشطة الوزارة في حقل الهندسة الصحية

 
 

 

  2900لعام  لماليـةبرنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة ا
 
  .واتحادات البلديات كافة إلدارات والمؤسسات العامة والبلدياتلتفتيش مالي شامل ـ  1
 
 : مواضيع ذات طابع خاصـ  9

 .للمدارس الخاصة المجانية اإلحصائية البيانات تدقيق ـ
 .ـ تفتيش اإلدارات الضريبية المركزية واإلقليمية كافة

 .ـ تفتيش البعثات الدبلوماسية
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   : لتركيز على الموضوعات اآلتية بصورة أساسيةيجري اـ  3
 .ـ تعويضات الموظفين ومصادرها ومدى قانونية تقاضيها أ
 .ـ المساعدات االجتماعية وآليات إعطائها ب
  : األصول الثابتةـ  ج

 .ـ الممتلكات
 .ـ االستثمارات

 .ـ عقود اإليجار
 : (16/94اآلليات ) التعميم رقم ـ  د

 .لة العائدة لهاـ المحروقات السائ
 .ـ نفقات صيانة اآلليات

 .ـ قانونية وضعها بتصرف الموظفين اإلداريين
  .ـ أماكن توقيفها ليالً 

 .ـ عقود التوظيف على أنواعها ومدى قانونية كل منها هـ
 .ـ نفقات الهاتف والكهرباء والمياه ومدى االلتزام بتسديدها و
 .ـ نفقات الضيافة والوفود في الداخل ز
 .نفقات الوفود والمؤتمرات والبعثات إلى الخارج ومدى قانونية إرسالها ـ ح
ـ نفقــــات متأتيــــة عــــن األحكــــام القضــــائية والعــــودة علــــى المــــوظفين وعقــــود المصــــالحة مــــع  ط

  .الغير
  .ـ نفقات صيانة األبنية والتجهيزات والمفروشات ي
 .محاسبة العموميةقانونيتها وانطباقها على أحكام قانون ال : ـ عقود النفقات ك
 .ـ نفقات الوحدات اإلدارية المستحدثة خالفًا لألصول اإلدارية ل
     .ـ برامج تدريب الموظفين م

 
 
 
 
 
 

 اإلنجــــاز المحققب ـ   
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 أعمال إدارة التفتيش المركزي أواًل ـ  

 
في  ،نورد فيما يلي موجزًا ألعمال التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة

 سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها :
                              

 
 المفتشية العامـة اإلداريةـ   1          

 
 
 في المهام والصالحيات :  ـ أ

 ،المهام األساسية للتفتيش المركزي 111/15وم اإلشتراعي رقمحّددت المادة الثانية من المرس
لمفتشية العامة اإلدارية التي تشمل جميع اإلدارات منه على صالحيات ا 13لمادة ونّصت ا

)تنظيم التفتيش  1460/15رقم  من المرسوم 10وحّددت المادة  ،والمؤسسات العامة والبلديات
بة سير العمل مهّمة المفتشية العامة اإلدارية في الحقل اإلداري المحض من خالل مراقالمركزي( 

 فتّطلع بوجه خاص على : ،إداريةفي كل وحدة 
 .كيفية قيام الموظفين  بأعمالهمـ 
 .تقيدهم بواجباتهم المسلكية وال سيما الدوامـ 
 .مدى انطباق أعمالهم على القوانين واألنظمةـ 
 .التكاليف باألعمال اإلضافية وطريقة تنفيذهاـ 
 .المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بهاـ 

 

 مال المفتشية العامة اإلدارية :في أع  ب ـ 
( وزارة وفي 15ي )لعامة اإلدارية تفتيشًا شاماًل فإنفاذًا للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية ا

 .لوحدات اإلقليمية المتواجدة فيهاواألقضية واوالمحافظات  المؤسسات العامة
/ 1416كوى و /ــ/ ش164/ 1005خـالل العام وقد ورد الى المفتشية العامة اإلدارية 

 .ومئات اإلجازات على أنواعها للتدقيق ،محضرًا لجلسات مجالس اإلدارة
ًً 1914وقد أنجزت المفتشية العامة اإلدارية )  ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية  ،( تقريرًا

 العامة اإلدارية بالتفصيل :
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  أعمال المفتشية العامة اإلدارية :

 
 نجـــزمال النـــــــــوع

 34 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 16  تقارير البرنامج الســنوي

  56 تكاليــف خاصـــة
  62 تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

  64 اســــتدعاء
بداء رأي  مكتب تعامي   92 وا 

  1456 تدقيق محاضر جلسات مجلس اإلدارة
  1794 المجمـــوع                

   

 .إدارية ات( توصي903) أعمالها إقترحت المفتشية العامة اإلدارية وبنتيجة  
 .ينومتعاقد ينومستخدمراء وأج ين( موظف110عقوبات مسـلكية بحق ) كما إقترحت

 
 
  :المقترحــة مســلكية العقوبــات ال -1

          
 المجمـوع مسـتخدمون    متعاقـــــدون       أجراء موظفــون       

 / الفئة التدبير

 أو ما يوازيها

 فئة 

 ثانية

 فئة 

 ثالثة

 فئة 

 رابعة

 فئة  

 ثالثة

 فئة  

 رابعة

 فئة  

 خامسة

 فئة 

 ثانية 

 فئة

 ثالثة

 

 فئة

 رابعة 

 

 تأنيـــب

 

  -   3   5    1   -    -   -   3   5   11 

 حسم راتب أو 

 أجر أو بــدل

 تعاقـد

  5   11    13    2   1    -   4   9   3   54 

 تأخير تدرج 

 أوزيـادة

 دورية 

  1   11  13   2   4   1   1   2   -   2   33 

 وقف عــــن

 العمل 

 

  -   -   -   1   -   1   -   1   -   -   3 

 المجمــوع 

 

  3  31  31   3   1   3   1   1  12  11  111 
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 اإلحــــاالت :ـ  1
 

 محاِسـبة :حالة أمام ديوان القتراح إإأ ـ 
 .موظف من الفئة الثالثة في إحدى البلدياتـ  
 .من الفئة الثانية في إحدى المستشفيات ين اثنينموظفـ 
 .من الفئة الثالثة في إحدى المستشفيات عشرة موظفينـ 
 .من الفئة الرابعة في إحدى المستشفيات خمسة موظفينـ 
 .( في إحدى المستشفيات 1ت ) عدد شراء خدماـ 
 .مستشفى مدراء  ةثثالـ 
 .طبيب رئيس مصلحـةـ 
 .طبيبين متعاقديـنـ 
 .من الفئة الرابعة في إحدى المستشفياتاثنين  ينمستخدمـ 
 .من الفئة الرابعة في هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات موظفين اثنينـ 

 
 إقتراح إحالة الى النيابة العامة التمييزية :ـ  ب
 .ة لألحوال الشخصيةملف في المديرية العامـ 
 .ملف في بلديـة بيـروتـ 
 .في هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات ملفين اثنين ـ 
  .ملف في وزارة األشغال العامة والنقلـ 
 
 الى الهيئة العليا للتأديـب : إحالةإقتراح ـ  ج
 .من الفئة الثانية في وزارة المالية موظفين اثنينـ 
 .نإثنادد عمستشفى  مديرـ 
          .مصلحةس طبيب رئيـ 
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 المفتشية العامـة الهندسيةـ   9
 

 في المهام والصالحيات أ ـ  
 

)  5/11/15تاريخ  1460تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 
في حقل  .التفتيش()أصول  16/11/1515تاريخ  1261تنظيم التفتيش المركزي ( والمرسوم رقم 

وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على اإلدارات والعاملين  ،الهندسة المدنية والنقل والكهرباء واإلتصاالت
تاريخ  111وفق ما حّددته المادة األولى من القانون الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  ،فيها
11/6/15. 

 
 

 في أعمال المفتشية العامة الهندسية ب ـ  
أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشًا شاماًل لمختلف  ،للبرنامج السنوي الموكل اليها إنفاذاً 

كما تولت  .االدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها
   .متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي الصادرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها

ستدعاء90قت المفتشية العامة الهندسية /وتل   ./ تقريراً 115وأنجزت / ،/ شكوى وا 
 

  .1005ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـة الهندسية بالتفصيل عن عام 
 

 المنجز  النــــوع
 1 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 

 11 تقارير البرنامج الســنوي
 14 تكاليــف خاصـــة

 14 رارات هيئة التفتيش المركزيتنفيذ ق
 11 إستدعاءات

 16 إحاالت
 11 بيان رأي
 112 المجمـــوع

 
ة كما اقترحت ي/ توصية تنظيم92وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية /

 / عقوبة مسلكية يبينها الجدول التالي بالتفصيل :40/
 

    المقترحة : مسلكيةالعقوبات ال  ـ 1        
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 المجموع متعاقدون موظفون
 الفئة أو ما يوازيها            

 التدبير        
  3مستوى فئة  4فئة   3فئة 

 4 ـ ـ 4 تأنيب 
 حسم راتب/أجر 
 أو بدل تعاقد 

 19 ـ 4 13

 تأخير تدرج 
 أو زيادة دورية 

11 1 1 15 

 40 9 2 92 المجموع :
  

 
 

  المفتشيـة العامـة التربويـةـ   3
 
 

 في المهام والصالحيات   أ ـ    
وفق ما نصت عليه المادة الثانية  ،تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع التربوي

)إنشاء التفتيش المركزي( والمهام الخاصة المحددة في المادة 111/15من المرسوم اإلشتراعي رقم 
 وهي التالية :  1460/15من المرسوم رقم  11

وتفتش جميع معاهد التعليم  ،ي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي" تؤد
 فتراقب بوجه خاص :  ،وفروعه ،الرسمي على إختالف درجاته ومراحله وأنواعه

 .ـ سير العمل فيها
  .وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم ،ـ كفاءة أفراد الهيئة التعليمية

  .ليم ومناهجهـ مدى تطبيق أنظمة التع
  .ـ مدى تطبيق أنظمة اإلمتحانات الرسمية

   .ـ مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم
 

 في أعمال المفتشية العامة التربوية ب ـ  
نفذت المفتشية العامة التربوية البرنامج السنوي الخاص بها ؛ وتفقدت أحوال مؤسسات 

وقام المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف  .ارس الفنيةالتعليم الرسمي والمعاهد والمد
وقد نظم  .ى موظفي التعليمة البشأن المخالفات المنسوب ،واستقصاء المعلومات ،الخاصة

  .تقريراً   1111 بنتيجة قيامهم باألعمال الموكلة إليهم ،المفتشون التربويون
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 : 1005ربوية بالتفصيل عن عام وتظهر الجداول التالية نشاط المفتشية العامة الت
 الجدول الخاص بتقارير سير العمل في مؤسسات التعليم العام :

 العدد نوع التقرير العدد نوع التقرير 
 تفتيش مدرسة
 حضور درس

 صندوق مدرسة
 صندوق مجلس أهل

 مبنى مدرسي
 مختبر

 مكتبة وتجهيزات
 مرحلة الروضة

9512 
1911 
1411 
1110 
211 
314 
946 
250 

 ضة وفنونريا
 تقارير توجيهية ودراسات

 تعاقد
 تفتيش مراكز امتحانات

 نشاط تدريبي أو توجيهي
 مناقالت
 مختلف

1135 
110 
246 
244 
114 

1156 
1142 

 
 91894 المجــموع                                  

 
 : خاص بتقارير سير العمل في المدارس والمعاهد الفنيةالجدول ال

نوع 
 التقرير

حضور  قصندو 
 درس

مكتبة 
 وتجهيزات

مبنى 
 مدرسي

تفتيش  مناقالت
  ةمدرس

امتحانات 
 خطية

امتحانات 
 عملية

 المجموع مختلف

 1511 195 159 45 695 101 101 101 160 101 العدد
 

       
 ات : ـــدول التحقيقــج

 المنجزة  الواردة  المدورة نوع التكليف 
 12 16 13 تكاليف خاصة  
 10 6 4 ماتإستقصاء معلو 

 11 11 0 تكاليف من ضمن البرنامج السنوي  
 31 44 5 تنفيذ قرارات الهيئة

 88 21 96 المجموع :  
 

/ عقوبـة مســلكية يبينهــا 108وبنتيجـة أعمالهــا اقترحـت المفتشــية العامـة التربويــة /
 الجدول التالي بالتفصيل : 

 
 
 
 

 المقترحة : المسلكية العقوبات 
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 المجموع العدد وضع الوظيفي ال الفئة العقوبة

  
 تأخير تدرج

 الرابعة 
 الرابعة 
 الثالثة

 مدير مدرسة 
 مدّرس

 أستاذ تعليم ثانوي

3 
5 
1 

 
13 

 
 حسم راتب

  

 الرابعة 
 الرابعة 
 الثالثة 
 الثالثة 

 مدير مدرسة 
 مدّرس

 أستاذ تعليم ثانوي
 مدير ثانوية

1 
29 
3 
1 

 
29 

 تأنيب
 

 الرابعة 
 الثالثة

 مدّرس
 تاذ تعليم ثانويأس

1 
1 

3 
 

 108  المجموع  
 
 أهم مالحظات المفتشية العامة التربوية : ـ  

واإلطالع على  ،والمعاهد والمدارس الفنية ،تفقد احوال مؤسسات التعليم الرسميوبنتيجة 
دى ـمو  ،ومراقبة سير العمل فيها ،ومدى تطبيق انظمة التعليم ومناهجه ،كفاءة أفراد الهيئة  التعليمية

ومدى مالءمة تنفيذ الدروس لألهداف المرسومة لمناهج التعليم  ،همجباتاو بموظفي التعليم قيام 
 تبين ما يلي :  ...واستثمار المكتبات والمختبرات ،وتقنياتها ومضامينها وطرائقها

 
 في اإلنفاق المدرسي :ـ  

 30/6وينتهـي فـي  ،ممـن كـل عـا 1/9يبدأ العام المالي في المـدارس والثانويـات الرسـمية فـي 
ويجـــري اإلنفـــاق مـــن صـــناديقها باالســـتناد الـــى األصـــول المحـــددة فـــي القـــرار  ،مـــن العـــام الـــذي يليـــه

)أصـــــول اســـــتيفاء الرســـــوم المدرســـــية ومســـــاهمة األهـــــالي وشـــــروط االحتفـــــاظ بهـــــا  1006/م/1241
لــــيم )نظــــام مجــــالس األهــــل فــــي مــــدارس ريــــاض األطفــــال والتع 1009/م/1113والقــــرار  ،وانفاقهــــا(

 .األساسي والثانويات الرسمية(
ــيم حتــى  ،تتقاضــى المــدارس والثانويــات مــن الدولــة لصــالح صــناديقها بعــد إقــرار مجانيــة التعل

ومــــــن األهلــــــين  ،/ل.ل عــــــن كــــــل تلميــــــذ600000/ ،نهايــــــة الحلقــــــة الثانيــــــة مــــــن التعلــــــيم األساســــــي
يـــذ فـــي المرحلــــة /ل.ل عـــن كـــل تلم500000/ ،/ل.ل عـــن كـــل تلميـــذ فـــي الحلقـــة الثالثــــة900000/

 .الثانوية
وخلصــت الــى  ،ثانويــة فــي جميــع المحافظــات 111مدرســة و 1026وقــد شــملت هــذه الدراســة 

 النتائج التالية :
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 معدل اإلنفاق على التلميذ من صناديق مدارس التعليم األساسي : ـ 
 ،/ل.ل )محافظة الشمال(92561تراوح معدل اإلنفاق على التلميذ الواحد بين /

       ./ل.ل21691وبمعّدل وسطي بلغ / ،ل.ل )محافظة بيروت(/113135و/
 معّدل اإلنفاق على التلميذ من صناديق الثانويات الرسمية : ـ 

 ،/ل.ل )محافظة النبطية(101219معّدل اإلنفاق على التلميذ الواحد بين / تراوح
 ./ل.ل112206وبمعّدل وسطي بلغ / ،/ل.ل )محافظة بيروت(195624و/
 فاق العامة من واردات الصناديق :نسب اإلنـ 

في محافظة   ./.11تراوحت النسبة المئوية لإلنفاق من صناديق المدارس بين 
من مجموع مداخيل هذه   ./.12في محافظة البقاع وبمعدل وسطي بلغ  ./.23الشمال و 
  .من مجموع مداخيل هذه  الصناديق ./.11بينما شّكل في العام السابق  ،الصناديق

 في محافظة  ./.44حت نسبة اإلنفاق من صناديق مجالس األهل بين وتراو 
بينما بلغ في العام  ،./.10بلغ وبمعدل وسطي  ،البقاعفي محافظة  ./.90و  ،الشمال
 ../.61السابق 

 ./ل.ل97،068،315،468بلغت أرصدة صناديق المدارس ومجالس األهل /
 
 الثانويات الرسمية : في ـ  

فـي  ./.20فـي محافظـة الجنـوب  و  ./.30من صناديق الثانويات بـين  تراوحت نسبة اإلنفاق
فـي العـام   ./.34بينمـا بلغـت  ،مـن مـداخيل صـناديقها ./.41وبمعـدل وسـطي بلـغ  ،محافظة بيـروت

 .السابق
  ./.13فـي محافظـة البقـاع  و  ./.32وتراوحت نسبة اإلنفاق من صناديق مجالس األهل بين 

   .في العام السابق  ./.19بينما بلغ  ،./.49وسطي بلغ  وبمعدل  ،في محافظة الشمال
 

 معّدل اإلنفاق على التلميذ في التعليم المهني والتقني : ـ 
 

مدرســة ومعهــدًا فنيــًا خــالل  56باإلســتناد إلــى تقــارير المفتشــين التربــويين والتــي شــملت 
 تبين ما يلي :  ،(في ضوء قطع حساباتها) 1002العام 

ــــــة لإلنفــــــاق : بلغــــــت النســــــبة المئ ــــــواردات المحصــــــلة :   ./.10،41وي مــــــن مجمــــــوع ال
ــــات الــــدخول ،رصــــيد مــــدور ،مســــاهمات ــــائض مباري فوائــــد  ،دعــــم مــــن صــــندوق التعاضــــد ،ف
  .مصرفية
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ـــــين / ـــــب الواحـــــد ب ـــــى الطال /ل.ل فـــــي محافظـــــة  116،131وتـــــراوح معـــــدل اإلنفـــــاق عل
ـــــان151،931و/ ،الشـــــمال ـــــل لبن ـــــغ    وبمعـــــدل وســـــ ،/ل.ل فـــــي محـــــافظتي بيـــــروت وجب طي بل

   ./ ل.ل194،922/
 
 :والشعب  رياض األطفال  

لقد أظهرت الدراسة التي تواّلها التفتيش التربوي لرياض األطفال وللمدارس التي 
أّن عدد األطفال المنتسبين الى رياض األطفال مستمر في  ،تضم هذه المرحلة التعليمية

 .وكذلك عدد الشعب ،التراجع
إلى  ،1001/1006شعبة في العام  1965لى طفاًل موزعين ع 33330فمن 

  ،1002/1005شعبة في العام  1035طفاًل موزعين على  1111
 

تبين أن المعلمات اللواتي يقمن بتعليم صفوف الروضة سواء أكّن في مالك وزارة 
وقد تبين أن  .لسَن متخصصات جميعهن في تدريس هذه المرحلة ،التربية أم المتعاقدات

والباقيات هّن  ،من المتعاقدات هّن متخصصات ./.36و  ،المالك من معلمات ./.11
من حملة الشهادة الثانوية العامة أو اإلجازة في اختصاص جامعي ال عالقة له بتعليم 

 .مرحلة الروضة
 

  المدارس :ـ    
 ،ما زال عدد من المدارس العاملة في نطاق مرحلة الروضة يعاني فائضًا في عدد المعلمات

باإلضافة إلى تدّني عدد األطفال في  ،وجود أخريات في مدارس ليس فيها هذه المرحلة فضاًل عن
 وفيما يلي جدول بتوزيع هذه المدارس على المحافظات :  .أطفال 10المدرسة الواحدة إلى أقل من 

 5عدد المدارس التي تضم أقل من  المحافظة
 أطفال في مرحلة الروضة

إلى       6عدد المدارس التي تضم من 
 أطفال في مرحلة الروضة 10

 1 ـ بيروت 
 11 19 جبل لبنان

 12 11 الشمال
 1 4 الجنوب
 11 11 البقاع
 9 1 النبطية
 29 52 المجموع
 

 ـ المناقالت ـ الفائض ـ التعاقد أوضاع الهيئة التعليمية 
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 في التعليم األساسي : 
بموجب  ،ي في دور المعلمين والمعلماتمنذ أن توقف إعداد المعلمين لمرحلة التعليم األساس

من دون أن  ،الذي أوكل هذه المهمة إلى كلية التربية في الجامعة اللبنانية ،344/1001القانون 
ـ  1002ازداد حجم التعاقد في التعليم األساسي فبلغ في العام الدراسي  ،يجري تطبيقه حتى اآلن

 ما مجموعه :  1005
ى أن ارتفاع هذه األرقام ال يعني بالضرورة ارتفاع أعداد مع اإلشارة إل ،/ حصة112639/

مما أّدى إلى تضّخم حجم  .بل إن هؤالء يتناقصون بصورة عامة منذ عدة سنوات ،التالمذة
إلى  1005ـ  1002ليصل في العـام الدراسي     ،الفائض اإلجمالي للمعلمين سنة بعد أخرى

 .ميع المحافظات باستثناء محافظة البقاع/ حصة لمعلمين فائضين عن الحاجة في ج41051/
 

وأصبح  ،لقد بلغ التضخم في مسألة التعاقد حدًا بدأ معه يهدد مصير التعليم الرسمي برمته
ملحًا إيجاد الحلول لهذه القضية مع األخذ بعين اإلعتبار معالجة أوضاع المعلمين الفائضين في 

 ما يلي : وقد اقترحت المفتشية العامة التربوية  ،المدارس
 .اإلعتبار إلى اإلعداد المنتظم للمعلمين بناًء على الدراسات والحاجات الواقعية ادةـ إع 1
  .ـ إعادة توزيع المعلمين بناًء على الحاجة 1
  .ـ تدريب معلمي المرحلة اإلبتدائية على تدريس المواد المنهجية كافة 3
ـ تقديم حوافز للمعلمين المرضى والمتقدمين في السن من أجل التقّدم بطلبات إنهاء الخدمة  4

  .قاعدالقانونية للتالسن  قبل بلوغ
 

 في التعليم الثانوي :    ثانيًا :
أستاذًا بكلية التربية في الجامعة  921تـم إلحاق  ،1005ـ  1002في العام الدراسي 

وفي  ،وبذلك انخفض حجم التعاقد في جميع المواد ،ة بدوام جزئيوبثانويات رسمي ،اللبنانية
 .حصة عّما كان عليه الحال في العام الدراسي السابق 9111بما مقداره  ،كل المحافظات

 
 : المهني والتقني في التعليم 

التي  ،تعتبر مناقالت بعض موظفي التعليم في مالك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
مؤشرًا على تغيير قد يؤدي إلى تقليص حجم الهدر  ،1002/1005خالل العام الدراسي تمت 

أستاذًا تـّم نقلهم إلى مدارس ومعاهد فنية لم ينقل سوى  12فمن أصل  .الناتج من مشكلة الفائض
 أستاذ واحد إلى فائض كما يبّين الجدول أدناه : 

 
 عدد المنقولين  عدد المنقولين  المحافظة
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 إلى فائض حاجة إلى من فائض جةمن حا
 0 3 11 9 بيروت وجبل لبنان

 0 5 9 1 الشمال
 0 8 1 4 البقاع
 0 1 0 0 الجنوب
 1 1 3 4 النبطية
 1 18 17 11 المجموع

 
  المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية  ـ  4

 
 أ ـ في المهام والصالحيات 

 
 ،1515تشرين الثاني  5الصادر بتاريخ  1460م ـرسوم رقمن الم 16لقد نصت المادة          

علـــــى أن تــــؤدي المفتشــــية العامـــــة الصــــحية واإلجتماعيـــــة  ،والمتعلــــق بتنظــــيم التفتـــــيش المركــــزي
 ،تهــا فــي الحقــل الصــحي واإلجتمــاعي وتفتــيش الــدوائر الصــحية الحكوميــة والبلديــةهمَّ والزراعيــة مَ 

 .ودوائر العمل والشؤون اإلجتماعية
ويــــؤدي فــــرع الزراعــــة والطــــب البيطــــري فــــي المفتشــــية العامــــة الصــــحية واإلجتماعيــــة        

 .والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية
 

 تراقب المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية بوجه خاص :      
 .سير العمل ـ     
 .كيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهمكفاءة الموظفين و ـ     
 .مدى تطبيق القوانين واألنظمةـ     
 

لها صـــــالحيات المفتشـــــية العامـــــة الصـــــحية مع مختلـــــف االدارات العامـــــة التـــــي تشـــــود  ت ـــــ   
 .العامةواإلجتماعية والزراعية نسخة عن برامج اشغالها  الى هذه المفتشية 

نشــاء  وتجــدر اإلشــارة إلــى التغيلــرات العديــدة    التــي طــرأت منــذ إنشــاء التفتــيش المركــزي وا 
مثــل فصــل مصــلحة اإلنعــاش اإلجتمــاعي عــن وزارة الصــحة العامــة  ثــم عــن  ،اإلدارات العامــة

نشاء وزارة الشؤون اإلجتماعية ؛ كذلك إنشــاء المؤّسسـة العامــة لإلسـكان وتعاونيـة  وزارة العمـل وا 
وزارة البيئـــة مـــع عمـــل وزارتـــي الزراعـــة مـــن كمـــا يمكننـــا مالحظـــة تقـــاطع عمـــل  .مـــوظفي الدولـــة

والصحة العامة من ناحية ثانية ؛ األمر الذي وّسع إطار عمل المفتشية العامة الصـحية  ،ناحية
 .واإلجتماعية والزراعية
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 في أعمال المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية ب ـ  
 

تشـية العامـة الصـحية واإلجتماعيـة والزراعيـة أجـرت المف ،انفـاذًا للبرنـامج السـنوي الموكـل إليهـا
/ وزارات باإلضـــــافة إلـــــى تعاونيـــــة مـــــوظفي الدولـــــة والمستشـــــفيات الحكوميـــــة 6تفتيشـــــًا شـــــاماًل فـــــي /

  .والمستوصفات التابعة لوزارتي الصحة العامة والشؤون اإلجتماعية
 ./ تقريراً 553/  1005وقد أنجزت المفتشية العامة خالل عام 

 
 التالي أعمال المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية بالتفصيل :  ويظهر الجدول

 
 المنجـز النــوع
 6 تقارير ضمن البرنامج السنوي

 3 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي
 2 تكاليف خاصـة 

 6 إبداء رأي 
 9 تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي

 563 تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة
 223 مجمـوع ال

 
وبنتيجـــة أعمالهـــا اقترحـــت المفتشـــية العامـــة الصـــحية واإلجتماعيـــة والزراعيـــة عـــددًا مـــن  

 .مسلكيةة / عقوب15التوصيات التنظيمة و /
 

 المقترحة :  ةـمسلكيالعقوبـات الـ  1
 

 المجموع موظفـون

 الفئة أو ما يوازيها                    
           التدبير                       

فئة 
 ثانية

فئة 
 ثالثة

فئة 
 رابعة

فئة 
 خامسة

 ــ

 14 1 4 5 4 جـر  أو بدل تعاقد أحسم راتب أو 
 9 1  1  تأخير تدرج أو تأخير زيادة دورية 

 16 9 4 6 4 المجموع
 

 في اإلحاالت ـ  9
 اقتراح إحالة إلى النيابة العامة التمييزيةأ ـ 
  .ـ ملف في وزارة الزراعة  
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 المفتشيـة العامـة الماليـة  ـ 5
 

 في المهام والصالحيات :  أ ـ    
)تنظيم التفتيش المركزي( المهام األساسية  1460/15من المرسوم رقم  19حددت المادة 

 للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في : 
الرسوم وسائر الواردات ومنها طرح الضرائب و  ،ـ كيفية تنفيذ القوانين واألنظمة المالية

دارة األموال العمومية   .وتحصيلها ودفع النفقات وا 
 .ـ كيفية حفظ األموال العمومية وضبط حساباتها

دارة األموال العمومية   ،ـ كيفية قيام الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وا 
 .بأعمالهم

 
 في أعمال المفتشية العامة المالية ب ـ  

ة العامة المالية تفتيشًا شاماًل في جميع اإلدارات والمؤسسات العامة أجرت المفتشي
  .والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية
ويظهر الجدول  .تقارير/ 406/ 1005وقد أنجزت المفتشية العامة المالية خالل العام 

 صيل :بالتف 1002التالي نشاط المفتشية العامة المالية خالل العام 
 

 المنجز الوارد النوع
 10 ــ تقارير البرنامج السنوي 

 11 31 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 4 19 تكاليف خاصة 

 12 43 إبداء رأي في شكوى أو قضية 
 5 10 متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي
 120 120 تدقيق محاضر جلسات مجالس االدارة 

 14 10 قبين الماليين تدقيق تقارير المرا
 406 411 المجموع العام 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة المالية عددًا من التوصيات التنظيمية كما اقترحت 
 ./ موظفًا ومستخدمًا ومتعاقداً 34عقوبات مسلكية بحق /

 
 

  :المقترحــة مســلكية العقوبــات ال 
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 المجمـوع مسـتخدمون    ونـدمتعاقـ موظفــون       

 التدبير / الفئة 
 أو ما يوازيها

 فئة 
 ثانية 

 فئة 
 ثالثة

 فئة 
 رابعة

 فئة  
 ثانية 

 فئة 
 ثالثة

 

 تأنيـــب
 

 9 9 6 1 1 19 

 جر أو أحسم راتب أو 
 عاقد تبدل 

1 3 9 6   19 

 تأخير تدرج أوزيـادة
 دورية 

1 5 9 9   10 

 المجمــوع 
 

9 10 6 14 1 1 34 

 
  
 
 

 المفتشين العامين اإلثنين في اإلدارة المركزيةـ  6
 

دراسـة وبيـان رأي فـي / 55/  1005خـالل عـام فـي اإلدارة المركزيـة ن ان العامـاأنجز المفتشـ
 .وترأسا لجنتي   تحقيق .التقارير الفصلية والسنوية التي ترد من اإلدارات والمؤسسات العامة

 شين العامين بالتفصيل :ويظهر الجدول التالي أعمال المفت
  

 العـدد النـوع
 33 التقارير السنوية لإلدارات والمؤسسات العامة 

 1 لجان تحقيق
 64 إحاالت مختلفة 

 22 المجموع 
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 أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديبثانيًا ـ  
 

 في المهام والصالحيات :  أ ـ   
 

الهيئة / وظيفة مفوض حكومة لدى 19في المادة / 111/15لحظ المرسوم اإلشتراعي رقم 
من المرسوم المذكور  15والمادة  ،أسندت إلى مفتش عام في مالك التفتيش المركزي ،العليا للتأديب

  .نصت على صالحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة
ي المادة الذي أنشأ الهيئة العليا للتأديب ف 1/10/61تاريخ  14/61وقد لحظ القانون رقم 

المرفق بالقانون  1/ إنشاء وتحديـد مـالك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 6منه ـ الفقرة / 13
  .11/9/52تاريخ  11661المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 

 
 أعمال مفوضية الحكومة  في  ـ   ب
 

م اإلشتراعي / من المرسو 12إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /
ويحال أيضًا بقرار من هيئة  ،بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين 111/15رقم 

 .التفتيش المركزي
تنص على أن اإلحالة على الهيئة العليا  2/1/69تاريخ  9136من المرسوم رقم  3والمادة 

 .ة التابع لها الموظف"للتأديب "تتـم وفاقًا ألحكام القوانين واألنظمة المطبقة في اإلدار 
أن " مفوض الحكومة يدرس ملف  111/15من المرسوم اإلشتراعي رقم  15ورد في المادة 

.. ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خالل شهر من تسلمه .القضية
  .الملف"

للتأديب أو إلى مفوض الحكومة في الواقع كثيرًا ما ترسل اإلدارة ملفًا ناقصًا إلى الهيئة العليا 
 ال يحتوي إال على مرسوم اإلحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلـزم مفوض 

من  1و  4الحكومة الطلب من اإلدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 
دارة لتأمين عناصر وتزويده بالتحقيق اإلداري المفترض إجراؤه في اإل 9136/69المرسوم رقم 

اإلثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد 
  .بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل إرساله إلى المفوضية

 :   9002  امـفي القضايا المنجزة خالل ع
/ ملفات 2/ 1005ي خالل عـام تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ف

  ./ مطالعات أساسية بالموظفين المحالين أمامها أودعتها الهيئة العليا للتأديب2ووضعت /
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/ كتب إلى اإلدارات العامة والبلديات تطلب فيها تزويدها بالمعلومات 10وأرسلت المفوضية /
العليا للتأديب وكتب طلب  والمستندات الالزمة الستكمال ملفات الموظفين المحالين على الهيئة

 .إجراء تحقيق إداري
 

لى  كما أعدت المفوضية عددًا من الكتب إلى كٍل من النيابة العامة اإلستئنافية والتمييزية وا 
لى ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية ومجلس شورى الدولة  ،قضاة منفردين ورؤساء محاكم وا 

  .حق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديبلتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة ب
وتبين الجداول التالية األعمال التي نفذتها مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب خالل 

 :  1005عام 
 

 توزيع القضايا وفق مصدر اإلحالة              
 عدد الموظفين  عدد القضايا  مصدر اإلحالـة 

 5 1 لمركزيالتفتيش ا
 1 1 بلدية الرابية

 1 1 مؤسسة مياه البقاع
 19 8 المجموع :                  

    
         
 .توزيع القضايا بحسب اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف والعقوبات المقترحة          

 العقوبة المقترحة اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف
 شهرًا تأديبيًا  14تدرج لمدة تأخير ال ـ وزارة األشغال
 شهرًا  12تأخير تدرج  ـ وزارة المالية 

 شهرًا  11تأخير تدرج 
 أشهر 3تأخير تدرج لمدة  ـ إتحاد بلديات المتن 

 أيام  3حسم راتب لمدة 
 وقف العمل شهر واحد  ـ وزارة التربية

 شهرًا  11تأخير تدرج لمدة 
 أشهر 5تأخير تدرج لمدة  

 شهراً  11تأخير تدرج لمدة  ابية ـ بلدية الر 
 وقف عن العمل شهر واحد  ـ مؤسسة مياه البقاع

 وقف عن العمل لمدة شهرين 
مع اإلشارة إلى أن هذه القضايا لم يصدر فيها حكم نهائي بسبب شغور مركز رئيس 

 .الهيئة العليا للتأديب
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 أعمال اإلدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي  ثالثًا :
 

 ـاتــإدارة المناقص             
 

ال ســيما المــادة  ،وتعديالتــه 11/6/1515تــاريخ  111عمـاًل بأحكــام المرســوم اإلشــتراعي رقــم 
 ،13/11/1561تـاريخ  96وعماًل بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم  ،منه 3الفقرة  2

  .تقريرها السنويأعدت إدارة المناقصات 
  : 1005لية األعمال التي نفذتها إدارة المناقصات خالل العام وتبين الجداول التا
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 .9002جدول بالملفات التي ُدرست في إدارة المناقصات خالل العام 

عدد  الشهر
 الملفات

 مالحظـات اإلدارة العائدة لها ملفات الصفقات

 وزارة الزراعة - 9 كانون الثاني
 لوزارة األشغال العامة والنق -
 وزارة الطاقة والمياه -

ّددت مواعيد تلزيم لها 6 -  ملفات ح 
 ملف واحد أعيد للتصحيح -

 وزارة التربية والتعليم العالي - 6 شباط
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة العدل -
 وزارة الداخلية والبلديات -

ّددت مواعيد تلزيم لها 3 -  ملفات ح 
 ملفات أعيدت للتصحيح 3 -

 ملفان أعيدا للتصحيح زارة اإلعالمو  - 1 آذار
 وزارة الطاقة والمياه - 15 نيسان

 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة الزراعة -
 وزارة العدل -
 وزارة االتصاالت -
 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري -
 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية -

ّددت مواعيد تلزيم لها 15  ملفًا ح 

 وزارة األشغال العامة والنقل - 15 أيـّار
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الثقافة -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الصحة العامة -
 وزارة المالية -
 وزارة التربية والتعليم العالي -

ّددت مواعيد تلزيم لها 19 -  ملفًا ح 
 للتصحيحملفان أعيدا  -

 وزارة الزراعة - 11 حزيران
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة المالية -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 التفتيش المركزي -

ّددت مواعيد تلزيم لها 11    ملفًا ح 
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عدد  الشهر
 الملفات

 مالحظـات لها ملفات الصفقاتاإلدارة العائدة 

 رئاسة مجلس الوزراء - 12 تموز
 وزارة المالية -
 وزارة الثقافة -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الصحة العامة -
 وزارة الزراعة -

 ملفًا حّددت مواعيد تلزيم لها16 -
 صحيحملفان أعيدا للت -

 رئاسة مجلس الوزراء - 15 آب
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة االتصاالت -
 وزارة الزراعة -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة الطاقة والمياه -

ّددت مواعيد تلزيم لها 12 -  ملفًا ح 
 ملف واحد أعيد للتصحيح -

 وزارة الداخلية والبلديات - 5 أيلول
 لطاقة والمياهوزارة ا -
 وزارة التربية والتعليم العالي -

ّددت مواعيد تلزيم لها 9 -  ملفات ح 
 ملفان أعيدا للتصحيح -

 وزارة الزراعة - 13 تشرين األول
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة االتصاالت -
 وزارة الصحة العامة -

ّددت مواعيد تلزيم  10-  لهاملفات ح 
 ملفات أعيدت للتصحيح 3 -

 وزارة الطاقة والمياه - 15 تشرين الثاني
 وزارة األشغال العامة والنقل -

 وزارة المالية -

 وزارة الداخلية والبلديات  -

ّددت مواعيد تلزيم لها 19 -  ملفًا ح 
 ملفان أعيدا للتصحيح -

 وزارة الداخلية والبلديات -  4 كانون األول
 وزارة العدل -
 الطاقة والمياهوزارة  -

ّددت مواعيد تلزيم لها 3 -  ملفات ح 
 ملف واحد أعيد للتصحيح -

 .ملفاً  150مجموع عدد الملفات المدروسة: 
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 9002جدول بالصفقات الملزمة في العام 

 وقيمتها اإلجمالية موزعة على الوزارات واإلدارات الطالبة
 ة اإلجمالية )عمالت أجنبية(القيم القيمة اإلجمالية )ل.ل( عدد الصفقات االســــم

 ___ 116033103200394 40 وزارة األشغال العامة والنقل

 $ 5،615،551  13 )أعيد التلزيم بناء لطلب الوزير( 1 وزارة االتصاالت
 $ 651،591،391 11 1،640،495،601 13 وزارة الطاقة والمياه

 $031،42 6،516،441،100 6 وزارة الزراعة

 ___ 4،431،960،000 1 عامةوزارة الصحة ال

 ___ 1،555،636،000 1 وزارة المالية

 ___ 1،615،530،400 4 وزارة التربية والتعليم العالي

 ___ 419،252،000 1 وزارة الداخلية والبلديات

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 
 اإلدارية

1 ___ 51 116،652 $ 

 م بناء لطلب الوزير()أعيد التلزي 111 041 000 1 وزارة الثقافة

 ___ 110،021،510 1 وزارة العدل

 $ 90102590104  63 132023506420411 21 المجموع:                   
 

 9002بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خالل العام     

 9008ومقارنتها بتلك العائدة للعام              

 مالحظات 1005 1002 اسم البيان

 65الزيادة  478 413 جل الصادر والوارد س

صدرت القرارات إثر تعيين  89 - سجل القرارات
 المدير العام بالوكالة

  3النقصان  99 95 سجل المذكرات

 85النقصان  542 634 سجل العروض

عدد الملفات الواردة والتي تـّم 
 درسـها وتعـيين مـواعـيد تلزيمها

 
118 
 

 
149 
 

 94الزيادة 

 19الزيادة  56 49 د الصفقات غيـر الملزمةعـد

 10الزيادة  20 80 عدد الصفقات الملزمة

قيمة الصفقات الملزمة )باستثناء 
 الصفقات المشار إليها أدناه(

 
 ل.ل19031104000621 10

 دوالر أميركي $  1،321،926
 يورو 6،110،590
 ين ياباني 1،960،000
 جنيه استرليني 152،110

 
 ل.ل 132023506420411 10

 63  90102590104$ 
___ 
___ 
___ 

 الزيادة:
 ل.ل111011401490940

63 65901110312 $ 
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 :الصفقات الملزمة والتي لم تحسب مع المجموع لألسباب التالية 
كونتـوارات لتـأجير السـيارات السـياحية فـي قاعـة الوصـول فـي مطـار  5اسـتثمار  : مزايـدة أ ـ 

ــــــــــــدولي  ــــــــــــري ال ـــــــــــــق الحري ــــــــــــر  –رفيـ ــــــــــــران المــــــــــــدني( بي ــــــــــــة العامــــــــــــة للطي وت )المديري
 //ل.ل.6000000000//

 
 : سعر إجمالي شهريب ـ  

سرايات محافظة النبطية )وزارة الداخلية والبلديات(  انيتنظيف مبـ  1
 //ل.ل.1902910000//

ية والبلديات( تنظيف مباني سرايات محافظة جبل لبنان )وزارة الداخلـ  1
 //ل.ل1102110000//

 //ل.ل.201100000يف المبنى الذي يشغله التفتيش المركزي //تنظـ  3 
 
)المديرية العامة للحبوب والشمندر  1005أعمال عتالة المواد للعام  غب الطلب :ج ـ 

 //ل.ل. للطن الواحد.1026السكري( //
 في تصحيح سير العمل :

ظيم أساليب تهدف إلى تنمجموعة من اإلجراءات اإلدارية لقد اتخذت إدارة المناقصات  
 منها :   ،العمل وتبعد الشبهات عن اإلدارة والموظفين

وذلك الستبعاد أي  ،العارض بهقّدم تالذي يالموحد منع الموظفين من الطباعة على الغالف ـ 
 .حفاظًا على سمعة اإلدارة ،خلفّية في تقديم الخدمات

دارة في حال تغّيب رئيس أو تسهياًل لعمل اإل ،تعيين لجنة رديفة لكل لجنة أصيلة للمناقصاتـ 
 .أحد عضَوي اللجنة األصيلة

 عدم اعتماد الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية من الدرجتَين األولى والثانيةـ 
 .أعضاًء في لجان المناقصات

من نظام المناقصات التي قضت بإرسال نسخ عن دفاتر الشروط  11نص المادة ـ تطبيق 
ناقصات األسبوع إلى كل من رئيس وعضَوي لجنة المناقصات قبل تاريخ الخاصة المتعّلقة بم

 وذلك لكي تكون على بّينة من مسؤولياتها قبل موعد الجلسة ،بدء عملها بأسبوع على األقل
 .وهذا ما لم يكن يعمل به في السابق

ّمع تكليف عنصر من قوى األمن الداخلي بمراقبة مدخل إدارة المناقصات وعدم السماح بتجـ 
 .العارضين قبل تقديم العروض

ـ اعتماد الخبراء من بين الموظفين في القطاع العام دون الخاص ذلك أن الموظف يبقى خاضعًا 
 .للمساءلة المسلكية
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 من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات :           
 .ـ شغور مركز المدير العام
 .إدارة المناقصاتـ الشغور الحاد في مالك 

  .ـ عدم نشر الموازنة
 .ـ عدم دفع تعويض للجان المناقصات

 .ـ عدم نشر اعالنات المناقصات في صحف واسعة االنتشار
 
 

 أعمال مصلحة الديوان رابعًا ـ
 

 في األعمال المنجزة : ـ  
 ،تقوم مصلحة الديوان ضمن الصالحيات والمهام التي أناطتها بها القوانين واألنظمة

عداد مشاريع إحاالت وكتب وتعاميم وقرارات باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ  ،بدرس وتنظيم وا 
الموازنة وتنفيذ معامالت شؤون موظفي التفتيش المركزي واإلشراف على المتابعة وأعمال 
 ،المعلوماتية ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات والنظافة ومراقبة عمل ساعة ضبط الدوام

  .المراجعين تلقي المراجعات والشكاوى واستقبال  باإلضافة إلى
 1005بلـغ عدد المعامالت الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان عـام وقد 

    ./ معاملة3421/
 1002مقارنة بالمعامالت الواردة خالل عام  1005خالل عام   المعامالت الواردةأ ـ     

: 
 9002عام  9008عام  نوع المعاملة

 469 414 وىالشكا
 1155 1495 محاضر جلسات المؤسسات العامة

 11 13 التقارير السنوية
 1361 1311 معامالت مختلفة

 3489 3927 المجموع :
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مفصـلة   ./ معاملـة1569/ 1005مصـلحة الـديوان خـالل عـام  أعـدت  الصادرةالمعامالت ـ  ب

 : 1002عام كما يلي مقارنة بالمعامالت التي أعدتها في 
 9002عام  9008عام  نوع المعاملة

 4 1 مشاريع مراسيمـ  1
 511 696 ـ مشاريع كتب  9
 141 130 مشاريع قرارات عامةـ  3
 699 194 مشاريع قرارات خاصةـ  4
 3 3 مشاريع تعاميمـ  5
 ـ مشاريع التكاليف الخاصة بالتحقيق  6

 مفصلة كما يلي :       
  

 61 49 فتشية العامة اإلداريةأ ـ الم        
 11 6 ب ـ المفتشية العامة الهندسية       
 16 12 ج ـ المفتشية العامة التربوية       
 د ـ المفتشية العامة الصحية   
 واإلجتماعية والزراعية           

10 10 

 19 15 هـ ـ المفتشية العامة المالية       
 1267 1585 المجموع :

 
 ال المتابعة أعمـ  ج

تقوم مصلحة الديوان كل ثالثة أشهر بجردة على المعامالت المسجلة في سجل الصادر 
وقد  ،فتعمل على إعداد مشاريع كتب متابعة لها ،والتي لم يرد الجواب عليها أو لم تسدد ،والوارد

 .1002عام / كتابًا في ال12بينما بلـغ عددها / ،1005/ كتابًا لعام 13بلغ عدد كتب المتابعة /
 
  .إعداد وتنفيذ موازنة التفتيش المركزيـ  د 

وفقًا  1010قامت دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة في مصلحة الديوان بإعداد موازنة 
ونفذت هذه الدائرة  ،لقانون المحاسبة العمومية وتوجيهات وزارة المالية وحاجة التفتيش المركزي

/ل.ل 11،611،030،000الجـزء األول من الموازنـة / فكان المصروف في 1005موازنة عـام 
/ل.ل 11،636،161،000المجموع العـام           / ،/ل.ل11،131،000وفي الجـزء الثاني /

 كما هو مفصل في الجدول التالي : وذلك ،( تصفية101) 1005وبلغ عدد التصفيات في عام 
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 .9002عــام   للات المصروفة من موازنة التفتيش المركزي ـالنفق
 9002العام  نوع النفقات  9002العام  نوع النفقات  9002العام  نوع النفقات 

 5،933،000 أثاث ومفروشات  55،378،000 نفقات خدمة وتنظيفات 18،002،000 قرطاسية للمكاتب 
 3،058،000 تجهيزات فنية متخصصة  11،150،000 بدالت أتعاب 13،232،000 كتب ومراجع وصحف

 ــ تجهيزات للمعلوماتية  5،360،839،000 رواتب موظفين  406،000 ازم مكتبية أخرى لو 
 ــ تجهيزات للنقل  949،000،000 رواتب المتعاقدين  0090019111 محروقات وزيوت للمولدات 
 ــ تجهيزات أخرى  00093309111 أجور األجراء 379،000 محروقات وزيوت للتدفئة 

 7،120،000 تجهيزات للتدفئة والتبريد  144،630،000 تعويضات عائلية  17،842،000 لوازم إدارية أخرى 
 7،784،000 صيانة التجهيزات الفنية  9،990،664،000 تعويضات عن أعمال إضافية  3،934،000 محروقات سائلة 

 ــ صيانة التجهيزات للمعلوماتية  548،939،005 تعويض نقل موقت  ــ إتصاالت  ،مياه كهرباء
ــي الضــمان  49،629،000 كهرباء ــة ف اشــتراكات الدول

 اإلجتماعي 
 1،267،000 صيانة وسائل النقل  93،556،000

 95،939،000 المجموع في الجزء الثاني  627،833،000 مكافآت  46،649،000 إتصاالت سلكية 
 11،636،969،000 عام المجموع ال ــ أحكام قضائية ومصالحات 1،133،826،000 إيجارات مكاتب وصيانتها 

نتقال في الداخل 30،933،000 صيانة عادية وتصليح طفيف     809،289،000 نقل وا 
نتقال في الخارج  3،895،000 بريد     ــ نقل وا 

   ــ وفود ومؤتمرات في الداخل  3،744،000 إعالنات 
   ــ رسوم وضرائب مختلفة  7،984،000 مطبوعات 

   4،263،000 نفقات شتى متنوعة  6،987،000 أعياد وتمثيل
   11،611،030،000 المجموع في الجزء األول 1،062،000 تأمين 

  .الموازنة جزئي فيخمسماية وتصفية واحدة  /101/ 1005وبلغ عدد التصفيات في عام                                     



-36- 
 

 أعمال هيئة التفتيش المركزيخامسًا ـ  
  

 .الهيئة دراسة الملفات قيد العرض على الهيئة وتحضير الجلسات تتولى أمانة سر
ــــ/ وقـــد ـــة ل ـــة ســـّر الهيئ خاللهـــا عـــرض فـــي جـــرى  1005عـــام / جلســـة 14حضـــرت أمان

 .على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة اً / ملف119/
 
 
 

 قـرارات هيئة التفتيش المركزي       
 

تمـــع الهيئـــة مـــرتين فـــي الشـــهر علـــى األقـــل وكلمـــا دعـــت علـــى أن تج يـــنص القـــانون
 .الحاجة

ــــة / / ملفــــًا واتخــــذت بصــــددها 119/ جلســــة درســــت خاللهــــا /14وقــــد عقــــدت الهيئ
وقد تضمن كٌل منها فقرات حكمية تراوحت بين فـرض عقوبـات مسـلكية  ،القرارات المناسبة

/ 111ات إداريـة بلغـت /وتوصـي./ موظفًا وأجيرًا ومتعاقدًا ومسـتخدمًا ومتعـامالً 111بحق /
  .توصية
 
ونتيجـــة القـــرارات  ،التفتـــيش المركــزي بالتفصـــيلأعمــال هيئـــة  ةول التاليـــابــين الجـــدتو 

 التي إتخذتها :
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   9002/19/11الى   9002/1/1جداول احصاء التدابير المسلكية من 
 الفئات/العدد 

 اسم االدارة

 التنوعية االحا نوعية التدابير المسلكية 
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   ملفات موظفون ملفات موظفون ملفات موظفون      

 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رئاسة مجلس الوزراء 0 0 0 0 0 0 0

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العدل 0 0 0 0 0 0 0

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارجية والمغتربينوزارة الخ 0 0 0 0 0 0 0

 27 3 3 0 2 4 0 4 2 3 4 8 3 وزارة الداخلية والبلديات 0 1 1 6 4 1 7

 22 4 4 0 1 12 0 2 3 4 2 9 2 وزارة المالية 0 1 10 6 0 2 1

 13 2 1 0 3 5 0 1 0 1 6 6 4 وزارة االشغال العامة والنقل 0 0 12 3 0 1 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارة الدفاع الوطنيوز  0 0 0 0 0 0 0

 29 5 4 0 1 11 0 3 2 4 12 96 5 وزارة التربية والتعليم العالي 0 0 7 109 0 0 3

 6 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 وزارة الصحة العامة 0 0 0 0 0 0 4

 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االقتصاد والتجارة 0 0 0 0 0 0 0

 6 2 4 0 0 13 0 0 5 0 1 9 1 وزارة الزراعة والتعاونيات 0 1 5 7 0 3 0

 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة اإلتصاالت 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 وزارة العمل  0 0 2 0 0 0 0

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االعالم 0 0 0 0 0 0 0

 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ياه وزارة الطاقة والم 0 1 0 0 0 0 0

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة السياحة 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 0 0 0 0 0 0 0

 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة البيئة 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة المهجرين 0 0 0 0 0 0 0

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشباب والرياضة  0 0 0 0 0 0 0

 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 وزارة الشؤون االجتماعية 0 0 1 1 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصناعة 0 0 0 0 0 0 0

 10 3 0 0 4 12 0 0 0 0 0 4 3 مؤسسات عامة  0 3 2 1 0 0 1

 4 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 2 1 المياه مؤسسات 0 1 3 0 0 0 0

 7 4 0 0 2 8 0 0 0 0 0 1 0 مؤسسة كهرباء لبنان 0 0 1 0 0 0 0

 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 بلديات 0 0 1 1 0 0 0

 152 31 19 1 15 81 0 10 13 12 26 143 21 المجموع 0 8 45 134 4 7 17

 قضية   119عدد القضايا التي نظرت بها الهيئة 
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 نتيجة قرارات الهيئة 
 

 14 عدد الجلسات
 119 عدد القرارات

 111 عدد الموظفين الذين تناولتهم التدابير المسلكية
 10 أمام الهيئة العليا للتأديب عدد الموظفين المحالين 

 21 عدد الموظفين المحالين على ديوان المحاسـبة
 1 ييزيةعدد الموظفين المحالين على النيابة العامة التم

 0 على الهيئة العليا للتأديبعدد الملفات المحالة 
 11 عدد الملفات المحالة على ديوان المحاسـبة

 15 عدد الملفات المحالة على النيابة العامة التمييزيـة
 111 عدد التوصيات

 31 عدد ملفات الحفظ
 

ن الملفات التي اتخذ يتبين أ ،1005ومن العودة إلى قرارات هيئة التفتيش المركزي لعام 
 / مخالفة توزعت وفق األبواب التالية :142تضمنت / ،بشأنها تدابير مسلكية

 
 العـدد أبواب المخالفات
 2 القيام باألعمال المحّظرة بصورة خاصة 

 36 مخالفات الدوام 
 104 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية 

 14 مخالفات األصول المسلكية 
 102 اإلدارية مخالفات األصول 

 25 مخالفات األصول المالية 
 1 مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال

 69 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 
 9 مخالفـات مختلفة 

 548 المجمـوع
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 على اإلدارات المعنيةالعقوبات فرض المخالفات التي استدعت  عوز  ت
 

 

وزارة الطاقة 
 والمياه

 وزارة الزراعة وزارة العمل
وزارة التربية والتعليم 

 العالي

وزارة األشغال العامة 
 والنقل

 وزارة المالية
وزارة الداخلية 

 والبلديات

 االدارة المعنية بالتحقيق
 أبواب المخالفات

 القيام بأعمال محظرة بصورة خاصة 0 0 0 1 0 0 0

 مخالفات الدوام 2 1 0 11 0 1 0

 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية 5 2 9 11 15 1 1

 مخالفات األصول المسلكية 1 3 1 13 3 1 0

 مخالفات األصول اإلدارية 1 6 5 120 1 0 0

 مخالفات األصول المالية 1 11 6 16 4 0 1

 مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال 0 0 1 0 0 0 0

 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 2 16 11 16 1 0 0

 مختلفة تمخالفا 0 0 3 4 0 0 0

 المجاميع 30 45 41 199 40 6 1
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 وزارة الشؤون االجتماعية مؤسسات عامة البلديات المجموع العام
 االدارة المعنية بالتحقيق

 المخالفات أبواب

 القيام بأعمال محظرة بصورة خاصة 0 0 9 2

 مخالفات الدوام 0 3 0 36

 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية 0 14 5 104

 مخالفات األصول المسلكية 0 1 0 14

 مخالفات األصول اإلدارية 1 9 0 102

 مخالفات األصول المالية 0 40 1 25

 المواد وتنفيذ األشغالمخالفات أصول إدارة  0 0 0 1

 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 0 14 0 69

 مختلفة تمخالفا 0 0 0 9

 المجاميع 1 95 11 142

    المجموع العام 142
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عام 09عام 08عام 07عام 06عام 05

71250الفئة األوىل

2815768الفئة الثانية

8836375145الفئة الثالثة

258139107107134الفئة الرابعة

53424الفئة اخلامسة

30103177االجراء

1333121317املتعاقدون

429237200191215اجملموع

جدول مقارنة بالعقوبات املتخذة من قبل هيئة التفتيش املركزي
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عام 09عام 08عام 07عام 06عام 05
290330305251227عدد امللفات

184198182186152عدد التوصيات
7179443331عدد قرارات احلفظ

جدول مقارنة بعدد امللفات املدروسة من قبل هيئة التفتيش املركزي خالل أعوام
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إلى أن القانون مّكن الموظفين الذين تصدر هيئة التفتيش المركزي بحقهم وتجدر اإلشارة 

أو بطلب نقضها أمام مجلس  ،من التقدم منها بطلبات إلعادة النظر بهذه القرارات ،قرارات مسلكية
  .شورى الدولة

/ موظفًا بطلبات 43تقدم / 1005/ موظفًا تناولتهم التدابير التأديبية عام 111ومن أصل /
 وقد توزعت طلبات إعادة النظر على الشكل التالي : .إعادة النظر أمام هيئة التفتيش المركزي

 
 

 قيد الدرس المنجز عدد الطلبات المفتشية العامة 
 لنتيجةا
 تعديل  رد

 0 11 1 11 14 اإلدارية

 1 1 1 9 2 الهندسية

 0 1 5 1 11 المالية 
 0 3 1 3 1 التربوية

 1 ال شيء 1 الصحية واإلجتماعية والزراعية
ال 
 شيء

0 

 9 99 12 94 43 المجموع 

  
  ./ طلباً 11/ طلب إعادة نظر ردت الهيئة /14ومن أصل /

 
/ مراجعة توزعت 11/ ،1005خالل العام  ،ام مجلس شورى الدولةالمراجعات أموقد بلغت 

 كما يلي : 
 عدد 

 1 طلب طعن بقرار هيئة التفتيش المركزي  
 6 طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي 

 1 تنفيذ قرار هيئة التفتيش المركزي  وقفطلب إبطال و 
 1 طلب نشر حكم ودفع تعويض

 1 التفتيش المركزي  طلب نقض ووقف تنفيذ قرار هيئة
 11 المجموع

 
  .لم تقترن المراجعات المذكورة بأي نتيجة حتى تاريخه
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 الثانيالفصـل 
 
 
 
 

مكاناته مهامـه :   التفتيش المركزي  وا 
 
 

 
      

    مهمة التفتيش المركزي وهدفـه أواًل ـ                 
 

 :ثانيًا ـ صالحياته 
 أ ـ لجهة اإلدارات     
 ب ـ لجهة الموظفين    

      
 

          :  ـ إمكاناتـه ثالثاً                 
 ـ هيكلية التفتيش المركزي أ    
 ب ـ األصول واإلجراءات                           

  ةالبشري المواردـ  ج                           
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مكاناته مهامـه :   التفتيش المركزي  وا 
 
 

 ،أو التي لها عالقة به ،بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة ،التفتيش المركزيأنيطت ب
)إنشاء التفتيش المركزي(  111/15ن المرسوم اإلشتراعي رقم ـال سيما المادة األولى م

 نفصلها كما يلي : صالحيات ومهام 
 

 مهمة التفتيش المركزي وهدفه    أواًل 

 وتتم عبر :  فين :الرقابة على اإلدارات والموظـ  1

وحسن إدارتها  ،ـ التأكد من إلتزام اإلدارة بتطبيق القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
  .للمال العام

ـ ضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان المسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض 
  .التدابير المسلكية بحقهم عند اإلقتضاء

لمركزي مهمة توجيه اإلدارات لمعالجة المشكالت يتولى التفتيش ا  التوجيه :ـ  1
وذلك عبر دراسة األوضاع فيها  ،المتعلقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيها

قتراح الحلول التنظيمية   .وتقييم العمل وا 
 

 صالحياتـه     ثانياً 

 ما يلي :  التفتيش المركزي تشمل صالحيات

 لجهة اإلدارات أ ـ     

  .عموميةـ جميع اإلدارات ال

ـ المؤسسات العامة )باستثناء مجلس اإلنماء واإلعمار والصندوق الوطني للضمان 
 .اإلجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان(

 .ـ البلديات )ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها(

 



-46- 

 

 في الحقل المالي فقط :*       
  .ـ القضاء

  .شـ الجي
 ـ قوى األمن الداخلي

 .ـ األمن العـام
 .ـ البعثات اللبنانية في الخارج

ختصاصاتها بـ الجامعة اللبنانية   .كافةفروعها وا 

 بصورة غير مباشرة و 

 .ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة

 .ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

 اتين مفوض الحكومة والمراقب المالي لهكل من وذلك عن طريق الرقابة على أعمال 
 .يناإلدارت

 

 لجهة الموظفين   ـب   
 

ـ جميع الذين يعملون في اإلدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة 
وكل من  ،أو متعاملينمن موظفين ومستخدمين أو أجراء أو متعاقدين  ،أو مؤقتة

وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون  ،اديقهايتناول راتبًا أو أجرًا من صن
 .لها

 ،أو طارئة بصورة دائمة ،فضاًل عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي
مراقبة ديوان ل سائر المؤسسات العامة الخاضعة  ،مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته

 .المحاسبة
 

  ات ـاإلمكان   : ثالثاً 
 مركزي هيكلية التفتيش الأ ـ 
  جهزة التالية :األالتفتيش المركزي من  يتكون            

   .هيئة التفتيش المركزيـ  1
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 إدارة التفتيش المركزي : ـ  1
  .ـ اإلدارة المركزية

  .ـ المفتشية العامة اإلدارية
  .ـ المفتشية العامة الهندسية
  .ـ المفتشية العامة التربوية

  .واإلجتماعية والزراعيةـ المفتشية العامة الصحية 
  .ـ المفتشية العامة المالية

 .ـ مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب
 
 

  .إدارة المناقصاتـ  3
   
 راءات ـاألصول واإلجب ـ 
 

 عهد القانون بالعمل التفتيشي إلى جهازين مستقلين :     
مـع ت العامـة والتحقيـق اإلداراـ جهاز التحقيق : ويتكون من مفتشين يتولـون تفتـيش 

ويقترحـون التــدابير المرتكبـة المـوظفين فـي المخالفـات المسـلكية 
  …الواجب إتخاذها لضبط األعمال وحسن تسييرها 

 
ــ جهــاز التقريــر: ويتــألف مــن هيئــة خاصــة تنظــر فــي التقــارير وتبــت  بهــا وتصــدر ـ
والتوصيات  ،العقوبات الواجب فرضها على الموظفين المخالفين

 .الالزمة
  

 وبذلك يمارس التفتيش صالحياته على مرحلتين مستقلتين :      
 .ـ أولى تضبط المخالفات وتحقق فيها وتقدم اإلقتراحات في شأنها

  .ـ وثانية تقرر التدبير التوجيهي أو التأديبي المالئم
على شكل ضمانات العدالة التي توفرها  ،مما يؤمن للموظف الضمانات الكافية

  .ئيةالسلطات القضا
 
  ةالبشري المواردـ  ج

  ./ أجيراً 31و / ،/ وظيفة312يلحظ مالك التفتيش المركزي /
ين / موظف10/ متعاقدًا و /10و/ ،/ أجيراً 14و / ين/ موظف101يوجد حاليًا /

  ./ أجراء تصفية1و / ملحقين
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اونين أما فيما خّص المفتشية العامة التربوية فإن عدد المفتشين والمفتشين المع
بالنسبة لعدد المدارس والثانويات الرسمية ودور  ،التربويين يحدد سنويًا في الموازنة العامة

 .المعلمين
مختلف في صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل  لتاليانا انالتفصيلي النويوضح الجدو 

 : المركزيالتفتيش  إدارات
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 المالك الملحوظ والفعلي
ــــ                                                                           ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 الشاغر الموجود المـالك الملحوظ الوظيفـــة      

     فئة خامسة فئة رابعة فئة ثالثة ثانية أو ثالثة فئة ثانية فئة أولى  

 - 1           1 رئيس التفتيش المركزي 

 3 6           5 ش عـام مفـت

 1 -           1 مدير عام

 - 1         1   رئيس مصلحة الديوان

 1 1         3   مهندس رئيس مصلحة فني

 1 -         1   رئيس مصلحة

 1 -       1     أمين سّر الهيئة

مفتش او مفتش معاون في 
 …مفوضية الحكومة 

    1       1 - 

 10 10       30     عاون إداريمفتش أو مفتش م

 5 19       36     مفتش أو مفتش معاون مالي

 31 62       100     مفتش أو مفتش معاون تربوي

 1 14       11     مفتش أو مفتش معاون هندسي

مفتش أو مفتش معاون صحي ـ 
جتماعي  زراعي وا 

    11       5 6 

 3 -     3       مهندس رئيس دائرة فني

رئيس دائرة الموظفين واللوازم 
 والمحاسبة 

      1     1 - 

 - 6     6       رئيس دائرة ) حقوقي (

 1 -     1       رئيس دائرة المعلوماتية

 1 -     1       مبرمج

 1 -   1    فني صيانة
 4 -   4         مدخل معلومات

 - 1   1         محاسب

 14 11   31         محّرر أو كاتب

 2 5   19         مستكتب

 2 16 14           حاجب 

 6 3 5           خادم 

 193 905 33 57 14 908 5 11 المجموع        

 ./.37.50نسبة الشغور  
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 مقام رئاسة مجلس الوزراء 
 

 90/1/9002ـ  12قرار رقم 
 : التمني على مقام مجلس الوزراء

التعميم على الجهات التي تقوم بتنفيـذ المشـاريع المائيـة، وجـوب التنسـيق مـع مختلـف اإلدارات والمؤسسـات العامـة  أ ـ
 المعنية بهذه المشاريع قبل إعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ.

 مجلس اإلنماء واالعمار: ب ـ الطلب إلى 
، لجهة اسـتكمال الوصـالت المنزليـة العائـدة لــ "مشـروع تأهيـل 33/1003ـ التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 .وتطوير أنظمة المياه في صور المدينة"
 NDHL EL HOCHـــــ التحقــــق مــــن تنفيــــذ شــــبكة توزيــــع منطقــــة الحــــوش المتمثلــــة بــــالجزء المســــمى )

DISTRIBUTION NETWORK لغــاء أي جـزء يثبــت تنفيـذه ســابقًا وتحويـل كلفتــه إلـى أجــزاء أخــرى ( وا 
 .بما يتناسب مع حاجات المشروع

 
  3/9/9002ـ  95قرار رقم 

التمني على مقام مجلس الوزراء اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن الخالف الناشئ بين مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وبين 
 .الجتماعيإدارة الصندوق الوطني للضمان ا

 
  3/9/9002ـ  96قرار رقم 

من القانون  91التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء إصدار تعميم إلى جميع اإلدارات العامة للتقيد بأحكام المادة 
 .ووقف العمل بجميع القرارات المخالفة لمضمون هذه المادة 12/6/1001تاريخ  316رقم 
 

 17/9/9002ـ  40قرار رقم 
مقام رئاسة مجلس الوزراء تذكير اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمضمون التعميم رقم التمني على 

، المتعلق باألصول الواجب إتباعها لدى استطالع رأي 95 /13/2الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  14
 .وزارة العدل، والسيما البند الرابع منه

 
  9/6/9002ـ  119قرار رقم 

مني على جانب ديوان المحاسبة إبداء الرأي في قانونية قيام المؤسسات العامة بتأجير ممتلكاتها من الغير، وفي الت
واألنظمة المرعية اإلجراء، وذلك لتمكين  الواجب اعتمادها في هذه الحالة، وانطباقها على أحكام القوانين األصول

 .القتضاء، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهاالتفتيش المركزي من مراقبة الحاالت المشابهة عند ا
 

 15/6/9002ـ  190قرار رقم 
التمني على مقام مجلس الوزراء النظر في إمكانية مطالبة الجمعية العامة لألمم المتحدة، بتنفيذ مضمون قرارها 

عتداء اإلسرائيلي القاضي بتقديم التعويض إلى حكومة لبنان لمواجهة تكاليف معالجة الضرر البيئي الناجم عن اال
 .1006الحاصل صيف العام 

 
 11/8/9002ـ  152قرار رقم 

التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الصحة العامة، المستشفيات 
عادة ا دارة األبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، لدراسة حاجة كل مستشفى حكومي وا  لنظر المعنية وا 

 .بالنصوص التي ترعى شؤون المستشفيات الحكومية
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 94/8/9002ـ  170قرار رقم 
التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء التعميم على اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات كافة، إبالغ أمانة 

إلى وضع إشارات تلك المراسيم في ضوئه،  ،السجل العقاري المعنية مراسيم االستمالك الصادرة لمصلحتها ليصار
 .)قانون االستمالك( 12/51على الصحائف العقارية ذات الصلة، عماًل بأحكام المادة السابعة من القانون رقم 

 
  وزارة اإلتصاالت 

 
 90/1/9002ـ  15قرار رقم 

 : توصية وزارة االتصاالت، المديرية العامة لالستثمار والصيانة، بالعمل على ما يلي
 .ين الخزنات والدفاعات الحديدية الالزمة لمركز هاتف األشرفيةـ تأم

 .ـ تركيب كاميرات مراقبة في داخل المركز وفي خارجه
 .ـ تأمين حراسة للمركز في أثناء فترتي المساء والليل

 Card ـ نقل البايفونات الموجودة في القاعة الرئيسية في المبنى إلى الخارج، ووضع أجهزة موزعات آلية لبطاقات

Dispenser في أماكن آمنة. 
تاريخ  1/1002ـ تأمين وسائل الحماية المذكورة أعاله لجميع مراكز الهاتف وفقًا لقرار هيئة التفتيش المركزي رقم 

2/1/1002. 
ـ توريد األموال المحصلة من مبيعات البطاقات المسبقة الدفع في مركز هاتف األشرفية إلى مصلحة الشؤون المالية 

 .مبنى الرئيسي للوزارة، أو إلى مصرف لبنان بمعدل مرة أو مرتين على األقل في األسبوعفي ال
ـ الطلب إلى رئاسة هاتف منطقة بيروت الثالثة، ومصلحة الشؤون المالية، التشدد والمتابعة الدائمة ألعمال موظفي 

 .بيع البطاقات المسبقة الدفع، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيم آلية عملهم
 

 3/9/9002ـ  96قرار رقم 
توصية وزارة االتصاالت، المديرية العامة لالستثمار والصيانة، بالعمل على استيفاء الرسوم المتوجبة عن هواتف 

 .بعض القضاة والموظفين اإلداريين الذين شملتهم القرارات المبينة في متن هذا القرار
 

 5/5/9002ـ  20قرار رقم 
كٍل في ما خصها، باتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى تسوية  ،الطاقة والمياه واالتصاالت توصية جانب كل من وزارتي

وضع البناءين المخصصين لخزان المياه وللسنترال على العقار المسمى "البالن" في خراج بلدة مركبا قضاء 
 .مرجعيون في ضوء أحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 
 90/10/9002ـ  901قرار رقم 

توصية وزارة االتصاالت، المديرية العامة للبريد، بالتحقق من عدم إشغال المكاتب والشقق العائدة لها، خالفًا 
 لألصول، واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة في حال وجود مخالفات.

 
 وزارة الداخلية والبلديات 

 
 90/1/9002ـ  10قرار رقم 
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ديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالطلب إلى بلدية المرج في قضاء توصية وزارة الداخلية والبلديات، الم
يداعه المراجع المختصة لتصديقه وفق األصول.  البقاع الغربي إعداد نظام داخلي لموظفي البلدية، وا 

 
 90/1/9002ـ  11قرار رقم 

الموظف بصفة شرطي في بلدية  ،المغربيبإعادة السيد نبيل  ،محافظة جبل لبنان ،توصية وزارة الداخلية والبلديات
 .كفرسلوان في قضاء بعبدا، إلى مركز عمله األساسي، وعدم استدعائه إلى مركز المحافظة

 
 90/1/9002ـ  18قرار رقم 

توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالطلب إلى بلدية الشويفات 
)قسم مشترك( من البناء  C3وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للقسم العمل على 

 .الشويفات، وعدم ترقينها لحين إزالة المخالفة أو تسويتها حسب األصول ـالقائم على العقار رقم )..../....( 
 

 3/9/9002ـ  92قرار رقم 
 : توصية جانب محافظ مدينة بيروت بما يلي

ـ العمل على إصدار قرار يحدد بموجبه األحكام الواجب التقيد بها في حال وقوع عقار ما ضمن منطقتين أ 
 .ارتفاقيتين منعًا لاللتباس

ب ـ تعديل بيان المستندات المطلوبة لرخصة الهدم، المعتمد لدى بلدية بيروت، بحيث يتضمن البيان المذكور براءة 
 .بل لبنانذمة صادرة عن مؤسسة مياه بيروت وج

)....( :  ج ـ الطلب إلى مصلحة الهندسة إعادة درس الملف العائد للترخيص بالبناء على العقارات ذات األرقام
 .العقارية، والسيما في ما يتعلق بالمرآب المتوجب واإلضافيزقاق البالط منطقة 

 
 17/9/9002ـ  33قرار رقم 

 40/1009العامة لألحوال الشخصية، بالعمل على تنفيذ القرار رقم توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية 
الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جب جنين، الناظر في قضايا األحوال الشخصية، والذي قضى بتصحيح 

ن باعتبارها مطلقة منه وذلك بدءًا م)....( ، السيما لجهة الوضع العائلي للمرحومة )....(الوضع العائلي للسيد 
 .السلطان يعقوب الفوقا)....( رقم السجل  ،12/1/92
 

 17/9/9002ـ  34قرار رقم 
 : بما يلي ،المديرية العامة لألحوال الشخصية ،توصية وزارة الداخلية والبلديات

 .أ ـ فسخ عقد االتفاق مع السيد )....(، المتعاقد في قلم نفوس بعلبك
تي أدرجت خالفًا لألصول، في سجالت المقيمين العائدة لبلدات ب ـ تشكيل لجنة خاصة تتولى تدقيق القيود ال

 .بريتال، حور تعال والريش، واقتراح الحلول المناسبة
ج ـ تشكيل لجنة تتولى تدقيق وثائق األحوال الشخصية التي جرى نزع الطوابع المالية عنها، وتحديد عدد الوثائق 

قلم نفوس بعلبك، بعد ترتيبها وتنظيمها بحسب التسلسل  المفقودة، وتأمين مكان آمن للوثائق الموجودة لدى
 .الرقمي والزمني

د ـ التشديد على الموظفين المعنيين في قلم نفوس بعلبك وباقي أقالم النفوس، لضرورة تعطيل الطوابع المالية، وفق 
لي(، وذلك )رسم الطابع الما 69/69من المرسوم االشتراعي رقم  11األصول، والسيما وفق أحكام المادة 

 .بختم التاريخ والتوقيع عليها
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هـ ـ الطلب إلى موظفي قلم نفوس بعلبك التقيد بأصول تنفيذ وثائق األحوال الشخصية، السيما لجهة تسجيلها في 
سجل الوارد، وتوقيعها من قبل مأمور النفوس قبل تنفيذها، واستكمال المعلومات المطلوبة في أرومات بيانات 

 العائلية.القيد اإلفرادية و 
و ـ تعيين رئيس أصيل لقلم نفوس بعلبك، وتكليف موظف بصفة محرر أو كاتب بتنفيذ وثائق األحوال الشخصية 

 .الواردة إلى القلم
 

 17/9/9002ـ  40قرار رقم 
ى توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، باتخاذ اإلجراءات اآليلة إل

استيضاح مختار محلة كفردبش في حينه، السيد علي الجباوي، لجهة ما ورد في إفادته المتعلقة بتواجد الشركاء في 
 ./كفردبش في الخارج، واتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء ذلك34العقار رقم 

 
 7/4/9002ـ  79قرار رقم 

القانوني الالزم الذي يحدد كيفية إدارة البلديات  توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات بالعمل على إصدار النص
المنحلة وحجم التعويضات المخصصة لذلك وينيط تلك المهمة بموظفين من غير المحافظين والقائمقامين لتأمين 

 .رقابة فعالة ونزيهة
 

 7/4/9002ـ  74قرار رقم 
ملف الترخيص بالبناء على العقار رقم  توصية جانب اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي واألوسط بإعادة دراسة

 ./النقاش، في ضوء أحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء140
 

 91/4/9002ـ  76قرار رقم 
توصية كل من وزارة المالية، مديرية المالية العامة، ووزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لألحوال الشخصية، 

و )....(        الموظفة في محتسبية قضاء الكورة، )....(  ،من السيدات: )....(كل في ما خصها، بتنبيه كل 
 .المتعاقدات في قلم نفوس الكورة، إلى وجوب التقيد التام بأحكام الدوام الرسمي ،و)....( و)....(

 
 5/5/9002ـ  87قرار رقم 

بشأن  ،المحلية، باستيضاح رئيس بلدية )....( توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس
خالفًا لألصول،  ،من منطقة )....( العقارية 1342إصدار وصل تصريح بإبدال السقف المتضرر للعقار رقم 

 .واتخاذ اإلجراءات المناسبة
 

 5/5/9002ـ  20قرار رقم 
لس المحلية، ومحافظة النبطية، باالشتراك مع توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجا
 : بلدية مركبا قضاء مرجعيون، كل في ما خصها، العمل على ما يلي

 .المخالف للقانون 9/1009أ ـ إلغاء نتائج المسح الجاري استنادًا إلى العلم والخبر رقم 
 .ب ـ متابعة موضوع التعدي الحاصل على مشاعات البلدة أمام القضاء المختص

ـ إخالء المنازل الجاهزة الموضوعة على العقار المسمى "البالن" المستعملة إليواء المهجرين فور إنجاز عملية ج 
 .بناء وترميم المساكن العائدة لهم

 
 12/5/9002ـ  104قرار رقم 
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د بلديات المتن بالطلب إلى اتحا ،المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية ،توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات
من المادة الرابعة من المرسوم التطبيقي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من )أ( من أواًل  ،الشمالي الساحلي واألوسط
 .قرنة شهوان/21( على ملف الترخيص بالبناء على العقار رقم 11294/1001لقانون البناء )المرسوم رقم 

 
 

 15/6/9002ـ  114قرار رقم 
 : ة السير واآلليات والمركبات، بما يليتوصية هيئة إدار 

 .أ ـ إيداع التفتيش المركزي نتيجة الحكم القضائي، لدى صدوره، ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه
ب ـ النظر في إمكانية تزويد جميع أقسام المحفوظات )األرشيف( التابعة للهيئة بأجهزة كومبيوتر، ومكننة أعمالها، 

 .ا يطرأ عليها من تعديالتوحفظ ملفات السيارات وم
 .ج ـ العمل على حفظ الفيشات الصفراء في ملفات خاصة بها، حرصًا على عدم فقدانها

يداعها قسم المحفوظات  .د ـ تنظيم ملفات بالسيارات الجديدة المسجلة يوميًا، وا 
 

  14/7/9002ـ  132قرار رقم 
 :  المدني، بما يلي توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة للدفاع

، وتنفيذ 3/4/1009تاريخ  22/1009ـ العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 
 .، المتعلقة بتعديل رسم استبدال الملجأ2/1/1002تاريخ  10/1002التوصية "ج" الواردة في القرار رقم 

تاريخ  4021لى مئة مركز، وذلك تطبيقًا ألحكام المرسوم رقم ـ العمل على تخفيض عدد مراكز الدفاع المدني إ
عادة النظر بتوزيع هذه المراكز السيما تلك المتجاورة جغرافياً 14/10/1000  .، وا 

 
 14/7/9002ـ  144قرار رقم 

تسلم  توصية هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات، بالتشدد في تطبيق أحكام المذكرات والتعاميم المتعلقة بأصول
 .وتسليم صكوك البيع ومسك قيودها

 
 11/8/9002ـ  160قرار رقم 

توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، والمديرية العامة للشؤون 
 : السياسية والالجئين، كل في ما خصها، بالعمل على ما يلي

 :  لقيامه بـ ،لسيد )....(أ ـ التحقيق مع رئيس بلدية )....( ا
 .ـ األمر بصرف ودفع مصارفات من دون تنظيم حواالت صرف بها

ـ األمر بصرف ودفع "مساهمة اجتماعية" لكل من أحد األحزاب السياسية ولصاحب موسوعة كتب، من اعتماد 
 .غير مخصص لهذه الغاية

دل نقل مؤقت عن كل يوم عمل فعلي ، القاضي بإعطاء ب13/10/1553/ تاريخ 166ـ مخالفة القانون رقم /
 .للعاملين في اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

 60/22من القانون رقم  162ـ عدم إعطائه "عائدات سنوية عن األموال المحصلة" وفقًا لما نصت عليه المادة 
 .عنيين في البلديةوتعديالته )الرسوم والعالوات البلدية( إلى المستخدمين الم 11/2/1522تاريخ 

 .ـ التزام دوام مسائي في البلدية خالفًا للقانون
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ـ تغطية تخلف الجابيين العاملين في البلدية عن توريد األموال، بصورة دورية، إلى صندوق البلدية وعدم وضع 
غير )أصول المحاسبة في البلديات  1151/21من المرسوم رقم  53قرار في هذا الشأن وفقًا ألحكام المادة 

 .الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية(
/ل.ل لقيامه 6000000ب ـ الطلب إلى بلدية )....( إصدار أمر تحصيل باسم رئيس البلدية السيد )....( بقيمة /

 .1151/21بصرف هذا المبلغ ودفعه ألحد األحزاب السياسية خالفًا ألحكام المرسوم رقم 
 : في بلدية )....( السيد )....( لقيامه بـ ج ـ إجراء التحقيق مع عضو المجلس البلدي

 .ـ دفع "مصارفات" من دون تنظيم حواالت صرف بها
ـ دفع مساهمتين اجتماعيتين أحداهما لحزب سياسي، واألخرى لصاحب موسوعة من دون وجود اعتماد 

 .مخصص لهذه الغاية
 .ـ قيامه بدور المصفي إلى جانب توليه أمانة الصندوق في بلدية )....(

 .ـ دفع قيم نفقات من دون توقيع اآلمر بالصرف وال اآلمر بالدفع، في مستندات التصفية وحواالت الصرف
د ـ الطلب إلى بلدية )....( عدم إيكال مهمة أمين الصندوق إلى السيد )....( لتعارض هذا األمر مع أحكام 

صدار قرار تحدد قانون البلديات ومبدأ الفصل بين أعمال السلطتين التقريرية والتنفي ذية في البلدية، وا 
من المرسوم رقم  53عماًل بأحكام المادة  بموجبه مواعيد توريد األموال المجباة إلى صندوق البلدية،

عطاء بدل نقل مؤقت للعاملين لديها ووضع نظام للعائدات السنوية عن األموال المحصلة 1151/21 ، وا 
ة قيود واردات الصندوق التي شهدت تالعبًا عن طريق إضافة إلى تعيين مدقق حسابات للتثبت من صح

 .التشطيب، وبيان نتائج ذلك على أموال البلدية
هـ ـ الطلب إلى قائمقامية قضاء كسروان ضرورة التعامل مع البلديات انطالقًا من مكاتبها، ومن دون السماح 

 .بها القانونلموظفيها بالحضور إلى مراكز تلك البلديات إال في األحوال التي يسمح 
 

 94/8/9002ـ  161قرار رقم 
توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لألحوال الشخصية، باعتماد نظام تقييم أداء للمتعاقدين لديها 
مماثل لنظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في اإلدارات العامة، السيما لجهة وضع عالمات دقيقة وواضحة 

 .صولومفصلة، وفق األ
 

 94/8/9002ـ  170قرار رقم 
توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالتعميم على المحافظين 

بمنح التراخيص والتصاريح بالبناء في المناطق التي ضرورة عدم ممارسة الصالحية المعطاة لهم  والقائمقامين
 .)قانون البناء( 646/1004اًل بأحكام المادة األولى من القانون رقم تتواجد فيها بلديات، عم

 
 8/2/9002ـ  180قرار رقم 

 بالتحقيق مع رئيس بلدية ،المديرية العامة لالدارات والمجالس المحلية ،توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات
 لجهة : ،السيد )....( ،)....(

/ )....( ترخيصًا بالبناء دون موافقة الدوائر الفنية 351ار رقم صاحب العق ،في مرحلة اولى ،ـ منحه أ
 .646/1004خالفًا ألحكام المادة األولى من قانون البناء رقم  ،المختصة
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من  Aتشير الى وجود طابق اول ضمن البلوك  ،إفادة انجاز بناء مخالفة للواقع ،في مرحلة ثانية ،ب ـ اعطائه
فـي حيـن ان مستندات رخصة التسوية الممنوحة عام  ،1591قبل العام منجز  ،/ )....(351العقار رقم 

 .تشير الى ان البلوك المذكور هو عبارة عن طابق أرضي فقط 1551
 .على افادته المغلوطة ،في مرحلة ثالثة ،ج ـ تأكيده

 
 93/2/9002ـ  182قرار رقم 

نائب رئيس وأعضاء مجلس بلدية )....( توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع كل من رئيس و 
من القرار رقم  14لمخالفتهم أحكام المادة  ،)....( و)....( ،)....( ،)....( ،)....( ،)....( ،السادة : )....(

)األمالك العمومية وأحكامها( والطلب إلى بلدية )....( التقيد بمضمون قرار مجلس  10/6/1511تاريخ  144
عادة فضلة العقار التي جرى إسقاطها إلى الملك  10/1/1002تاريخ  1002-122/1009شورى الدولة رقم  وا 

 .العام
 

 6/10/9002ـ  129قرار رقم 
توصية محافظة جبل لبنان بالعمل على تضمين دفاتر الشروط نصوصًا تؤمن مشاركة أوسع ومنافسة أفضل 

 .ألجل الصالح العام
 15/19/9002ـ  902قرار رقم 

 : خلية والبلديات، المديرية العامة لألحوال الشخصية، بالعمل على ما يليتوصية وزارة الدا
، تحت اسم 12المدرجة في سجل مقيمي العيون رقم  ،من التابعية السورية ،أ ـ شطب قيود المدعو )....(

 .دون وجه حق ،)....(
من المرسوم االشتراعي رقم ( 4( من المادة )1ب ـ تحديد مهام موظفي قلم نفوس حلبا، سندًا ألحكام الفقرة )

 .)تنظيم اإلدارات العامة( 111/15
 

 15/19/9002ـ  910قرار رقم 
توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لألحوال الشخصية، بالعمل على وضع معايير وقواعد تنظم 

 .اعيلها ومهلها الزمنيةاصول إدراج اإلشارات االحترازية من قبل اإلدارة في قيود المواطنين، وتحدد مف
 

 15/10/9002ـ  999قرار رقم 
توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بإجراء التحقيق الالزم في 

الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ  59-11/56امتناع بلدية )....(  عن تنفيذ القرار القضائي رقم 
 .، حتى تاريخه10/10/1556
 

 التربية والتعليم العالي وزارة 
 

 90/1/9002ـ  13قرار رقم 
 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم العالي، بالعمل على:

 .)....(السيد  أ ـ فسخ العقد الموقع مع
المديريــة  إيــداعملــة فـي لبنــان مؤسســات التعلــيم الجـامعي الخاصــة العا إلـىالطلــب  إمكانيــةالنظـر فــي ب ـ 

 .رجين منهاخالعامة للتعليم العالي لوائح اسمية بالطالب المت
 

 90/1/9002ـ  16قرار رقم 
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 : بالعمل على ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية
قضـاء الهرمـل، وتكليـف  ،رسـميةالحريقة المتوسـطة المن مهام إدارة مدرسة إعفاء المدّرس السيد )....( أ ـ 

 .مدير بديل وفقًا ألحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
عـن خمـس  عشـرة  حصـة تـدريس فـي اليـومين اللـذين استرداد البـدل التعاقـدي للمدّرسـة السـيدة )....( ب ـ 

 .تغيبت فيهما دون مبرر قانوني
عـن أيـام تغيـبهم الكلّـي  ،)....( و )....( ،)....( ،اسـترداد رواتـب كـل مـن المدّرسـين السـادة:  )....(ج ـ 

غيــر المبــرر والمــذكورة تواريخهــا فــي مــتن هــذا القــرار لعــدم االســتحقاق، وعــدم احتســابها مــن الخدمــة 
 .الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية

 
 3/3/9002ـ  43قرار رقم 

 : تربية، بما يليتوصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة لل
أ ـ مســـك الســـجالت المعتمـــدة لـــديها، والســـيما ســـجالت الـــديوان، بطريقـــة دقيقـــة ومنظمـــة، وتـــدوين جميـــع 
دراج القيود التي تطرأ على سير المعامالت، ولحظ النتيجة النهائية التي اقترنت بهـا تلـك  اإلحاالت وا 

 .المعامالت
وتعديالتــه  111/15مــن المرســوم االشــتراعي رقــم  31ادة ب ـ االلتــزام باألحكــام القانونيــة الــواردة فــي المــ

)نظام الموظفين(، وتمكين الموظف المنتهيـة خدماتـه مـن االسـتفادة مـن اإلجـازات اإلداريـة المسـتحقة 
 .له

ـــ إيـــداع مجلـــس شـــورى الدولـــة مطالعتهـــا بشـــأن ملـــف المعاملـــة العائـــدة للســـيد شـــبلي البســـتاني، وتـــأمين  ج ـ
 .لوبةالمستندات األساسية المط

 
 3/3/9002ـ  50قرار رقم 

واألدوات، توصــية وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي، المديريــة العامــة للتربيــة، بالعمــل علــى اســترداد التجهيــزات 
 .العائدة ملكيتها للمدرسةو  ،التي أخذها السيد )....(

 17/3/9002ـ  58قرار رقم 
مة للتربية، مصلحة التعليم الخاص، نسخًا عن تقارير التفتيش، إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العا

وتوصيتها باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها في ضوء الوقائع الواردة فيها، السيما لجهة عدم دفع المنح 
المدارس الخاصة  التعليمية عن التالمذة المنقطعين، والتشدد في مراقبة الوضع القانوني ألفراد الهيئة التعليمية في

 .المجانية
 

 7/4/9002ـ  66قرار رقم 
 : توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بما يلي

 اإلداراتوالمكافآت النقدية في  اإلضافينظام العمل ) 11/9/1000تاريخ  3395المرسوم رقم  بأحكامااللتزام أ ـ 
عطاء اإلضافية باألعماللجهة شروط التكليف السيما  العامة(،  .التعويض عنها وا 

السيما لجهة  ،11/11/1006تاريخ  125/1006المركزي رقم  التفتيشالتأكيد على ما جاء في قرار هيئة ب ـ 
التحضيرية لالمتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني، بما  باألعمال القيام تقليص عدد المكلفين

 .سب وحجم العمل المطلوبيتنا
 

 7/4/9002ـ  68قرار رقم 
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 : توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على
الصادر عن  14/5/1002تاريخ  12/1002رؤساء الوحدات في الوزارة التقيد بأحكام التعميم رقم  الطلب إلىأ ـ 

 .رئيس مجلس الوزراء
 .الوظيفي للسيدة نالي موسى حالحل بعرضه على مقام مجلس الوزراءتسوية الوضع ب ـ 

 
 91/4/9002ـ  81قرار رقم 

واإلدارية القانونية  اإلجراءاتباتخاذ  تهوتوصي ،المدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، نتيجة التحقيق إيداع
بالغالالزمة،   .النتيجةبالتفتيش المركزي  وا 

 
 91/4/9002ـ  89قرار رقم 

من مدرسة برج البراجنة توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بنقل المدّرس السيد )....( 
 .الرابعة االبتدائية الرسمية، دوام قبل الظهر، إلى مركز عمل آخر يكون بحاجة إلى خدماته

 
 5/5/9002ـ  25قرار رقم 

عن خمسة أيام لعدم )....( راتب السيدة  بحسمعالي، المديرية العامة للتربية، توصية وزارة التربية والتعليم ال
 .االستحقاق لتغيبها غير المبرر، وعدم احتساب هذه األيام من الخدمة الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية

 
 5/5/9002ـ  26قرار رقم 

نقل الناظر العام في معهد الشيخ محمد بم المهني والتقني، توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعلي
 أخرىمدرسة مهنية  إلىعلى وجه السرعة ، (103/106)رقمه المالي )....( ، المدّرس السيد المهني والتقنييعقوب 
 .خدماته إلىتحتاج 

 
 5/5/9002ـ  27قرار رقم 

للتربية، بالعمل على تنظيم دوام المعلمين واألساتذة  توصية جانب وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة
المكلفين مهام اإلرشاد والتوجيه فيها، بما يتوافق مع النصوص القانونية التي ترعى أوضاعهم، وأخصها القرار رقم 

،  وعلى استصدار النصوص القانونية التي تنظم إنشاء مديرية اإلرشاد 11/21والقانون رقم  1001/م/1130
يه وعمل المرشدين والموجهين التربويين، السيما لجهة إخضاعهم لمباراة تنظم لهذه الغاية من قبل مجلس والتوج

 .الخدمة المدنية
 

 12/5/9002ـ  109قرار رقم 
 : والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على ما يلي التربيةرة اتوصية وز 

، يومًا تغيب فيها عن مركز عمله دون مبرر قانوني 62االستحقاق عن لعدم )....( حسم راتب المدّرس السيد ـ 
 ومبينة تواريخها في متن هذا القرار.

من  61المادة  ألحكاممستقياًل من الخدمة سندًا )....( استصدار النص القانوني الالزم العتبار المدّرس السيد ـ 
 .111/15المرسوم االشتراعي رقم 

 إلى وجوب توخي الدقة في إنجاز المعامالت. ،كية المتوسطة الرسمية، السيد )....(تنبيه مدير مدرسة السكسـ 

إلى وجوب توخي الدقة في إنجاز  ،لفت نظر رئيس دائرة التعليم الرسمي في مديرية التعليم االبتدائي، السيد )....(
 .المعامالت

 
  15/6/9002ـ  191قرار رقم 
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بالعمل على إلغاء تفريغ المدّرسة السيدة )....( يوم  ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي
الثالثاء من كل أسبوع ألعمال التدريب والتنسيق في قسم التربية الشعبية لحاجة المدرسة لخدماتها، أو تحديده يوم 

 .السبت من كل أسبوع حيث يصادف يوم عطلة مدرسية
 

 15/6/9002ـ  199قرار رقم 
 : ية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل علىتوص

عالن ـ  استبعاد كل من السادة الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه عن أعمال االمتحانات الرسمية تصحيحًا وفرزًا وا 
 : نتائج، لمدة خمس سنوات

عالن  عن أعمال استبعاد كل من السادة الواردة اسماؤهم في الجدول ادناهـ  االمتحانات الرسمية تصحيحًا وفرزًا وا 
 : نتائج، لمدة سنة واحدة

 .تحديد تواريخ إعالن النتائجج ـ 
عالن النتائج، وتكليفهم رسميًا باالسم أسوة بتكاليف مراقبة االمتحاناتد ـ   .تحديد أعداد المشاركين في فرز وا 
ادة المكلف قراءتها، أو التدوين على السجل، أو إدخال العالمات تحديد مهمة كل مشارك في اللجان، لجهة الم هـ ـ 

 .إلى الكمبيوتر
 .تحديد مسؤول أو مشرف إداري على أعمال كل لجنة من بين اعضائهاو ـ 
 .عدم السماح بتبادل المهام داخل اللجنة بين المشاركينز ـ 
عالن النتائجح ـ  وفقًا لألعمال المكلف بها كل مشارك، وعدم  التوقيع على بيانات المشاركة في أعمال الفرز وا 

 .السماح ألي سبب كان بالتوقيع على بيانات لجان أخرى
تسمية اختصاصيين الستعمال أجهزة الكمبيوتر من اجل إدخال المعلومات، وعدم االعتماد على الخبرات ط ـ 

يجاد برنامج معلوماتي مركزي لتجميع النتائج الصادرة  .عن لجان الفرز الشخصية للمشاركين، وا 
(، بما ال يمكن أي شخص مهما كانت صفته  système de sécuritéتزويد أجهزة الكمبيوتر بنظام أمان )ي ـ 

 إبالغ الموظف الرئيسي المسؤول عن إال بعد ،من الولوج إلى جهاز الكمبيوتر والعبث بالمعلومات الواردة فيه
 .أعمال فرز النتائج أو من ينتدبه رسميًا للمهمة

 
 14/7/9002ـ  149قرار رقم 

توصية جانب وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على إصدار النص القانوني الالزم 
من المرسوم  61باعتبار المدّرسة في مدرسة بالط الرسمية السيدة )....( مستقيلة من الخدمة سندًا ألحكام المادة 

 .وتعديالته )نظام الموظفين( 111/15االشتراعي رقم 
 

 98/7/9002ـ  146قرار رقم 
 : توصية جانب وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بما يلي

أ ـ النظر في اإلفادات الصادرة عن المدارس والثانويات الخاصة، العائدة للتالمذة الذين وردت أسماؤهم في متن هذا 
 .وء الوقائع الواردة فيهالقرار، وذلك في ض

، لجهة تنظيم 12/5/53تاريخ  910/53ب ـ التعميم على المناطق التربوية كافة ضرورة التقيد بأحكام القرار رقم 
 .وضبط اللوائح المدرسية الواردة إليها وعدم قبول أي الئحة تخالف أحكام هذا القرار

للمدارس والثانويات الخاصة، السيما المدارس الواردة ج ـ إعادة النظر في تراخيص التدريس المسائية المعطاة 
 .أسماؤها في متن هذا القرار والتي ال تلتزم باألعداد المحددة لها في التراخيص
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د ـ إيداع المنطقة التربوية في جبل لبنان نسخة عن اللوائح المدرسية التي تقدم وتسجل في مكتب الوحدة التربوية 
ديمها، بما يمكن المنطقة التربوية من ضبط لوائح هذا المكتب بشكل دقيق وفعال الصغرى )الشياح(  بتاريخ تق

جراء رقابة على المصادقات التي تتم فيه، والنظر في إلغاء هذا المكتب بعد زوال الظروف االستثنائية التي  وا 
 .استدعت وجوده ونقل مهامه إلى المنطقة التربوية في جبل لبنان

من مهام المصادقة على اإلفادات المدرسية لقيامه  ،ق بمصلحة التعليم الخاص، السيد )....(هـ ـ إعفاء المعلم الملح
 .بالمصادقة على إفادات خاصة لتالمذة لم تدرج أسماؤهم في اللوائح االسمية

المركزية، و ـ اعتماد نظام المكننة للوائح العائدة للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة كافة وربطها مباشرة باإلدارة 
 .بما يحقق تأمين رقابة فعالة عليها وضبط أوضاعها وفقًا لألصول

 
 11/8/9002ـ  155قرار رقم 

 : توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل علىـ 
قين بوحدات الوزارة سندًا ألحكام وقف العمل بالموافقات االستثنائية لدوام أساتذة التعليم الثانوي والمدّرسين الملحأ ـ 

 111/15من المرسوم االشتراعي رقم  42، وتطبيق أحكام المادة 10/2/1566تاريخ  1119المرسوم رقم 
 .)نظام الموظفين(

لجهة تكليف المنطقة التربوية في مدينة بيروت استالم لوائح  12/5/1553تاريخ  910/53تعديل القرار رقم  ب ـ
 .العاملة في نطاق المدينة والعمل على تبريرها حيث يلزم، أسوة بالمناطق التربوية كافة الثانويات والمدارس

 .اعتماد ساعات ضبط الدوام االلكترونية في الوزارة ووحداتها كافة تنفيذًا للتعاميم الصادرة بهذا الشأنج ـ 
التعليم الثانوي والمدّرسين الملحقين اعتماد المداورة كل سنتين او ثالث سنوات عند توزيع المهام على أساتذة د ـ 

 .66 /1119الموظفين اإلداريين سندًا ألحكام المرسوم رقم  بالوزارة لمساعدة
 

 94/8/9002ـ  163قرار رقم 
مدّرس التربية  توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على توجيه كتاب تنبيه إلى

( بضرورة التقيد 14/150)....( )رقمه المالي السيد  وية األخطل الصغير، الجديدة قضاء المتن،الرياضية في ثان
 .بالقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في ما خص التعاقد للتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي

 
 94/8/9002ـ  165قرار رقم 

 .بية، بعدم التعاقد مجددًا مع المدّرس السيد )....(توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتر 
 

 8/2/9002ـ  178قرار رقم 
لتعميم على المدارس با، واإلنماء وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوثجانب كل من توصية 

 .الرديفة التالميذ بشراء الكتب إلزامالرسمية عدم 
 

 93/2/9002ـ  189قرار رقم 
وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بمتابعة الموضوع لدى الجهات القضائية المختصة تبعًا  توصية
 .إلحالتها

 
 15/10/9002ـ  919قرار رقم 

إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مصلحة التعليم الخاص، نسخة عن تقرير التفتيش، 
 .إليها إجراء المقتضى الالزم بشأن مضمون التقرير على ضوء الوقائع الواردة فيه والطلب
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 15/10/9002ـ  915قرار رقم 
الرقم توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على إقصاء المرشح )....( حامل 

 نظام) 11/6/1001تاريخ  1659حكام المرسوم رقم ألسندًا  ،عن االمتحانات الرسمية ألربع دورات 16314
 .(الجديدة للمناهج وفقا األربعة بفروعها العامة والثانوية المتوسطة للشهادتين الرسمية االمتحانات

 
 15/10/9002ـ  916قرار رقم 

الفيزياء والكيمياء  المديرية العامة للتربية، بالعمل على تأمين مدّرس لمادتي ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي
بغية التمكن من للصف التاسع من التعليم األساسي لمدرسة المنصورية الرسمية، قضاء المتن، بالسرعة الممكنة، 

 .انجاز المنهج الرسمي المقرر وفقًا لألصول وفي الوقت المطلوب
 
 
 

 15/10/9002ـ  917قرار رقم 
لعامة للتربية، بالعمل على دمج مدرسة رمل الظريف المتوسطة المديرية اتوصية وزارة التربية والتعليم العالي، 

 .الرسمية للصبيان بمدرسة أخرى تدّرس اللغة األجنبية األولى ذاتها
 

 15/10/9002ـ  918قرار رقم 
 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على اقصاء المرشحين الواردة اسماؤهم في متن

 .هذا القرار عن االمتحانات الرسمية الربع دورات متتالية
 

  15/10/9002ـ  996قرار رقم 
باإلسراع في إنهاء ملف المدّرسين المنقطعين  ،توصية جانب وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية

لخدمة النقطاعهم عن عملهم دون مبرر، عن العمل الذين أعد لهم مشروع مرسوم جماعي باعتبارهم مستقيلين من ا
يداع جانب مجلس الخدمة المدنية، بالسرعة الالزمة، الملفات العائدة لهؤالء المدّرسين وفقًا ل لية الواردة بكتاب  وا 

 .11/5/1009تاريخ  3121مجلس الخدمة المدنية رقم 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل 
 

 8/1/9002ـ  4قرار رقم 
األشغال العامة والنقل، بالعمل على تعيين مجلس إدارة جديد في مصلحة استثمار مرفأ صور بسبب توصية وزارة 

 .11/1/1001تاريخ انتهاء والية المجلس الحالي ب
 

 8/1/9002ـ  8قرار رقم 
 : توصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للطرق والمباني، بما يلي

ديريات االقليمية لألشغال العامة في المحافظات كافة، ضرورة التقيد بمضمون المذكرة اإلدارية أ ـ التعميم على الم
، المتعلقة بأخذ موافقة المديرية العامة للطرق والمباني على أي تعديل 1/10/1001ط.م تاريخ  30/1رقم 

 .لموقع وطبيعة ونوعية وكمية األشغال
لمعنية التقيد باألصول الواجب اتباعها والتأكيد على المذكرات والكتب التي ب ـ الطلب إلى دائرة المختبر والدوائر ا

ترعى كيفية أخذ عينات طبقة األساس عن الطرق وفحصها والتأكد من سماكتها قبل المباشرة بفلش طبقة 
 .االيدياليت
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)الموافقتان رقم  ج ـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق االستشاري الذي كان مكلفًا اإلشراف على طريق الزكزوك
في قضاء البترون( تطبيقًا لنص المادة الثانية عشرة من دفتر الشروط )تأمين خدمات  1242-1245/1001

/ف تاريخ 19مراقبة أشغال غب الطلب لصيانة وتأهيل مختلف أقسام شبكة الطرق( المرفق بالمذكرة رقم 
 .الصادرة عن السيد وزير األشغال العامة والنقل 16/5/1001

ـ اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة بحق متعهدي األشغال على الطرقات موضوع هذه القضية، إلنجاز التعليمات  د
عادة تنفيذ كامل األجزاء المتضررة وفق ما نص عليه دفتر الشروط والمواصفات الخصوصية إلنشاء  الالزمة وا 

 .االعتبار إعادة جدولة مهل االستالم النهائي وصيانة الطرق وذلك ضمن مهلة تحددها اإلدارة مع األخذ بعين
هـ ـ إعادة احتساب قيمة األشغال الفعلية المتعلقة بطريقي الزكزوك وكفور العربي وفرض الحسومات والغرامات 

 المتوجبة في ضوء ما تم تفصيله في متن هذا القرار.
للشروط المحددة في قانون المحاسبة العمومية، و ـ عدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إال في الحاالت الضرورية ووفقًا 

واعتماد طريقة الصفقات العمومية في التلزيم إلعطاء المشاريع صفة الشمولية وتحقيق الغاية المرجوة 
 .بالشكل المطلوب وبأقل كلفة ممكنة

 
 90/1/9002ـ  17قرار رقم 

 : م المدني، بما يليتوصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظي
أ ـ الطلب إلى دائرة التنظيم المدني في قضاء عاليه، العمل على وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية 

 ./القبة، الشويفات)....( العقارية للعقار رقم 
لمخالفته  15066رقمه في النقابة  ،ب ـ الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت التحقيق مع المهندس السيد )....(

 .أصول مزاولة مهنة الهندسة
ج ـ الطلب إلى نقابة الطوبوغرافيين إجراء التحقيق الالزم مع كل من الطوبوغرافي المجاز السيد )....(  رقمه في 

 .القرار الواردة في متن هذا ، لألسباب 192رقمه في النقابة  ،، والمهندس المجاز السيد )....(946النقابة 
 

 17/9/9002ـ  40قرار رقم 
توصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بعدم إعطاء أي موافقة على الترخيص 

والنصوص األخرى ذات  1/10/1551تاريخ  196/1بالبناء إال في حال توافر الشروط المحددة في القرار رقم 
 .ود نصوص قانونية واضحةالصلة، وعدم التوجه إلى طلب االستشارة عند وج

 
 7/4/9002ـ  74قرار رقم 

توصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالطلب إلى جميع رؤساء الدوائر الفنية 
رسوم )الم 11294/1001من ثالثًا من المادة الثانية من المرسوم رقم  1 – 1 –التابعة لها التقيد بمضمون البند ب 

 .التطبيقي لقانون البناء( والسيما الفقرة الثانية من البند المذكور
 

 5/5/9002ـ  87قرار رقم 
توصية وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالطلب إلى دائرة التنظيم المدني في عاليه، 

دات الواجبة وخرائط البناء القائم على العقار المذكور، /عاليه، بضرورة تقديم المستن1342إبالغ صاحب العقار رقم 
لدرسها والتثبت من توصية وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالطلب إلى دائرة التنظيم 

اء القائم /عاليه، بضرورة تقديم المستندات الواجبة وخرائط البن1342المدني في عاليه، إبالغ صاحب العقار رقم 
اق وضعه على أحكام القوانين واألنظمة النافذة، على على العقار المذكور، لدرسها والتثبت من قانونية البناء، وانطب
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بالغ  ان يصار في حال عدم التجاوب إلى اتخاذ التدابير واإلجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالة، وا 
 .التفتيش المركزي بالنتيجة ليبنى على الشيء مقتضاه

 
 15/6/9002ـ  112قرار رقم 

 : والنقل، المديرية العامة للطرق والمباني، بما يلي توصية جانب وزارة األشغال العامة
 .أ ـ تضمين ملفات أشغال غب الطلب، الصور والخرائط الضرورية لتنفيذها واحتساب كمياتها بالشكل الصحيح

باتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة لمنع انزالق المواد المخزنة في أمالكها إلى المجرى  HOLCIMEب ـ إلزام شركة 
 .ي في منطقة الهريالمائ

 .ج ـ تنبيه المهندس السيد )....( إلى ضرورة توخي الدقة في العمل
 

 14/7/9002ـ  141قرار رقم 
توصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالعمل على إصدار الدراسة التنظيمية 

 .لالخاصة بمنطقة حوش األمراء زحلة وفقًا لألصو 
 

 93/2/9002ـ  185قرار رقم 
 :  توصية وزارة األشغال العامة والنقل، بما يلي

 .ـ العمل على تعيين مجلس إدارة جديد لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس
  .ـ تعيين مدير أصيل للمصلحة

ات المالية ـ الطلب إلى مجلس اإلدارة الحالي تصريف األعمال دون الشروع في نفقات قد ترهق المصلحة بااللتزام
 .حتى يتم تعيين مجلس إدارة جديد

 
 6/10/9002ـ  122قرار رقم 

باحتساب المبالغ المالية التي تقاضاها السيد )....(  ،المديرية االدارية المشتركة ،توصية وزارة األشغال العامة والنقل
األخذ بعين االعتبار الفوائد مع  ،وتحصيلها منه وفق األصول ،وفق ما تم بيانه في متن هذا القرار ،دون وجه حق

 .القانونية المترتبة عليه
 

 15/10/9002ـ  999قرار رقم 
كٍل في ما خصها، بالعمل على إلغاء قرار وضع اليد  ،توصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، وبلدية )....(

بالغ ذلك إلى أمانة السجل ، و 1442/93ورقم  4592/93/بكفيا، والمرسومين رقم ..( .)... وعلى العقارين رقم  ا 
 .العقاري في المتن ليصار، في ضوئه، إلى نقل ملكية العقارين المذكورين إلى أسماء أصحابهما الحقيقيين

 
 15/10/9002ـ  993قرار رقم 

توصية جانب وزارة األشغال العامة والنقل، المديرية العامة للطرق والمباني، باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق 
شاري "شركة يونيتيك" لعدم قيامه بما يضمن إنجاز األشغال بصورة جيدة وعدم توخيه الدقة في تنظيم جداول االست

 .الكميات وفق ما تقتضيه مهامه
 

 وزارة الطاقة والمياه 
 

 8/1/9002ـ  4قرار رقم 
 :  توصية مصلحة استثمار مرفأ صور، بما يلي
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 .ـ العمل على ملء المراكز الشاغرة لديها
 ./ل.ل10000000000عمل على تسديد السلفة التي حصلت عليها منذ إنشائها والبالغة قيمتها /ـ ال

 .ـ إنجاز المكننة في الدوائر اإلدارية والمالية
 .ـ العمل على تنفيذ مشروع كاسر الموج وتعميق األحواض لما في ذلك من تأثير إيجابي على إنتاجية المرفأ

 .حتى تاريخه 1004ق الخارجي من العام ـ العمل على تلزيم أعمال التدقي
 .)تنظيم محاسبة المواد( 11/6/56تاريخ  2610ـ مسك حسابات المواد وفقًا ألحكام المرسوم رقم 

 
 8/1/9002ـ  7قرار رقم 

 :  توصية جانب وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، بما يلي
 .ي اإلدارة ألشخاص من غير الموظفينخصيص مكاتب فتأ ـ عدم 

ب ـ تنظيم استعمال السيارات وفقًا للتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، خاصة لجهة مسك 
سجالت بإيصاالت المحروقات تبين فيها الكميات المستهلكة وأرقام السيارات وأسماء مستعمليها والجهة أو 

 .المصلحة التي استعملتها
 .ـ خفض نفقات المحروقات وصيانة اآلليات ومصاريف الضيافة والهدايا واألعياد والتمثيلج 

من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بعدم تجزئة النفقة إال في حاالت  113د ـ التشدد في تطبيق أحكام المادة 
 .والنشاطات المخصصة لهاالضرورة واستعمال بنود الموازنة وصرف المبالغ المرصدة فيها وفقًا للحاجات 

 هـ ـ اعتماد المناقصة العمومية كأساس لعقد الصفقات وخاصة تلك العائدة منها لنفقات الضيافة )مطاعم، فنادق(.
 .و ـ التشدد في تطبيق أحكام الدوام الرسمي، خاصة لجهة حسم ساعات التأخير أو الغياب غير المبرر قانوناً 

لكترونية، وفي التكليف بالعمل اإلضافي، وفي إعطاء أوامر المهمة وعدم تكليف ز ـ التشدد في استعمال الساعة اال
 .غير الفنيين بها خاصة أولئك الذين ال يتطلب عملهم االنتقال من اإلدارة إلى المناطق

 .ح ـ التشدد في وضع برامج أسبوعية للموظفين واالكتفاء بأذونات المهمة اليومية 
 

 90/1/9002ـ  12قرار رقم 
وصية جانب وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة لالستثمار، بالتعميم على المؤسسات االستثمارية للمياه وجوب ت

ثبات ذلك في محضر خطي  .إجراء التنسيق وتحديد المهام في حال دخول أكثر من متعهد إلى موقع عمل واحد وا 
 

 90/1/9002ـ  90قرار رقم 
 :  بل لبنان بما يليتوصية جانب مؤسسة مياه بيروت وج

/ل.ل )اثنان وأربعون مليونًا 4101310000أ ـ اصدار أمر تحصيل باسم الجابي اآلنسة )....(  بمبلغ وقدره /
 .ومئتان وخمسة وثالثون الف ليرة لبنانية( لمصلحة صندوق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

بواسطة االيصاالت من المشتركين في دائرة عاليه  ب ـ استعادة جميع االموال التي حصلتها الجابي اآلنسة )....(
ال تزال تحتفظ بها، باإلضافة إلى االموال والتي  1004و  1003ايصااًل في العامين  110المفقودة وعددها 
عادتها إلى صندوق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان  المحصلة بواسطة اإليصاالت المستنسخة والمزورة وا 

ونية الالزمة للحصول على هذه االيصاالت المزورة واستبدالها بايصاالت رسمية وحصر واتخاذ اإلجراءات القان
 .اعدادها ومبالغها ومالحقة جميع المتورطين في هذا الموضوع
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ج ـ اصدار النص القانوني بعدم مالحقة المشتركين في دائرة عاليه الذين سددوا ما توجب عليهم من رسوم للجابي 
هم المالية قبل تاريخ ت مفقودة او مستنسخة، والذين يبرزون ايصاالت تثبت براءة ذمتاآلنسة )....( بايصاال

14/5/1006. 
 د ـ العمل على معرفة مصير دفتر االيصاالت المسلم للجابي السيد )....( والمفقود في دائرة عاليه والذي يحمل

 .63010لغاية الرقم  63001الرقم 
نسة )....( كتدبير احترازي والقاء الحجز على أمالكها، وعلى الكفالة، وعلى  هـ ـ التأكيد على منع سفر الجابي اآل

واسترداد المبالغ كافة التي لم توردها إلى صندوق مصلحة مياه الباروك من تاريخ  ،تعويض  نهاية خدمتها
 .14/5/1006طاعها عن العمل بتاريخ بداية تكليفها أعمال الجباية ولغاية انق

 
 3/9/9002ـ  95قرار رقم 

 توصية مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بالعمل على تنفيذ باقي النقاط الواردة في متن هذا القرار.
 

 17/9/9002ـ  37قرار رقم 
توصية وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة للنفط، بالعمل على إرسال النسخ المطلوبة عن فواتير شراء المحروقات 

 .ان في األوقات المناسبةالعائدة لمؤسسة كهرباء لبن
 

 3/3/9002ـ  59قرار رقم 
 : توصية جانب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالطلب إلى دائرة كسروان عمل ما يلي
 ./ذوق مصبح323أ ـ تأمين المياه بصورة دورية ومنتظمة لسكان المجمع الماروني القائم على العقار رقم 

دائرة مياه كسروان بلوائح المشتركين في المناطق التي يتولون فيها أعمال  ب ـ تزويد عّمال الفاتورة العاملين لدى
 .التعيير والتختيم

ج ـ التشدد في مراقبة العّمال المياومين عن طريق إجراء التفتيش الدوري عليهم والتحقق من قيامهم بمهامهم وفق 
 .األصول

ونزع العيارات غير النظامية وتلك التي لم تسدد  مصبح د ـ إجراء عملية مسح لالشتراكات المؤقتة في منطقة ذوق
 .بدالت اشتراكاتها

 
 91/4/9002ـ  72قرار رقم 

 : توصية مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بما يلي
ـ متابعة الكشف ومراقبة االشتراكات، لجهة نقل االشتراكات من أسماء األشخاص األساسيين إلى أسماء األشخاص 

 .المنتفعين فعلياً 
 .راء مداورة بين مراقبي التوزيع وفقًا لبرنامج سنوي معد لهذه الغايةـ إج

وتكليف موظف من العاملين في شحيم أو من المقيمين في المنطقة  ،ـ استعادة مفاتيح خزان بسابا من السيد )....(
قفاله  .القيام بفتح الخزان وا 

 
 5/5/9002ـ  20قرار رقم 

كٍل في ما خصها، باتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى تسوية  ،ياه واالتصاالتتوصية جانب كل من وزارتي الطاقة والم
وضع البناءين المخصصين لخزان المياه وللسنترال على العقار المسمى "البالن" في خراج بلدة مركبا قضاء 

 .مرجعيون في ضوء أحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء
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 93/2/9002ـ  184قرار رقم 
مدير  –مياه البقاع باحتساب ودفع العائدات المستحقة للمدير العام السابق لمؤسسة مياه البقاع توصية مؤسسة 

العائدات المعمول به عن وفقًا ألحكام المادة السابعة من نظام  ،مصلحة مياه زحلة وجوارها سابقًا، الدكتور )....(
 .1004سنة 

 
 90/10/9002ـ  905قرار رقم 

والمياه، المديرية العامة لالستثمار، بالعمل على إصدار النصين الالزمين بإنهاء خدمة  توصية جانب وزارة الطاقة
 .كل من الموظف المهندس السيد )....( والمتعاقد السيد )....( عماًل بأحكام القوانين واألنظمة النافذة

 
 15/10/9002ـ  997قرار رقم 

 : بما يلي ،الستثمارتوصية جانب وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة ل
الطلب إلى المؤسسات االستثمارية للمياه والصرف الصحي في المحافظات كافة، العمل على إصالح األعطال ـ  1

الموجودة في محطات ضخ المياه العاملة في نطاق كل منها،السيما تلك الواردة منها في محاضر تسليم مواقع 
لما  1005ى متعهدي اإلدارة والتشغيل والصيانة والتموين للعام العمل من قبل المديرية العامة لالستثمار إل

 .يترتب على عدم إصالحها من نتائج سلبية على عمل تلك المحطات
إعادة النظر في العقود المبرمة مع متعهدي تشغيل محطات ضخ المياه بحيث تتولى مؤسسات المياه والصرف  ـ 1

الرابعة شغيل وصيانة محطات ضخ المياه، عماًل بأحكام المادة الصحي، كل في نطاق استثمارها، إبرام عقود ت
 .111/1000من القانون رقم 

 
 وزارة الصحة العامة

 
 3/9/9002ـ  99قرار رقم 

 : توصية إدارة مستشفى سبلين الحكومي، بما يلي
قسام تمريضية، خالفًا أ ـ استرداد قيمة التعويضات المالية المدفوعة للممرضين المجازين الذين كلفوا مهام رؤساء أ

 .لألصول
 .ب ـ صرف تعويض النقل المؤقت للمستخدمين الذين لم يتقاضوه عن األشهر الثالثة األولى من بدء عملهم

 ج ـ الطلب إلى المستخدمين الخاضعين ألحكام قانون اإلثراء غير المشروع تقديم التصاريح المطلوبة منهم قانونًا.
 .ارة وفق األصولد ـ تعيين أمين سر لمجلس اإلد

هـ ـ إيداع التفتيش المركزي نتائج الحكم القضائي الصادر بحق السيدين صالح الدبيسي ووجيه حرب، لتحديد 
 .المسؤوليات المسلكية في ضوئه

 : توصية وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بما يلي
 .ض في المستشفيات العامةأ ـ النظر في تعديل الشروط المطلوبة لوظيفة رئيس قسم تمري

)النظام المالي للمؤسسات  11355/52من المرسوم رقم  51ب ـ تحديد قيمة الكفالة المالية المذكورة في المادة 
 .العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة(

 
 3/3/9002ـ  47قرار رقم 

 : توصية وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بما يلي
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طلب إلى األطباء المراقبين التقيد بأصول الرقابة على المؤسسات الصحية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة ـ ال
والمتعلق بتحديد مهام الطبيب المراقب في وزارة  19/3/1009تاريخ  149وبالمهام المحددة لهم في القرار رقم 

 .الصحة العامة
بالواجبات المنصوص عليها في العقد النموذجي، وزارة التقيد ـ الطلب إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع ال

واالمتناع عن تقاضي أي مبلغ إضافي من المرضى الذين يتلقون العالج على نفقة وزارة الصحة العامة وتسهيل 
 .عمل األطباء المراقبين

 .ـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المستشفيات المخالفة لشروط العقد النموذجي
من مراكز إعطاء البطاقات عدم السماح ألي شخص أو مندوب بمتابعة أعمال المواطنين بدون وجود  ـ الطلب

 .المريض أو أحد أقربائه
ـ إجراء مناقالت دورية لألطباء المراقبين بشكل ال يؤدي إلى بقاء الطبيب المراقب في المستشفى ذاتها فترة زمنية 

 .طويلة
الموقعة مع المستشفيات، وأي تعديل يطرأ على االعتمادات المخصصة لكل ـ إبالغ األطباء المراقبين العقود 

  .مستشفى بالسرعة الالزمة منعًا ألي تجاوز
 7/4/9002ـ  70قرار رقم 

توصية جانب وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بالعمل على تحديد مهام العاملين في مصلحة الهندسة 
يم العمل في الوحدة المذكورة، وذلك بالتعاون مع إدارة األبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة الصحية التابعة لها وتنظ

 .المدنية
 

 12/5/9002ـ  101قرار رقم 
 : توصية إدارة مستشفى النبطية الحكومي بما يلي

 .ة ماليةـ العمل على إنجاز الموازنة السنوية للمستشفى ضمن المهل المحددة بحيث تكون جاهزة في بداية كل سن
 .ـ اعتماد المناقصات العمومية لشراء جميع اللوازم بعد تقدير الكمية السنوية لكل نوع وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقة

 .ـ تضييق نطاق عقود استئجار اآلالت )الليزينغ( وعقود الشراء بالتراضي
 .ـ العمل على إنهاء حاالت شراء الخدمات

 .بط الكمية المستهلكة من المحروقات بالساعات التشغيليةـ تركيب عداد لكل مولد كهربائي لر 
 .باآللف إلى وزارة المالية 3ـ متابعة تسديد رسم الطابع المالي ألـ 

 ....( عن لجنة الشراء في المستشفىـ العمل على تحييد رئيس قسم المشتريات والمستودعات السيد ).
 .لصالح مؤسسة كهرباء لبنانـ العمل على تقسيط المبالغ المتوجبة على المستشفى 

 
 15/6/9002ـ  115قرار رقم 

 : توصية وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بما يلي
 ،رئيس قسم الحجر الصحي في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، والسيد )....( ،ـ تنبيه كل من الدكتور )....(

خي الدقة ومراجعة السجالت الرسمية المعتمدة عند إعداد رئيس مركز الحجر الصحي بالتكليف، إلى وجوب تو 
 .الكتب والمراسالت المتعلقة بمهامهما

 
 14/7/9002ـ  140قرار رقم 

 : توصية جانب وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بالعمل على ما يلي
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رصد االعتمادات الالزمة لها وفق دراسة الحاالت الفعلية المتوجبة لذوي األمراض المزمنة والمستعصية و  ـ 1
 .القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

إلحاق العدد الالزم من الصيادلة بصورة دائمة في مركز توزيع الدواء في الكرنتينا بما يتناسب مع ضرورات ـ  1
 .العمل

الزمين لتسهيل اتصاالت استحداث مكتب لالستعالمات في مركز توزيع الدواء في الكرنتينا ورفده بالموظفين الـ  3
 .المواطنين واستفساراتهم عن توفر الدواء

لحاق العدد الالزم من الصيادلة بها، للتخفيف من أعباء االنتقال ـ  4 تفعيل مراكز تسليم الدواء في المحافظات، وا 
 .على المواطنين ومن االزدحام في مركز الكرنتينا

السيد وزير الصحة العامة الستالم األدوية، بحيث  تكليفهم من قبل النظر في إلغاء دور المندوبين الذين يجريـ  1
 .يتم التسليم للمريض مباشرة أو ألحد أفراد عائلته أو وكيله القانوني

 
 11/8/9002ـ  152قرار رقم 

توصية إدارة مستشفى صيدا الحكومي بتطبيق أحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء على المستخدمين في 
 .فى صيدا الحكومي من غير اللبنانيينمستش

 
توصية جانب وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بإلزام المستشفيات الحكومية بإستخدام الناجحين في 
المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية وتعيينهم في الوظائف التي تقدموا إليها، وعدم اللجوء الى ملء هذه 

 .دمين بصفة شراء خدماتالوظائف بمستخ
 

 6/10/9002ـ  122قرار رقم 
بالطلب الى نقابة األطباء في لبنان التحقيق مع الدكتور  ،المديرية العامة للصحة ،توصية وزارة الصحة العامة

 .خالفًا لألصول ،إلصداره تقارير طبية بإسم السيد )....( ،)....(
 وزارة الزراعة

 
 8/1/9002ـ  6قرار رقم 
انب وزارة الزراعة، المديرية العامة للزراعة، باتخاذ اإلجراءات القانونية اآليلة إلى إزالة التعديات الحاصلة توصية ج

/منطقة البص العقارية، صور، واسترداد العقارين المذكورين بالطرق القانونية 1663ورقم  1661على العقارين رقم 
 .المتاحة، كافة

 
 8/1/9002ـ  2قرار رقم 

 : وزارة الزراعة، المديرية العامة للزراعة، بما يلي توصية جانب
أ ـ تكليف دائرة الصيدلة النباتية ومختبر كفرشيما التابع لها بجمع عينات من المبيدات الزراعية المشكوك بأمرها، 

صدار نتائج الفحص في مهلة ال تتعدى الثالثة أشهر  .والقيام بفحصها على نفقة الشركات المستوردة وا 
خاذ التدابير الالزمة بشأن األدوية الزراعية، موضوع هذه القضية، في حال ثبوت ضررها على الصحة ب ـ ات

 .العامة
ج ـ وقف استيراد أو إدخال أي مبيد مشكوك في أمره، وان بصورة مؤقتة، لحين صدور نتائج التحاليل المطلوب 

 .إجراؤها
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ها الداخلي، ان من حيث االجتماع أو من حيث التصويت د ـ حث لجنة األدوية الزراعية على التقيد بأحكام نظام
ووضع مهلة زمنية ال تتعدى االسبوعين لتحضير مشروع قرار، خاصة إذا كان مشروع القرار يطال الصحة 

 .العامة كمنع استيراد مبيدات ألسباب موجبة
الزراعية السابع تاريخ  هـ ـ الطلب إلى مصلحة وقاية النبات تنفيذ ومتابعة ما ورد في محضر لجنة األدوية

( FAOاألغذية والزراعة الدولية )ال سيما لجهة مراسلة كل من االتحاد االوروبي ومنظمة  ،10/5/1002
لتزويدها بالئحتين: تتعلق األولى باألدوية الممنوع تسجيلها خالل السنوات الخمس األخيرة، والثانية باألدوية 

 .المناسبة بشأنهاالتي لن يعاد تسجيلها، التخاذ القرارات 
و ـ تشكيل لجنة علمية بمشاركة مصلحة وقاية النبات لتحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع إدخالها واستعمالها 

دخال واستعمال األدوية الزراعية في لبنان  .في لبنان، واقتراح تحديث قرارات تنظيم وتسجيل وا 
 يم إدخال وتسجيل واستعمال األدوية الزراعية في لبنان()تنظ 16/1/1001تاريخ  15/1ز ـ تعديل القرار رقم 

بما يتوافق مع مضمون اإلجراءات العملية الواردة بصورة مفصلة في محضر  ،والقرارات األخرى ذات الصلة
خضاع المستندات  ،14/11/1002اجتماع اللجنة الوزارية المنعقد بتاريخ  الصادرة عن الجهات الرسمية  وا 

 .لمنشأ، للتصديق من السفارات والقنصليات اللبنانيةالمختصة في بلد ا
وزارة الزراعة بالعناصر البشرية ذات الكفاءة تمهيدًا ح ـ تعزيز مختبر كفرشيما التابع لدائرة الصيدلة النباتية في 

إلجراء الفحص على المبيدات المستوردة والمحضرة محليًا وعلى رواسب المبيدات في المنتجات الزراعية 
 .وانية بصورة كاملةوالحي

ط ـ تعزيز قسم المراقبة التابع لدائرة الصيدلة النباتية لكي يتمكن من القيام بمهامه المنصوص عليها في المرسوم رقم 
 .)تنظيم وزارة الزراعة وتحديد مالكها( 10/6/1554تاريخ  1146

 
 3/9/9002ـ  30قرار رقم 

 : راعة، بما يليتوصية جانب وزارة الزراعة، المديرية العامة للز 
أ ـ إعادة النظر بالقرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد شروط استيراد البطاطا المخصصة لألكل لجهة إخضاعها 

 ،السماح بإدخالها إلى األراضي اللبنانيةللفحص المخبري للتأكد من خلوها من األمراض الحجرية، وذلك قبل 
والعفن الحلقي من فضالت البطاطا المذكورة إلى التربة عبر  للحؤول دون إمكانية انتقال مرضي العفن البني

 .الري أو عبر المياه المبتذلة أو ما سوى ذلك من الوسائل
األبحاث العلمية الزراعية من خالل اعتماد فحوصات مخبرية ب ـ العمل على تطوير مختبر تل العمارة في مصلحة 

سيما المتعلقة منها بفحص أمراض العفن البني والعفن متطورة تتالءم مع التشريعات الدولية الحديثة وال
 .الحلقي

 
 7/4/9002ـ  63قرار رقم 

 : توصية وزارة الزراعة، المديرية العامة للزراعة، بما يلي
رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان باإلنابة، إلى ضرورة التقيد باألصول القانونية واإلدارية  ،أ ـ تنبيه الدكتور )....(

 .والمراجعات المعروضة عليه لبت الشكاوى
، وتعميم 12/94بمضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ب ـ تشديد الرقابة التسلسلية على جميع وحداتها، والتقيد 

 .، وبالقرارات الوزارية ذات الصلة9/1001رئاسة التفتيش المركزي رقم 
 .دارية أثناء التعامل في ما بينهمج ـ التأكيد على جميع العاملين وجوب االلتزام بأصول اللياقة اإل
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 14/7/9002ـ  138قرار رقم 
 : توصية وزارة الزراعة، المديرية العامة للزراعة، بما يلي

ـ العمل على إعادة احتساب أجور األجراء لديها استنادًا إلى البرنامج المحاسبي الجديد المتضمن جميع القوانين  1
صدار القرار الالزم بشأنها عن السيد وزير  والمراسيم، بما فيها زيادات التدّرج الدورية المتعلقة باألجور، وا 

 .الزراعة
 .دفع أو استرداد الفروقات الناتجة عن عملية إعادة االحتسابـ  1
 .تكليف العدد الالزم من الموظفين لمعاونة دائرة المحاسبة في إنجاز المهمة المذكورةـ  3
 

  93/2/9002ـ  188قرار رقم 
 / ISO 19011 جانب مصلحة األبحاث العلمية الزراعية بالعمل على الحصول على شهادة االعتماد/توصية 

لقسم الفحوص الكيميائية في مختبر الفنار، أسوة بقسم التحاليل الجرثومية في المختبر المذكور، المعترف بها عالميًا 
 لمحلي والعالمي بمهاراتها الفنية ومصداقية لما لهذه المسألة من أهمية بالنسبة للمختبرات من أجل االعتراف ا

 .عملها
 

 15/10/9002ـ  908قرار رقم 
 .توصية وزارة الزراعة، المديرية العامة للزراعة، بالنظر في إمكانية إعادة السيد )....( إلى مركز احراج حمانا

 
 وزارة اإلعـالم

 
 90/1/9002ـ  19قرار رقم 

 : عامة لإلعالم، بالعمل على ما يليتوصية وزارة اإلعالم، المديرية ال
والعامالت في  ،المديرية العامة لإلعالم ،المتعاقدات في وزارة اإلعالم ،)....( و)....( ،أ ـ تنبيه السيدات: )....(

، والمذكرات 11404/61مكتب الكورة، إلى ضرورة التقيد بأحكام الدوام الرسمي كما نص عليها المرسوم رقم 
 .صلةالتنظيمية ذات ال

 .ب ـ تسوية وضع السيدة )....( لجهة تحديد مركز عملها، وفقًا لعقد االتفاق الموقع معها
 

 وزارة المالية
 

 8/1/9002ـ  1قرار رقم 
 : توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يلي
من منطقة ميناء  1415ورقم  1463ورقم  1431أ ـ تصحيح مضمون اإلفادات العقارية العائدة للعقارات رقم 

الحصن العقارية، والمدرجة في مدخالت الحاسوب لديها، وفق ما ورد في الصحائف العينية العائدة للعقارات 
 .المذكورة

ب ـ الطلب إلى الموظفين المعنيين مطابقة اإلفادات العقارية التي يصدرونها مع الصحائف العينية العائدة لها، قبل 
 .ب العالقةتسليمها ألصحا

 
 8/1/9002ـ  3قرار رقم 

 : توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يلي
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أ ـ اتخاذ اإلجراءات اآليلة الستيفاء الرسوم العقارية الناتجة عن الفرق بين الثمن الذي اعتمده أمين السجل العقاري 
مليون ليرة  319من قبل النيابة العامة المالية والبالغ  مليون ليرة لبنانية وبين الثمن المحدد 300والبالغ 
 .لبنانية

 .ب ـ تعيين موظف أصيل للقيام بمهام أمين مستودع في أمانة السجل العقاري في جونيه
 

 90/1/9002ـ  18قرار رقم 
ّساح في دائرة توصية جانب وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بالنظر في إمكانية نقل كل من الم

والمدقق في الدائرة المذكورة السيد )....( إلى مركز عمل آخر ال عالقة له  ،المساحة في بعبدا، السيد )....(
 .بالجمهور، وذلك بعد تأمين البديل

 
 3/9/9002ـ  91قرار رقم 

...( إلى تسهيل المعامالت توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بتنبيه األجير الدائم السيد ).
 .القانونية للمواطنين أصحاب العالقة، واالستجابة لمراجعاتهم بشأنها

 
 17/9/9002ـ  34قرار رقم 

توصية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، بالنظر في إمكانية استدراك الرسوم المتوجبة على وثائق األحوال 
 .نها في قلم نفوس بعلبكالشخصية التي تم نزع الطوابع المالية ع

 
 17/9/9002ـ  37قرار رقم 

توصية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، ببت طلبات الموافقة على فتح االعتمادات المرسلة إليها من قبل مؤسسة 
ستثمار كهرباء لبنان لشراء المحروقات، في األوقات المناسبة، ليصار إلى تصحيح القيود الحسابية في موازنة اال

 .والحسابات القطعية خالل السنة المالية ذاتها
 

 3/3/9002ـ  45قرار رقم 
توصية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، بإبالغ التفتيش المركزي نتيجة الحكم القضائي للنظر في مسؤوليات 

 .الموظفين في ضوئه
 

 3/3/9002ـ  51قرار رقم 
العامة للشؤون العقارية، بالطلب إلى أمانات السجل العقاري كافة، التقيد  توصية جانب وزارة المالية، المديرية

من القرار رقم  12و19باألحكام التي ترعى ترقين القيود والقيود االحتياطية المنصوص عليها في المادتين 
 .)إنشاء السجل العقاري( 122/16

 
 7/4/9002ـ  67قرار رقم 

 : ة للشؤون العقارية، بما يليتوصية وزارة المالية، المديرية العام
ـ الطلب إلى أمناء السجل العقاري في المحافظات إصدار مذكرات إدارية تحدد من خاللها آلية تعطيل الطوابع على 

 .المستندات المتلفة لدى موظفي التسجيل وتشديد الرقابة على المستودعات الخاصة بها
المعاون بشبكة الكومبيوتر لدى محتسبية صور تسهياًل ـ النظر في إمكانية الربط االلكتروني لمكتب صور 

 .لمعامالت المواطنين
 .ـ العمل على سد النقص الحاصل في عدد الموظفين واألجراء في أمانة سجل محافظة لبنان الجنوبي

 
 91/4/9002ـ  76قرار رقم 



 -/م13-
 

ت، المديرية العامة لألحوال الشخصية، توصية كل من وزارة المالية، مديرية المالية العامة، ووزارة الداخلية والبلديا
و)....( و)....(  ،الموظفة في محتسبية قضاء الكورة ،كل في ما خصها، بتنبيه كل من السيدات: )....(

 .المتعاقدات في قلم نفوس الكورة، إلى وجوب التقيد التام بأحكام الدوام الرسمي ،و)....( و)....(
 

 91/4/9002ـ  84قرار رقم 
، لعدم توافقه وأحكام القانون رقم 1/1/1005تاريخ  1/1إعادة النظر بقراره رقم  ،على السيد وزير الماليةالتمني  ـ 

 .، والعمل على استصدار المراسيم الالزمة لحسن تطبيق القانون المذكور11/11/1002تاريخ  44
 3/ص3ة، سحب كل من الكتاب رقم توصية جانب وزارة المالية، مديرية المالية العامة، بالطلب إلى مديرية الخزين

، من الوحدات اإلدارية ذات الصلة، واالستمرار 19/1/1005تاريخ  3/ص34، والتعميم رقم 3/1/1005تاريخ 
، إلى حين صدور المراسيم التي 44/1002بالعمل في الوحدات اإلدارية المذكورة كما كان قبل نشر القانون رقم 

 .تحدد دقائق تطبيقه
 

 5/5/9002 ـ 20قرار رقم 
توصية جانب وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، باتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى الحفاظ على حقوق الدولة 

 .في ما عنى التعديات الحاصلة على العقار المسمى "البالن" الواقع في خراج بلدة مركبا قضاء مرجعيون
 

 12/5/9002ـ  105قرار رقم 
رة المالية، مديرية المالية العامة، بالطلب إلى مديرية الواردات في الوزارة العمل على لحظ الحاالت توصية جانب وزا

وحركة االنتقال غير الطبيعية في أصول  ،المشابهة لحالة شركة "مالكو التجارية" من ناحية الخسائر المتراكمة
 .قبل سقوطها بعامل مرور الزمن شركات التضامن وديونها، سعيًا الستدراك الضرائب المتوجبة عليها

 
 98/7/9002ـ  147قرار رقم 

 : توصية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، بما يلي
ـ التوقف عن فتح مهل جديدة أو الموافقة على طلبات استرحام الستبدال طوابع مالية مسحوبة من التداول بطوابع 

 .مالية بديلة
 من قبل لجنة استبدال الطوابع المالية وفق األصول وتنظيم محضر بعملية التلف.ـ تلف الطوابع المالية المصادرة 

 
 11/8/9002ـ  153قرار رقم 

توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة الستصدار شهادات قيد 
 .القرار، وفقًا لألصول القانونيةملكية بدل عن ضائع، للعقارات المذكورة في متن هذا 

 
  11/8/9002ـ  154قرار رقم 

 : توصية المديرية العامة للجمارك بما يلي
ـ العمل على تشديد العقوبات المفروضة بحق كل من مراقب القبول السيد )....( والكشاف السيد )....( لتتالءم مع 

 .المخالفة المرتكبة
البيان الجمركي موضوع القضية بعد ان تم قبوله وتسجيله وتخريمه  ـ ضبط مخالفة ضم مستندات إضافية إلى

 .نظاميًا، وقمعها بالغرامة الالزمة
 .ـ تحديد العقوبة المسلكية للمخلص الجمركي السيد )....( والمعنيين من مستخدميه
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بالتعليمات اإلدارية من قانون الجمارك، و  103ـ التعميم على المراكز الجمركية كافة ضرورة االلتزام بنص المادة 
التي تحظر تسليم أصحاب العالقة والغير البيانات الجمركية بعد قبولها وتسجيلها إال بموافقة نظامية، وذلك منعًا 

 .ألي عملية تالعب بها
 .ـ إحالة القضية أمام النيابة العامة التمييزية

 
 94/8/9002ـ  162قرار رقم 

لية العامة، بإصدار أمر تحصيل باسم السيد )....( بالمبالغ التي تقاضاها توصية جانب وزارة المالية، مديرية الما
 .1/1/1009ولغاية  11/9/1006مل في طوال الفترة الممتدة من تاريخ انقطاعه عن الع

 
 8/2/9002ـ  175قرار رقم 

ء معاملة ضم توصية جانب المديرية العامة للشؤون العقارية بالطلب الى أمين السجل العقاري في جونية اعطا
 .مجراها القانوني ،/ منطقة غبالة العقارية1614-1613-1611-12العقارات ذات االرقام / 

 
 6/10/9002ـ  123قرار رقم 

 :  توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بالعمل على ما يلي
)والممدد العمل به بموجب  10005/62رقم أ ـ النظر في إمكانية تحويل المالك المؤقت المحدث بموجب المرسوم 

سنوات( إلى مالك دائم، نظرًا للحاجة الدائمة إليه، وزيادة عدد الوظائف  3لمدة  340/1009المرسوم رقم 
 .تاريخه  الملحوظة بما يتناسب مع ازدياد حجم العمل بدءًا من تاريخ إصدار المرسوم المذكور حتى 

، لجهة تعديل مالك أمانة السجل 90/1009( الملحق بالمرسوم رقم 3ل رقم )ب ـ النظر في إمكانية تعديل الجدو 
 .العقاري في المتن، بما يتناسب مع الحاجة الفعلية، وتسوية أوضاع العاملين بالفاتورة، وفق األصول

 6/10/9002ـ  127قرار رقم 
ة الكفالة القانونية التي يجب على بوجوب إعادة النظر بقيم ،توصية جانب وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 .بما يتناسب وقيمة صرف العملة اللبنانية في الوقت الراهن ،المحتسب تقديمها قبل مباشرته وظيفته
 

 90/10/9002ـ 901قرار رقم 
ه في توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بالنظر في إمكانية تفريغ الشقة العائدة لمكتب بريد انف

من منطقة انفه العقارية، وتخصيصها لوزارة التربية والتعليم العالي،  1611قضاء الكورة، والواقعة في العقار رقم 
 .وذلك بالتنسيق مع وزارة االتصاالت، المديرية العامة للبريد

 
 15/19/9002ـ  911قرار رقم 

القانونية الالزمة لتحصيل قيمة الرسوم المستحقة  باتخاذ اإلجراءات -مديرية المالية العامة -توصية وزارة المالية
 .للدولة اللبنانية عن تسوية مخالفة البناء وتسديدها للخزينة

 
 وزارة االقتصاد والتجارة

 
 17/9/9002ـ  32قرار رقم 

 : توصية جانب وزارة االقتصاد والتجارة، المديرية العامة لالقتصاد والتجارة، بما يلي
 .يضات المتعاقدين مع كل من برنامج الجودة ومركز المعلومات التجاريةأ ـ إعادة النظر بتعو 

نظرًا للكلفة العالية لتعويضات  U.N.D.Pب ـ إعادة النظر بالعقد الموقع مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 .ورالمتعاقدين معه والتي تصرف من موازنة الوزارة، ولعدم تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج المذك
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ج ـ وضع حد للتشابك في الصالحيات ما بين مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان وذلك 
 : من خالل

ـ إما إلغاء مصلحة شؤون هيئات الضمان بصورة نهائية، وتعزيز لجنة مراقبة هيئات الضمان برفدها بالعناصر 
 .البشرية المتخصصة

ع ما إلغاء اللجنة المذكورة وا  ادة تفعيل مصلحة شؤون هيئات الضمان من خالل ملء الشغور الحاصل فيها ـ وا 
 .ورفدها باالختصاصيين في مجال التأمين

 
 وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 
 17/3/9002ـ  52قرار رقم 

 بالتقيد برأي ديوان المحاسبة القاضي بعدم جواز تكليف الموظف بأكثر من رئاسة ،توصية وزارة الشؤون االجتماعية
 .أو عضوية لجنة واحدة

 
 5/5/9002ـ  23قرار رقم 

 : توصية وزارة الشؤون االجتماعية، المديرية العامة للشؤون االجتماعية، بما يلي
مجراها النظامي ومراعاة المهل  1006و1001أ ـ إعطاء فواتير االتصاالت السلكية والالسلكية، العائدة للعامين 

 .تصفية نفقتها حسب األصولالنظامية في تدقيق تلك الفواتير و 
ب ـ إعادة تنظيم ملفات اإليجارات التي عقدتها الوزارة وفقًا لألنظمة المتعلقة بحفظ المستندات وتبويبها وفهرستها 

عادة تكوين عقود اإليجار والمستندات المفقودة  .وتسلسلها، ووضع ملف مستقل لكل مأجور وا 
)توحيد تعليمات  16/9/1594صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ال 16ج ـ التقيد التام بمضمون التعميم رقم 

ونماذج السيارات واآلليات لدى اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكذلك التعليمات والنماذج المتعلقة بها 
 .وباستعمالها(

مومية( في تنسيب )قانون المحاسبة الع 14565/63من المرسوم االشتراعي رقم  91د ـ مراعاة أحكام المادة 
 .النفقات العائدة للخدمة والتنظيفات

هـ ـ الحصول على أسعار أكثر مالءمة في تلزيم أعمال الخدمة والتنظيفات ولوازمها وتوسيع مجال المنافسة في 
 .استدراج العروض الذي يجرى لها

 
 11/8/9002ـ  159قرار رقم 

من المرسوم  34انين واألنظمة المرعية، ومنها أحكام المادة توصية وزارة الشؤون االجتماعية، بمراعاة تطبيق القو 
 .1254/15رقم 
 

 6/10/9002ـ  128قرار رقم 
بلفت نظر القيمين على مراكز  ،المديرية العامة للشؤون االجتماعية ،توصية جانب وزارة الشؤون االجتماعية

الى ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على  ،طةبما فيها مركز التدريب على طرق التربية الناش ،الخدمات االجتماعية
النشاطات التي تنوي القيام بها وتقديم التقارير التفصيلية المتضمنة اسماء المشاركين والمستفيدين في الدورات على 

 .السواء
 

 وزارة الخارجية والمغتربين
 



 -/م16-
 

 6/10/9002ـ  121قرار رقم 
بالتأكيد على موظفيها عدم استالم معامالت تخرج عن إطار  توصية وزارة الخارجية والمغتربين، األمانة العامة،

 .مهامهم المحددة في القوانين والقرارات التنظيمية
 

 مؤسسة كهرباء لبنان
 

 3/9/9002ـ  92قرار رقم 
توصية جانب مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على تحصيل المستحقات المتوجبة على المشتركين في البناء الذي كان 

 ./زقاق البالط.619العقار رقم قائمًا على 
 

 17/9/9002ـ  35قرار رقم 
توصية مؤسسة كهرباء لبنان بحفظ المستندات ذات الطابع المالي، أو التي يترتب عليها نتائج مالية خاصة بعّمال 

 .المتعهد، لمدة عشر سنوات
 

  17/9/9002ـ  37قرار رقم 
الموافقة على فتح االعتمادات الالزمة إلى وزارتي الوصاية  توصية مؤسسة كهرباء لبنان باإلسراع في إرسال طلبات

والمالية، وبضبط قيود حسابات نفقات المحروقات لزوم معامل اإلنتاج وفقًا لألصول المحاسبية والقانونية المطبقة 
 .لديها

 
 15/6/9002ـ  118قرار رقم 

وعلى باقي متعهدي  ،لى المتعهد )....(توصية مؤسسة كهرباء لبنان باستعمال صالحياتها بفرض غرامة تأخير ع
 .تنفيذ األشغال لديها عند حصول أي تأخير عن تنفيذ موجباتهم العقدية بصورة غير مبررة

 
 15/6/9002ـ  190قرار رقم 

توصية جانب مؤسسة كهرباء لبنان بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية األخرى، للحصول على كمية الفيول 
/ مترًا مكعبًا والناتجة عن التلوث النفطي وعن عملية إزالته، بصفتها 9621لب وشبه الصلب البالغة /السائل والص

 .المالك
 

 6/10/9002ـ  126قرار رقم 
 : توصية مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي

 .ـ إجراء صفقات تتناسب مع ما تحتاج إليه المؤسسة، وبما يؤمن قدرتها على استيعاب المواد في مخازنها
ـ العمل مع بلدية زوق مكايل للحصول على الرخص القانونية الالزمة إلقامة مستودعات وهنغارات مقفلة لتخزين 

 .صفائح الحديد والمواد الملتهبة
 

 مجلس الجنوب 
 

 3/9/9002ـ  31قرار رقم 
 : توصية إدارة مجلس الجنوب بما يلي

 .لصالح السيد )....(أ ـ تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت 



 -/م19-
 

، واتخاذ التدبير المسلكي المناسب بحق السيد )....( في 11/10/1009تاريخ  33/1ب ـ الرجوع عن القرار رقم 
 .ضوء أحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 .إلى ضرورة توخي الدقة في العمل ج ـ تنبيه كل من السيدة )....( والسيد )....(
  

 90/10/9002ـ  906قرار رقم 
 : توصية جانب إدارة مجلس الجنوب بما يلي

 )النظام الداخلي لمجلس الجنوب( 1/9/1521تاريخ  4111أ ـ التقيد بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 
مع المهام المستجدة،  والعمل على تعديل النصوص التي ترعى أوضاع العاملين في المجلس لتصبح متفقة 

 .10/4/1555الموجه إلى مجلس الجنوب بتاريخ  539س الخدمة المدنية الوارد بكتابه رقم وفقًا لرأي مجل
 .ب ـ وضع إشارات على الصحائف العينية للعقارات ذات الصلة بالتنازالت لمصلحة اإلدارة

 
  بلديـات 

 
 11/8/9002ـ  160قرار رقم 

 : توصية جانب بلدية عينطورة بما يلي
صندوق إلى عضو المجلس البلدي السيد )....( لتعارض هذا األمر مع أحكام قانون  أ ـ عدم إيكال مهمة أمين

 .البلديات ومبدأ الفصل بين أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية
ب ـ حسم بدل سبعة أيام من التعويض الشهري للسيد )....( لتأخره في تسديد الرسوم المجباة من قبله إلى صندوق 

نهاء عمله في البلدية لبلوغه سن الرابعة والستين من العمرالبلدي  .ة، وا 
ج ـ حسم بدل أربعة أيام من التعويض الشهري للسيد )....( لتأخره في توريد الرسوم المجباة من قبله إلى صندوق 

 .البلدية
فر اعتماد لها في لجهة عدم عقد أي نفقة إال إذا تو  1151/21من المرسوم رقم  13د ـ التقيد بأحكام المادة 

 .الموازنة وعدم استخدام االعتماد لغير الغاية المخصص ألجلها
ن المرسوم رقم م 13من قانون البلديات والمادة  94هـ ـ التقيد بأحكام عقد النفقات كما وردت في المادة 

1151/21. 
رسم الطابع المالي النسبي  و ـ عدم إعطاء مساعدات أو معونات شهرية بصورة مستمرة. ز ـ االمتناع عن استيفاء

 .على مستندات التصفية وحواالت الصرف الخاصة بأجور العّمال لكونها معفاة من هذا الرسم
ح ـ التزام الدوام الرسمي المعمول به في اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وذلك ما بين الساعة الثامنة 

 .والساعة الرابعة عشرة من كل يوم عمل
 


