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 0211التفتيش المركزي خالل عام إنجـازات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 
 

 برنامج العمل السنوي    ــــأ ـ       
 

من المرسوم اإلشتراعي رقم  11من المادة  3إستنادًا ألحكام الفقرة أ من البند 
بعد االطالع على كتب رئاسة منه و  12من المادة  4معطوفة على البند  115/55

لى اإلدارات العامة  ،التفتيش المركزي الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وا 
  ،وعلى األجوبة الواردة عليها ،والمؤسسات العامة

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

الموكل  2211إيالء األهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 
  إلى المعطيات األساسية التالية : ،إليهم

 
توجيه اإلدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف  : تفعيل العمل اإلداري ــــ1

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 له   .االسيما في مجال خدمة المواطن وا 
 
 ،تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية : حسن اإلدارة الماليةـ ـــ0

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

  
ين بمهامهم التأكد من تمرس الرؤساء التسلسلي : الرقابة الداخلية الذاتية ــــ3

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
 
 
 
 
 



 ــــــــ3ــــــــ
 

شرية لجهة بيان وضع الموارد الب : إدارة األفراد وتنمية الموارد البشرية ــــ4 
 ،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 ،يات العامةقيام المفتش : تقييم األداء المؤسسي ــــ5

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

 .لمقاييس ومؤشرات االداء المعتمدة بموجب نماذج خاصة
 

،  تيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامةوقد حددت هيئة التف
على أن توضع البرامج اإلستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلـك ، استنادًا ألحكام البند 

وتعديالته )إنشاء  115/55من المرسوم اإلشتراعي رقم  12الخامس من المادة 
 التفتيش المركزي( . 

 
 

 0211دارية لعام برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة اإل
 

 :والبلديات جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة 
 

 دوام العمل : 
وقرارات مجلس  ،11/12/1562تاريخ  11424رقم تطبيق األصول المحددة في المرسوم  ـــــ 

 .بالدوام الرسمي ةالوزراء المتعلق
 

 أوضاع الموظفين والعاملين في اإلدارات الرسمية : 
 وضاع القانونية للعاملين في جميع اإلدارات والمؤسسات العامة. ـــــ ضبط األ

  بمهامهم األساسية. هممدى قيامـــــ 
 في متن عقودهم.كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة ـــــ 

 ــــــ تنفيذ األجراء لألعمال التي استخدموا من أجلها.
 االشــــــتراعيام المرســـــــوم ـــــــفـــــق أحكمـــــدى تطبيـــــق الرقابـــــة التسلســـــلية لرؤســـــاء الوحـــــدات، و ــــــ 

لجهـــــــــة إجـــــــــراء  2/66وضـــــــــرورة التقيـــــــــد بـــــــــالتعميم رقـــــــــم  وتعديالتـــــــــه،  55 /111رقـــــــــم 
 التحقيقات الالزمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي.

بهـــــذا  5/56ومـــــدى تطبيـــــق التعمـــــيم رقـــــم  لتأكـــــد مـــــن وجـــــود بطاقـــــات مهـــــام للمـــــوظفين،ــــــ ا
 الشأن.



 ــــــــ4ــــــــ
 

ـــــ التأكــــد مــــن تطبيــــق نظــــا م تقيــــيم أداء المــــوظفين الــــدائمين فــــي اإلدارات الخاضــــعة للتفتــــيش ـ
 المركزي، ومن نظام تقييم األداء المؤسسي وفقًا للنماذج الخاصة بذلك.

رشادهم،ــــــ   . 5/59وفق التعميم رقم مدى التقيد بإنشاء مكاتب الستقبال المواطنين وا 
 مدى الحرص على ممتلكات اإلدارة.ــــــ 
 
 سيارات واآلليات : ستعمال الا

التـــدقيق فــــي و  اآلليـــات،و  الســــيارات التثبـــت مـــن وجــــود مـــذكرات خدمـــة داخليــــة لضـــبط ســـيرـــــ 
ـــــاتر تحركـــــات ـــــة.  دف ـــــي ضـــــوء حاجـــــات اإلدارة الفعلي )التعمـــــيم رقـــــم الســـــيارات واآلليـــــات ف

 (. 26/9/94الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  26
 رة لتنقالتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه.موظفين سيارات اإلدالاستعمال اــــــ 
 

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

 .حصوله
ـــــ  ـــــذ بعـــــض المعـــــامالت بالســـــرعة ـ ـــــق مـــــن تنفي ـــــأخير فـــــي ، وعـــــدالمرجـــــوةالتحق ، إنجازهـــــام الت

 وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية.
 .ع دليل بالمعامالت المتعلقة بالجمهور وكيفية إنجازهاـحث اإلدارات على وضــــــ 

 
  أوضاع اإلدارات بصورة عامة السيما لجهة : 
ـــــه بتجـــــرد وموضـــــوعية واســـــتث  ـــــى تفعيل ـــــيم األداء والســـــهر عل ـــــق نظـــــام تقي ـــــة تطبي ــــــ مراقب مار ـ

 نتائجه وتقديم االقتراحات بشأنه.
لتـــــتمكن مـــــن تـــــولي شـــــؤون المـــــوارد  إمكاناتهـــــااالهتمـــــام بتعزيـــــز دائـــــرة المـــــوظفين وتطـــــوير ـــــــ 

 .البشـرية
 األبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة.ــــــ 
ـــــ  وســــائل العمــــل مــــدى تــــوفر التجهيــــزات اإلداريــــة ومنهــــا المفروشــــات المكتبيــــة والقرطاســــية و ــ

 المختلفة ومدى صالحيتها وحسن استعمالها.
 الالزمـة. والمعدات الفنية التجهيزات مدى توفرــــــ 
 مدى تطبيق أعمال المكننة في اإلدارات العامة.ــــــ 
 

 مواضيع ذات طابع خاص :

 ية      التفتيش الشامل والتركيز على إجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركز ـــــــ 
 التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفةلمختلف االدارات والمؤسسات العامة واإلقليمية 

 



 ــــــــ5ــــــــ
 

وأخصها التنظيم المدني، الوحدات اإلدارية التابعة لكل من المديريـة العامـة للشـؤون للمواطنين 
يـــات العقاريـــة، المديريـــة العامـــة لألحـــوال الشخصـــية، مؤسســـات الميـــاه، هيئـــة إدارة الســـير واآلل

 والمركبات، مراقبة دوام األطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة.
 

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

 

 0211برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام                  
 
 : والنقل ارة األشغال العامة وز  ـــــــ 1

 والمديريات االقليمية :المديرية العامة للطرق والمباني  ـــأ ـ
 .األشغال العامةوتنفيذ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني  ــــــ

 .مراقبة تشغيل آليات اإلدارة ومعداتها وتجهيزاتها ــــــ

 :  الفنية والمكاتب المديرية العامة للتنظيم المدني ـــب ـ

 .مراقبة صحة تنفيذ المشاريع واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغورــــــ 
التحقيــــق فــــي رخــــص البنــــاء واالســــكان وتســــوية المخالفــــات وزيــــادة عامــــل االســــتثمار ــــــــ 

 عند الحاجة. والتخمين وعمليات الضم والفرز
  : المديرية العامة للنقل البري والبحري  ــــ ج
 ــ مراقبة استعمال اآلليات وصيانتها.ـــــ

 ـــــــ مراقبة تنفيذ وصيانة المنشآت في المرافىء.
 

 :االتصاالت وزارة   ـــــ 0
 .مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغورـــــــ  

انويـــة لمنـــع مراقبـــة اســـتعمال كوابـــل الوصـــل واالتصـــال وموزعـــات الخطـــوط العامـــة والثـــــــ 
 .استعمالها بصورة غير قانونية

ـــ  التحقــق مــن اســتعمال المعــدات والمــواد المســلمة إلــى المنــاطق ووجهــة اســتعمالها وفقــا ــــ
 .ورخص االستالمالتشغيل ألوامر 

 لمنع تهريب المخابرات الدولية.مراقبة حركة التخابر الدولي ــــــ 
 .الالسلكيةالترخيص باستعمال األجهزة والمحطات ــــــ 
 
 
 
 



 ــــــــ6ــــــــ
 

 : الطاقة والمياهوزارة  ــــــ 3

 اإلدارة المركزية والوحدات اإلقليمية والمؤسسات العامة للمياه : ــــــ  
مراقبة تنفيذ االشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفـر اآلبـار االرتوازيـة، والتثبـت مـن صـحة 

 تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية.  
 

   ، مصلحة المساحة :شؤون العقاريةالعامة للمديرية ال ،ارة الماليـةوز ــــــ 4
مراقبة تنفيذ المعامالت الطوبوغرافية من قبل المساحين والرسـامين ومهـل تنفيـذها ومراعـاة ــــــ 

 .تسلسل ورودها
 : والبلديات )البلديات( وزارة الداخلية   ـــــ 5

ــــ مراقبـــة تنفيـــذ األشـــغال و  عطـــاء رخـــص البــ  خـــارج النطـــاقضـــمن و نـــاء وتســـوية المخالفـــات ا 
 البلدي.

 ــــــ التراخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة.
 

 : وزارة البيئة  ـــــ 6
ــــ ـ ـــراخيــ ـــة الت ـــة  وأعمـــال الصـــيانة والتـــرميم المعطـــاة صمراقب ـــل وزارة البيئ فـــي منـــاطق مـــن قب

 والمقالع والكسارات.المحميات الطبيعية 
 

 : المديرية العامة لآلثار ــلثقافة ـوزارة ا ـــــ7
ـــــــ مراقبـة التـراخيص وأعمـال الصـيانة والتـرميم المعطـاة مـن قبـل المديريـة العامـة ل ثـار فــي  

 مناطق المحميات األثرية.
 

 : وزارة الصناعة ـــــ8
 راخيص للمؤسسات المصنفة الصناعية.مراقبة إعطاء الت ــــــ
 

 : اتب الخاضعة لوصايتهاوالمك وزارة الزراعةـــــ 9
 حدائق عامة،...(. ،خزانات ،مراقبة تنفيذ المشاريع الفنية الهندسية )طرق ــــــ 

 : وزارة السياحة
 ....() مطاعم، فنادق،مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية  ــــــ
 

  وزارة العمل: ـــــ11
 مؤسسات المصنفة.ــــــ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات التابعة لل

 

 : وزارة المهجرين ـ الصندوق المركزي للمهجرينــــ 10
عادة اإلعمار من الناحية الفنية.  ـــــــ مراقبة معامالت الترميم وا 

 ـــــــ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحال.



 ــــــــ9ــــــــ
 

 : وزارة التربية والتعليم العالي ــــ13

 ترميم االبنية المدرسية.ــــــــ مراقبة تشييد و      
 

  وزارة الشؤون االجتماعية :ـــــ 14
 ــــــــ مراقبة تنفيذ االشغال الفنية.    
 

 : مؤسسة كهرباء لبنان ـــــ15
 ـــــــ مراقبة تنفيذ األشغال وأعمال الصيانة وأعمال المراقبة الفنية.    

 
 .ي شاملتفتيش هندس  :المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  ـــــ16

 

 تفتيش هندسي شامل.  مجلس الجنوب : ـــــ17
 

 مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات ومدى فعاليتها. مصلحة المدينة الرياضية :ـــــ 19

 
 1102برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 

  
 وزارة التربية والتعليم العالي : ـــــ

ئــــة التعليميــــة فـــي مؤسســــات التعلــــيم الرســـمي،  بأنواعــــه وفروعــــــه مراقبـــــة دوام أفـــراد الهي ـــــــ1
 ومراحله كافة.

 ــــــ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. 2
 ــــــ مراقبة مدى تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب األنظمة النافذة. 3
ـــ مراقبــة اســتخدام الوســائل ا 4 لتربويــة، واألدوات المدرســية، والمختبــرات والمكتبــات، ومــدى ــــ

 تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وادوات التكنولوجيا.
 ــــــ مراقبة تنفيذ االمتحانات المدرسية الرسمية، وأنظمة التقييم المدرسي. 5
 التعاقــد خــــارجـــــــ مراقبــة كيفيــة توزيــع الهيئــة التعليميــة علــى المــدارس، وانصــبة التــدريس و  6

 الدوام الرسمي، المحددة لهم في القوانين واالنظمة النافذة.
 ـــــــ مراقبة تكليف مديري المدارس، ومدى قيامهم بمهامهم. 9
 ـــــــ دراسة أوضاع التعاقد، ومدى حاجة المدارس الى متعاقدين. 6
  هـل وصـناديقها فــيــــــ مراقبـة صناديــق المـدارس، وصـناديق التعاضـد، ودور مجـالس األ 5

 اإلنماء المدرسي.
ـــة  12 ـــ مراقبـــة أوضــاع األبنيــة المدرســية لجهــة صــالحيتها ومـــدى انطبــاق الشــروط التربويـ ـــــ

والصــحية والهندســية عليهـــا، وكلفــة المســــتأجر منهــا، بالتعــاون مــع المفتشــيات العامــــة 
 المختصة.



 ــــــــ6ــــــــ
 

احــل التعلــيم العــام باعتمــاد سالســل الكتــاب ــــــــ مراقبــة مــدى تقيــد المــدارس الرســمية فــي مر  11
بداء الرأي في مدى  المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء، وا 

 تطابق مضامينه مع مناهج التعليم الرسمي.
 إرشادية.متابعة أعمال المدرسين واألساتذة المكلفين مهامًا تربوية ـــــــ  12
بكشــاف والمعلمـين الملحقـين  ،المـدارس الـىوبي المنـاطق التربويــة دراسـة اوضـاع منـدـــــــ  13

 التربية الوطنية ومراقبتهم.
 ري المـــدارسـي الـــدورات التدريبيـــة الفـــراد الهيئـــة التعليميـــة ومديــــمراقبـــة ســـير العمـــل فـــــــــــ  14

 الرسمية، ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين.
ــــ دراســـة أوضـــاع دور المعلمـــي 15 ـــع ــــ ن والمعلمـــات، والحاجـــة إلـــى إعـــداد معلمـــين فـــي جمي

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

وصناديق المعاهد والمدارس التابعة لها ووجبات الطعـام فـي المـدارس الداخليــة، ومـواد 
 يقية.التمارين التطب

ــــــــ توزيـــع العمـــل فـــي المفتشـــية العامـــة التربويـــة علـــى لجـــان متخصصـــة ومناطقيـــة، وفقـــًا  19
، وتوزيــع المفتشــين علــى مؤسســات التعلــيم 62/2222و55لمضــمون المــذكرتين رقــم 

الرســــــمية، فــــــي إطــــــار التفتــــــيش الشــــــامل والفنــــــي، وفقــــــًا لمضــــــمون المــــــذكرتين رقــــــم 
  .32/2225و25

 
 

  0211لعام ل لصحية واالجتماعية والزراعيةلمفتشية العامة ابرنامج تفتيش خاص با
 

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

 وجميع الوحدات المركزية واإلقليمية التابعة لها. وزارة الصحة العامةـــــــ  1
 
ــــــــ  2 ــــــــوزارة الصــــــــحة العامــــــــ المستشــــــــفيات والمستوصــــــــفات الحكوميــــــــةـ ة أو التابعــــــــة ل

  .الخاضعة لوصايتها
  .التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية المستوصفاتـــــــ  3
 .تعاونية موظفي الدولة ــــــــ 4
 

 مراقبة تنفيذ : ــــــــب 

 .أعمال األطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة ــــــــ

 .اً أعمال األطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميداني ــــــــ



 ــــــــ5ــــــــ
 

 .أعمال األطباء المفتشين في وزارة الصحة العامة ـــــــ

 .االتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة المتعاقدة معها ــــــــ

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

 تفتيش العمل والشؤون االجتماعية   ثانيًا :
 
  وزارة العمل  ـــــــ 1

 ـــــــ تفتيش شامل للوحدات المركزية واإلقليمية في وزارة العمل.
 ـــــــ المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة وزارة العمل.

 

 وزارة الشؤون االجتماعية   ـــــــ 2
 لوحدات وزارة الشؤون االجتماعية المركزية واإلقليمية. شامل اجتماعي تفتيش ـــــــ 

 ـــــــ مراقبة االتفاقيات المعقودة مع المؤسسات االجتماعية، ومدى تقيدها باألنظمة.
 

 التفتيش الزراعي    ثالثًا :
 :أ ـــــ تفتيش كل من 

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

 لزراعية واإلرشاد الزراعي.ـــــــ المدارس ا
 ــــــــ مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.

 
 .المشروع األخضر ــــب ـ

ــــــــــ مراقبـــــــة النـــــــواحي الفنيـــــــة فـــــــي المشـــــــاريع والتلزيمـــــــات التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا وزارة  الزراعـــــــة، 
ــــــة  ــــــة الزراعي ــــــواع األدوي ــــــدفاتر الشــــــروط الموضــــــوعة لهــــــا، وأن والتأكــــــد مــــــن مطابقتهــــــا ل

 اعاتها لمقتضيات الصحة العامة.وصالحيتها ومر 
 
ـــي تقـــوم بهـــا الـــوزارة فـــي الحقلـــين الصـــحي والزراعـــي، مثـــل عمليـــة إدخـــال  ج ــــ مراقبـــة األنشـــطة الت ـــ

اللحــــــــوم علــــــــى أنواعهــــــــا، والحيوانــــــــات الحيــــــــة وســــــــائر المــــــــواد الغذائيــــــــة، وســــــــالمة البــــــــذور 
 الزراعية.

 
 صة في الحقل الزراعي.ـــــــ مراقبة األنشطة التي تقوم بها اإلدارات المخت د
 

 وزارة الطاقة والمياه   رابعًا :

 ـــــــ مراقبة أنشطة الوزارة في حقل الهندسة الصحية.
 



 ــــــــ12ــــــــ
 

 

  0211لعام  لماليـةبرنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة ا
 
  واتحادات البلديات كافة. إلدارات والمؤسسات العامة والبلدياتلتفتيش مالي شامل  ـــــ 1
 
 : مواضيع ذات طابع خاصـــ ـــــ 0

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

 ــــــــ تفتيش البعثات الدبلوماسية.
 

   : يجري التركيز على الموضوعات اآلتية بصورة أساسيةــــــــ  3
 ويضات الموظفين ومصادرها ومدى قانونية تقاضيها.ــــــــ تع أ
 ـــــــــ المساعدات االجتماعية وآليات إعطائها. ب
  : األصول الثابتةـــــــــ  ج

 ــــــ الممتلكات.
 ــــــ االستثمارات.

 ـــــــ عقود اإليجار.
 : (26/94اآلليات ) التعميم رقم ــــــ  د

 دة لها.ـــــــ المحروقات السائلة العائ
 ــــــــ نفقات صيانة اآلليات.

 ــــــــ قانونية وضعها بتصرف الموظفين اإلداريين.
 ــــــــ أماكن توقيفها لياًل. 

 ـــــــ عقود التوظيف على أنواعها ومدى قانونية كل منها. هـ
 ــــــــ نفقات الهاتف والكهرباء والمياه ومدى االلتزام بتسديدها. و
 ت الضيافة والوفود في الداخل.ـــــــ نفقا ز
 ــــــــ نفقات الوفود والمؤتمرات والبعثات إلى الخارج ومدى قانونية إرسالها. ح
ــــــــــ نفقـــــات متأتيـــــة عـــــن األحكـــــام القضـــــائية والعـــــودة علـــــى المـــــوظفين وعقـــــود المصـــــالحة مـــــع  ط

 الغير. 
 ــــــــ نفقات صيانة األبنية والتجهيزات والمفروشات.  ي
 ـــ عقود النفقات : قانونيتها وانطباقها على أحكام قانون المحاسبة العمومية.ـــــ ك
 ــــــــ نفقات الوحدات اإلدارية المستحدثة خالفًا لألصول اإلدارية. ل
 ــــــــ برامج تدريب الموظفين.     م

 



 ــــــــ11ــــــــ
 

 ــاز المحققــــــــــــــاإلنجــ   ــــب ـ
 

 المركزي  أعمال إدارة التفتيش  ــــأواًل ـ
 

في  ،نورد فيما يلي موجزًا ألعمال التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة
 سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها :

 
 

 المفتشية العامـة اإلدارية  ــــــ 1          
 
 في المهام والصالحيات : واًل : أ

المهام األساسية للتفتيش المركزي ،  115/55لمرسوم اإلشتراعي رقمحّددت المادة الثانية من ا
منه على صالحيات المفتشية العامة اإلدارية التي تشمل جميع اإلدارات  13ونّصت المادة 

)تنظيم التفتيش  2462/55رقم  من المرسوم 12والمؤسسات العامة والبلديات ، وحّددت المادة 
بة سير العمل في اإلدارية في الحقل اإلداري المحض من خالل مراق مهّمة المفتشية العامةالمركزي( 

 كل وحدة إدارية ، فتّطلع بوجه خاص على :
 ــــــ كيفية قيام الموظفين  بأعمالهم .

 ــــــ تقيدهم بواجباتهم المسلكية وال سيما الدوام .
 ــــــ مدى انطباق أعمالهم على القوانين واألنظمة .

 باألعمال اإلضافية وطريقة تنفيذها .ــــــ التكاليف 
 المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها .ــــــ 

 

 في أعمال المفتشية العامة اإلدارية : ثانيًا : 
( وزارة وفي 15إنفاذًا للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية العامة اإلدارية تفتيشًا شاماًل في )

 لوحدات اإلقليمية المتواجدة فيها .األقضية واالمؤسسات العامة والمحافظات و 
/ شكوى   61/ ملفًا منها /252/ 2211وقد ورد الى المفتشية العامة اإلدارية خـالل العام 

ستدعاء ، و /53و/ / بيان رأي، كما ورد 119/ تكليفًا ضمن البرنامج السنوي و /61/ إحالة وا 
 جازات على أنواعها للتدقيق ./ محضرًا لجلسات مجالس اإلدارة ، ومئات اإل1316/

( تقريرًا ، ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية 1631وقد أنجزت المفتشية العامة اإلدارية )
 العامة اإلدارية بالتفصيل :

 
 



 ــــــــ12ــــــــ
 

 أعمال المفتشية العامة اإلدارية :  
 

 المنجـــز النـــــــــوع

 39 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 05 الســنويتقارير البرنامج 
 72 تكاليــف خاصـــة

 51 تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي
 34 اســــتدعاء
بداء رأي  مكتب تعامي  94 وا 

 1318 تدقيق محاضر جلسات مجلس اإلدارة
 1631 المجمـــوع                

   

 .( توصية إدارية 181)وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة اإلدارية  
 ( موظفًا وأجيرًا ومستخدمًا ومتعاقدًا .65عقوبات مسـلكية بحق ) كما إقترحت

 
  :المقترحــة مســلكية العقوبــات ال -1

          
 

 
 المجمــوع مستخدمون متعاقــدون موظفـــون

 التدبير/ الفئة 
 أو ما يوازيها

فئة 
 ثانية

فئة 
 ثالثة

فئة 
 رابعة

فئة 
 خامسة

 فئة 
 ثالثة

 فئة 
 عةراب

 

 4 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3 1  تأنيــب
حسم راتب أو أجر  

 أو بدل تعاقد
 34 2 ـــــــ ـــــــ 16 12 4

تأخير تدرج أو زيادة 
 دورية

 05 2 1 1 15 6 ـــــــ

 0 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2 ـــــــ ـــــــ وقف عــن العمــل
 65 4 1 1 38 17 4 المجموع

 

 ــــاالت:اإلحــــــ  2
 

 إقتراح إحالة إلى النيابة العامة التمييزية:أ ـــــ 
 ـــــ ملف في وزارة السياحــة. 
 ـــــ ملف في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.  

 الى ديوان المحاسبة: إقتراح إحالةب ـــــ 
 من الفئة الرابعة. 2ـــــ موظفين بلديين عدد    

 لهيئة العليا للتأديـب:الى ا إقتراح إحالةج ــــــ 
 ــــــ موظف من الفئة الرابعة في وزارة الداخلية. 



 ــــــــ13ــــــــ
 

 المفتشية العامـة الهندسيةـ  ــــ 0
 

 في المهام والصالحيات ـ  ــــأ 
 

   5/11/55تاريخ  2462تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 
)أصول التفتيش( . في حقل  16/12/1555تاريخ  2662م )تنظيم التفتيش المركزي( والمرسوم رق

الهندسة المدنية والنقل والكهرباء واإلتصاالت ، وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على اإلدارات 
 115والعاملين فيها ، وفق ما حّددته المادة األولى من القانون الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 

 . 12/6/55تاريخ 
 

 عمال المفتشية العامة الهندسية في أـ  ــــب 
إنفاذًا للبرنامج السنوي الموكل اليها ، أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشًا شاماًل لمختلف 
االدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها . كما تولت 

 درة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها .  متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي الصا
ستدعاء باإلضافة إلى المعامالت العائدة 96وتلقت المفتشية العامة الهندسية / / شكوى وا 

 / تقريرًا . 115معاملة، وأنجزت / 64ألعوام سابقة والبالغة 
 

 .  2211ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـة الهندسية بالتفصيل عن عام 
 

 المنجز  ـــوعالنـ
 6 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 

 5 تقارير البرنامج الســنوي
 12 تكاليــف خاصـــة

 11 تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي
 26 إستدعاءات

 22 إحاالت
 33 بيان رأي
 119 المجمـــوع

 
كما اقترحت  ةي/ توصية تنظيم19وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية /

 مسلكية يبينها الجدول التالي بالتفصيل : ة/ عقوب14/
 
 
 
 



 ــــــــ14ــــــــ
 

 
   المقترحة :  مسلكيةالعقوبات ال  ــــــ 1        

 
 
 المجموع متعاملون متعاقدون موظفون 

 لفئة أو ما يوازيهاا              
 التدبير       

   3فئة  4فئة  3فئة 

 4 ـــــــ ـــــــ 1 3 تأنيب
 9 9 2 ـــــــ ـــــــ راتب أجر أو بدل تعاقد حسم

 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 توقيف عن العمل 
 14 7 0 1 4 المجموع

 
 

  

 المفتشيـة العامـة التربويـة   ـــــ 3
 
 

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

)إنشاء التفتيش المركزي( والمهام الخاصة المحددة في المادة 115/55من المرسوم اإلشتراعي رقم 
 وهي التالية :  2462/55من المرسوم رقم  15

وتفتش جميع معاهد التعليم  ،" تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي
 فتراقب بوجه خاص :  ،وفروعه ،ومراحله وأنواعهالرسمي على إختالف درجاته 

 .سير العمل فيها ـــــ
  .وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم ،كفاءة أفراد الهيئة التعليمية ـــــ
  .مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه ـــــ
  .مدى تطبيق أنظمة اإلمتحانات الرسمية ـــــ
   .كيفية قيامهم بواجباتهممراقبة المرشدين التربويين و  ـــــ
 

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

وقام  ومدى تقّيد موظفي التعليم بموجبات الوظيفة. التعليم الرسمي والمعاهد والمدارس الفنية
بشأن المخالفات  ،واستقصاء المعلومات ،يقات بموجب التكاليف الخاصةالمفتشون بإجراء التحق

بنتيجة قيامهم باألعمال الموكلة  ،وقد نظم المفتشون التربويون. لتعليمة الى موظفي االمنسوب
 .تقريراً  19252 إليهم

 



 ــــــــ15ــــــــ
 

 
  

 : 2211وتظهر الجداول التالية نشاط المفتشية العامة التربوية بالتفصيل عن عام 
 الخاص بتقارير سير العمل في مؤسسات التعليم العام : الجدول

 العدد نوع التقرير العدد نوع التقرير 
 تفتيش مدرسة
 حضور درس

 صندوق مدرسة
 صندوق مجلس أهل

 مبنى مدرسي
 مختبر

 مكتبة وتجهيزات
 مرحلة الروضة

6525 
2242 
1226 
652 
422 
261 
365 
536 

 رياضة وفنون
 تقارير توجيهية ودراسات

 دتعاق
 تفتيش مراكز امتحانات

 نشاط تدريبي أو توجيهي
 مناقالت
 مختلف

965 
132 
932 
912 
162 

1266 
916 

 
 17290 المجــموع                                  

 
 : خاص بتقارير سير العمل في المدارس والمعاهد الفنيةالجدول ال

نوع 
 التقرير

حضور  صندوق
 درس

مكتبة 
 وتجهيزات

مبنى 
 مدرسي

تفتيش  ناقالتم
  ةمدرس

امتحانات 
 خطية

امتحانات 
 عملية

 المجموع مختلف

 1542 135 75 102 615 112 112 112 155 112 العدد
       

 ات : ـــدول التحقيقــج
 المنجزة  الواردة  المدورة نوع التكليف 

 13 12 13 تكاليف خاصة  
 42 42 2 تكاليف من ضمن البرنامج السنوي  

 45 32 22 ات الهيئةتنفيذ قرار 
 98 84 35 المجموع :  

 
ــة / ــا اقترحــت المفتشــية العامــة التربوي ــة مســلكية يبينهــا 63وبنتيجــة أعماله / عقوب

 الجدول التالي بالتفصيل : 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ16ــــــــ
 

 المقترحة : المسلكية العقوبات 
 

 المجموع العدد الوضع الوظيفي  الفئة العقوبة
  

 تأخير تدرج
 الرابعة 
 الرابعة 

 لثالثةا
 الثالثة

 مدير مدرسة 
 مدّرس

 مدير ثانوية 
 أستاذ تعليم ثانوي

4 
5 
3 
6 

 
02 

 
 حسم راتب

  

 الرابعة 
 الرابعة 
 الثالثة 
 الثالثة 

 مدير مدرسة 
 مدّرس

 مدير ثانوية
 أستاذ تعليم ثانوي

14 
6 
1 
13 

 
36 

 تأنيب
 

 الرابعة 
 الرابعة

 مدير مدرسة 
 مدّرس

3 
4 

7 

 63  المجموع  
 
 أهم مالحظات المفتشية العامة التربوية :   ــــ

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

ءمة تنفيذ الدروس لألهداف المرسومة لمناهج التعليم ومدى مال هم،جباتاو بموظفي التعليم قيام 
 تبين ما يلي :  ...واستثمار المكتبات والمختبرات ،وتقنياتها ومضامينها وطرائقها

 
 في اإلنفاق المدرسي :أ ـــــــ  

 32/6مـن كـل عـام، وينتهـي فـي  1/9يبـدأ العـام المـالي فـي المـدارس والثانويـات الرسـمية فـي 
ليـــه، ويجـــري اإلنفـــاق مـــن صـــناديقها باالســـتناد الـــى األصـــول المحـــددة فـــي القـــرار مـــن العـــام الـــذي ي

)أصـــــول اســـــتيفاء الرســـــوم المدرســـــية ومســـــاهمة األهـــــالي وشـــــروط االحتفـــــاظ بهـــــا  2226/م/1645
ــــيم  2229/م/2153وانفاقهــــا(، والقــــرار  )نظــــام مجــــالس األهــــل فــــي مــــدارس ريــــاض األطفــــال والتعل

 األساسي والثانويات الرسمية(.
تتقاضى المدارس والثانويات من الدولة لصالح صناديقها، بعد إقرار مجانية التعليم حتى نهاية 

/ل.ل عـن كـل تلميـذ، حتـى نهايـة الحلقـة الثانيـة، ومـن 620222/ حلقة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـيال
/ل.ل عـــن كـــل تلميـــذ فـــي 520222/ل.ل عـــن كـــل تلميـــذ فـــي الحلقـــة الثالثـــة، و/920222األهلـــين /

 لمرحلة الثانوية.ا
 
 



 ــــــــ19ــــــــ
 

 
/ل.ل فقـــط عـــن كـــل 12،222، فقـــد ســـاهم االهـــل بمبلـــ  /2212/2211وبالنســـبة إلـــى العـــام 

ـــــت الدولـــــة اللبنانيـــــة تســـــديد المبـــــال  المتبقيـــــة والمتوجبـــــة علـــــى جميـــــع التالمـــــذة لصـــــالح  تلميـــــذ، وتبّن
م األساســي فــي الصــندوقين، ابتــداء مــن مرحلــة الروضــة وحتــى نهايــة الحلقــة الثالثــة مــن مرحلــة التعلــي

المــدارس الرســمية، باســتثناء تالمــذة الثانويــات الرســمية فــي المــرحلتين المتوســطة والثانويــة، حيــث قــام 
االهل بتسديد المبـال  المتوجبـة علـيهم للصـندوقين. وتجـدر االشـارة هنـا الـى ان المبـال  المتوجبـة عـن 

 لم تسدد بكاملها لبعض المدارس المعنية.  2212/2211العام 
شــملت هــذه الدراســة جميــع المــدارس والثانويــات الرســمية فــي جميــع المحافظــات، وخلصــت وقـد 

 الى النتائج التالية :
 معدل اإلنفاق على التلميذ في مدارس التعليم االساسي:

 من صناديق المدارس: ـــــ ــ
/ليـــرة لبنانيـــة )محافظـــة الجنـــوب(، 115،462تـــراوح معـــدل اإلنفـــاق علـــى التلميـــذ بـــين/

 /ليرة لبنانية.59،565/ليرة لبنانية )محافظة البقاع(، وبمعّدل وسطي بل  /62،495و/
 
 من صناديق مجالس االهل: ـــــ ــ

ــــين / ــــى التلميــــذ ب ــــاق عل ــــراوح معــــدل اإلنف ــــة )محافظــــة البقــــاع(، 56،369ت ــــرة لبناني /لي
 /ليرة لبنانية.61،563/ليرة لبنانية )محافظة جبل لبنان(، وبمعّدل وسطي بل  /96،622و/

 
 معدل االنفاق على التلميذ في الثانويات الرسمية:

 من صناديق الثانويات:  ـــــــ
/ل.ل )محـافظتي الجنـوب والنبطيـة(، 115،295تراوح معدل اإلنفاق علـى التلميـذ بـين/

 /ل.ل.119،362/ل.ل )محافظة الشمال(، وبمعّدل وسطي بل  /115،645و/
 من صناديق مجالس االهل:  ـــــــ

/ل.ل )محــافظتي الجنــوب والنبطيــة(، 62،242ل اإلنفــاق علــى التلميــذ بــين/تــراوح معــد
 /ل.ل.59،916/ل.ل )محافظة الشمال(، وبمعّدل وسطي بل  /55،153و/

 معّدل اإلنفاق على التلميذ في التعليم المهني والتقني : ـــــــ 
 

تـي تناولـت اإلنفـاق مؤسسـة فنيـة وال 112باإلستناد إلى تقارير المفتشين التربويين التي شملت 
 تبين ما يلي :   2212المدرسي خالل العام المالي 

 /ل.ل 212،363بل  المعدل الوسطي لكلفة الطالب /
 
 
 



 ــــــــ16ــــــــ
 

 : رياض األطفال ــ ـب ــ
لقد أظهرت دراسة أوضاع رياض األطفال والمدارس التي تضم هذه المرحلة التعليمية، أّن 

طفاًل وعدد الشعب  22،613قد بل   2211/  2212عدد األطفال المسجلين للعام الدراسي 
 شعبة.   1452

تبين أن المعلمات اللواتي يقمن بتعليم صفوف الروضة سواء أكّن في مالك وزارة التربية أم 
من معلمات  ./.61المتعاقدات، لسَن متخصصات جميعهن في تدريس هذه المرحلة. وقد تبين أن 

صات، والباقيات هّن من حملة الشهادة الثانوية العامة من المتعاقدات هّن متخص ./.43المالك، و 
 أو اإلجازة في اختصاص جامعي ال عالقة له بتعليم مرحلة الروضة.

 دورة تدريبية. 26من المعلمات شاركن في أكثر من   ./.26كما تبين أن 
 

 إن معالجة األوضاع التربوية السائدة في مدارس رياض األطفال، لرفع مستوى انتاجيتها،
وجعلها أكثر جذبًا واستقطابًا ألطفال لبنان المؤهلين للتسجيل في هذه المرحلة، تقتضي أن تنصّب 

 الجهود لوضع خطة عمل تقوم على ما يلي:
ــــــ تكثيف الدورات التدريبية العملية لمعلمات الروضة، لتعزيز ثقافتهن التربوية في هذا المجال، 

)تعديل المادة الثانية  22/5/2212تاريخ  5243لمرسوم ولتوفير المعطيات المناسبة لتطبيق ا
  وتعديالته(. 12229/59من المرسوم 

  ــــــ إعادة توزيع المعلمات المختّصات بالروضة على مراكز عمل تستفيد من خبراتهن.
 ــــــ العمل على تعزيز تجمعات الروضة في المحافظات. 

  الجديدات على المدارس المحتاجة.ــــــ العمل على توزيع المعلمات المختصات 
 ــــــ التعاقد مع معلمات مختصات عند الحاجة.

 
 أوضاع التعاقد والفائض  ج ــــ 

 
 في التعليم األساسي : 

على الرغم من إجراء  2211/ 2212لم يتغير شيء في واقع التعاقد خالل العام الدراسي 
، والحاق الناجحين من بينهم بالمدارس الرسمية المباراة المحصورة للمتعاقدين في التعليم األساسي

. فقد استمر االزدياد المضطرد في حصص التعاقد، كما كان 2212/2211في العام الدراسي 
يحصل في األعوام السابقة، وذلك على الرغم من تناقص اعداد التالمذة المسجلين في المدارس 

قد النوعي الذي يجري بصورة إستثنائية ال تلبي الرسمية. ويتم تبرير هذا التعاقد بالحاجة إلى التعا
  الحاجات الحقيقية للمدارس وهذا ما يؤدي إلى فائض في كثير من المدارس. 

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

 المدارس، وقد اقترحت المفتشية العامة التربوية ما يلي : 



 ــــــــ15ــــــــ
 

 ــــــ إعادة االعتبار الى االعداد المنتظم للمعلمين، بناًء على الدراسات والحاجات الواقعية.
عطاء بدالت نقل مرتبطة بالمسافة بين  السكن ــــــ تقديم حوافز للمعلمين بناًء على الحاجة، وا 

 الفعلي ومركز العمل.
ــــــ تقديم حوافز للمعلمين المرضى والمتقدمين في السن من أجل تشجيعهم على التقدم بطلبات 

 د.عاقانهاء خدمتهم، قبل بلوغهم السن القانونية للت
 ــــــ تدريب معلمي المرحلة االبتدائية على تدريس المواد المنهجية كافة.

 مبدأ النقل من فائض الى حاجة، في مناقالت المعلمين السنوية.ــــــ االلتزام الكامل ب
 
 في التعليم الثانوي :    

 
إلحـــاق الفائضـــين النـــاجحين فـــي المبـــاراة المفتوحــة التـــي أجريـــت لصـــالح التعلـــيم الثـــانوي،  تــمّ 

فـي  اً كبيـر  اً لشؤون هذه المرحلـة التعليميـة انخفاضـوقد توقع المتابعون  بثانويات رسمية ،بصورة جزئية
غيــر أن هــذا االنخفــاض لــم يتجــاوز، فــي حقيقــة  ،2212/2211عــدد الحصــص التعاقديــة فــي العــام 

ولـيس مـن تفسـير لـذلك سـوى وجـود فـائض فـي  2225/2212األمر، ما كان عليـه الحـال فـي العـام 
ر مــن عّبـر عنــه بعــدم اكتمــال األنصــبة القانونيــة لكثيــعـدد االســاتذة يتزايــد فــي مــالك التعلــيم الثــانوي، ي  

 هؤالء األساتذة. 
 

  المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية   ـــــ 4
 

 في المهام والصالحيات  ـــأ ـ
 

 ،1555تشرين الثـاني  5الصادر بتاريخ  2462م ـمن المرسوم رق 16لقد نصت المادة          
صحية واإلجتماعية والزراعية والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي، على أن تؤدي المفتشية العامة ال

ودوائر العمـل  ،تها في الحقل الصحي واإلجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلديةهم  مَ 
 والشؤون اإلجتماعية.

ويــــؤدي فــــرع الزراعــــة والطــــب البيطــــري فــــي المفتشــــية العامــــة الصــــحية واإلجتماعيــــة        
 .سائر المؤسسات الزراعية والبيطريةوالزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية و 

 
 تراقب المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية بوجه خاص :      
 سير العمل. ــــــ     
 كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.ــــــ     
 مدى تطبيق القوانين واألنظمة.ــــــ     
 

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



 ــــــــ22ــــــــ
 

نشــاء     وتجــدر اإلشــارة إلــى التغيلــرات العديــدة التــي طــرأت منــذ إنشــاء التفتــيش المركــزي وا 
اش اإلجتماعي عن وزارة الصحة العامة  ثم عن وزارة اإلدارات العامة، مثل فصل مصلحة اإلنع

نشــــاء وزارة الشــــؤون اإلجتماعيــــة ؛ كــــذلك إنشـــــاء المؤّسســــة العامـــــة ل ســــكان وتعاونيــــة  العمـــــل وا 
موظفي الدولة. كما يمكننا مالحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية، 

ـــة ؛ األمـــ ـــة ثاني ـــذي وّســـع إطـــار عمـــل المفتشـــية العامـــة الصـــحية والصـــحة العامـــة مـــن ناحي ر ال
 واإلجتماعية والزراعية.

 
 في أعمال المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية   ــــب ـ
 

انفــاذًا للبرنــامج الســنوي الموكــل إليهــا، أجــرت المفتشــية العامــة الصــحية واإلجتماعيــة والزراعيــة 
ـــــة / وزارات باإلضـــــا6تفتيشـــــًا شـــــاماًل فـــــي / ـــــى تعاونيـــــة مـــــوظفي الدولـــــة والمستشـــــفيات الحكومي فة إل

 والمستوصفات التابعة لوزارتي الصحة العامة والشؤون اإلجتماعية. 
 / تقريرًا.629/  2211وقد أنجزت المفتشية العامة خالل عام 

 
 ويظهر الجدول التالي أعمال المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية بالتفصيل : 

 
 المنجـز ـوعالنـ

 3 تقارير ضمن البرنامج السنوي
 11 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي

 5 تكاليف خاصـة 
 3 إبداء رأي 
 6 إستدعاء 

 4 تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي
 951 تدقيق محاضر جلسات مجالس إدارة

 807 المجمـوع 
 

جتماعيـــة والزراعيـــة عـــددًا مـــن  وبنتيجـــة أعمالهـــا اقترحـــت المفتشـــية العامـــة الصـــحية واإل
 .مسلكيةات / عقوب3التوصيات التنظيمة و /

 
 المقترحة :  ةـمسلكيالعقوبـات ال ـــــ 
 

 المجموع موظفـون

 الفئة أو ما يوازيها                    
 التدبير                                 

فئة 
 ثانية

فئة 
 ثالثة

فئة 
 رابعة

فئة 
 خامسة

 ــــــــــ

 3 ـــــــ 1 1 1 تأخير تدرج أو تأخير زيادة دورية 
 3 ـــــــ 1 1 1 المجموع
 

   



 ــــــــ21ــــــــ
 

  
 المفتشيـة العامـة الماليـةـ  ــــ 5

 
 في المهام والصالحيات :     ـــأ ـ 

)تنظيم التفتيش المركزي( المهام األساسية  2462/55من المرسوم رقم  19حددت المادة 
 ة ونصت على التدقيق بوجه خاص في : للمفتشية العامة المالي

ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات  ،كيفية تنفيذ القوانين واألنظمة المالية ــــــ
دارة األموال العمومية   .وتحصيلها ودفع النفقات وا 

 .كيفية حفظ األموال العمومية وضبط حساباتها ــــــ
دارة األموال العموميةكيفية قيام الموظفين الذين يتدخل ــــــ   ،ون في تنفيذ الموازنة وا 

 .بأعمالهم
 

 في أعمال المفتشية العامة المالية   ــــب ـ
أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشًا شاماًل في جميع اإلدارات والمؤسسات العامة 

  .والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية
ويظهر الجدول  تقريرًا./ 369/ 2211عامة المالية خالل العام وقد أنجزت المفتشية ال

 بالتفصيل : 2211التالي نشاط المفتشية العامة المالية خالل العام 
 

 المنجز الوارد النوع
 21 ــــــــ تقارير البرنامج السنوي 

 11 25 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 2 12 تكاليف خاصة 

 16 51 قضية إبداء رأي في شكوى أو 
 5 42 متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي
 321 321 تدقيق محاضر جلسات مجالس االدارة 

 5 13 تدقيق تقارير المراقبين الماليين 
 369 446 المجموع العام 

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة المالية عددًا من التوصيات التنظيمية كما 
 / موظفًا ومستخدمًا ومتعاقدًا.41ات مسلكية بحق /اقترحت عقوب
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  :المقترحــة مســلكية العقوبــات ال ـــــ  1
          

 المجمـوع مسـتخدمون متعاقدون أجراء موظفــون
 الفئة أو ما يوازيها         

 التدبير               
 فئة 

 ثانية 
 فئة 
 ثالثة

 فئة 
 خامسة

 فئة   
 ثانية 

 فئة 
 الثةث

 فئة
 رابعة

 

 تأنيـــب
 

 10 12 1 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 1 ــــــــــــ

 حسم راتب أو أجر أو بدل
 تعاقد 

 19  2 ــــــــــــ 2 2 5 5 3

 تأخير تدرج أوزيـادة
 دورية 

 12 5 1 1 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 3 ــــــــــــ

 لمجمــوعا 
 

3 9 5 0 0 1 4 15 41 

  

 اإلحـــــــــــــاالت  ــــ  0
 

 إحالة أمام ديوان المحاسبةإقتراح  ـــــأ 
 

امات حطب لتوزيعها ر ـ ــــــ الملف العائد للتحقيق في موضوع المالبسات حول شراء وزارة الزراعة ف
 على المزارعين.

 الحاصلة في مؤسسة مياه البقاع. ــــــ الملف العائد للتحقيق في المخالفات 
  ــــــ ثمانية موظفين ومدير عام سابق في وزارة الزراعة.
 ــــــ مستخدم فئة ثالثة في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

 ــــــ مستخدمان متقاعدان في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
 .ــــــ الملف العائد لتفتيش وزارة الشباب والرياضة تفتيشا شامال

ــــــ الملف العائد للتحقيق في قضية المخالفات الحاصلة في صفقة تنظيف وتأهيل موقع حيرام 
 االثري في حانويه قضاء صور.

ــــــ الملف العائد للتحقيق في موضوع تعثر عملية التسلم والتسليم في مدرسة القبيات الفنية وفقدان 
 لطالب فيها.لبعض الملفات العائدة لنتائج الطالب وسجل قيد ا

 ــــــ مستخدمان في مؤسسة كهرباء لبنان وجاب واحد باالكراء.
 ملف العائد للتحقيق في هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات. الــــــ 

 ــــــ الملف العائد للتحقيق في إدارة المؤسسة العامة الدارة مستشفى حاصبيا الحكومي.
مخالفات المالية الحاصلة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بشأن ــــــ الملف العائد لمتابعة قضية ال

 اعطاء امر المباشرة بالعمل للشركة الصينية لتوسعة المرفأ قبل توفير االعتماد الالزم.
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ــــــ الملف العائد لمتابعة التحقيقات الجارية في ادارة الجمارك اللبنانية حول عمليات التالعب 
وم للمسافرين الستيفاء اجور االعمال االضافية التي قام بها كاتب والمغايرة في تصفيات الرس

 لدى دائرة المانيفست.
 
 مام النيابة العامة  التمييزيةأحالة إقتراح إ

 ــــــ الملف العائد لتفتيش مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بجميع فروعها تفتيشًا شاماًل.
 الحكومي الجامعي. ــــــ أربعة مستخدمين في مستشفى رفيق الحريري

 ــــــ الملف العائد للتحقيق في المخالفات المالية المنسوبة الى بعض موظفي بلدية كفرسلوان.
ــــــ الملف العائد للتحقيق في سرقة خزنة امين صندوق دائرة مياه بنت جبيل في مؤسسة مياه لبنان 

 الجنوبي ومحتوياتها.
 ارة السير والمركبات واآلليات.ــــــ الملف العائد للتحقيق في هيئة اد

 ــــــ متعاقد في المؤسسة العامة لمستشفى حاصبيا الحكومي.

 ــــــ كاتب لدى دائرة المانيفست في المديرية العامة للجمارك.
 مام الهيئة العليا للتأديبإقتراح إحالة أ

 ــــــ موظف في المديرية العامة للجمارك فئة رابعة.
 العامة لمستشفى حاصبيا الحكومي.ــــــ مدير المؤسسة 

 ــــــ كاتب لدى دائرة المانيفست في المديرية العامة للجمارك.
 

 
 في اإلدارة المركزية امـــالمفتش الع ــــ 6

 
دراســــة وبيــــان رأي فــــي / 36/  2211خــــالل عــــام فــــي اإلدارة المركزيــــة أنجــــز المفــــتش العــــام 

  .عامةالتي ترد من اإلدارات والمؤسسات ال اإلحاالت
 
 

 أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب  ــــثانيًا ـ
 
 في المهام والصالحيات :     ـــــأ 
 

/ وظيفة مفوض حكومة لدى الهيئة 59في المادة / 112/55لحظ المرسوم اإلشتراعي رقم 
المرسوم المذكور  من 55العليا للتأديب، أسندت إلى مفتش عام في مالك التفتيش المركزي، والمادة 

 نصت على صالحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة. 



 ــــــــ24ــــــــ
 

 13الذي أنشأ الهيئة العليا للتأديب في المادة  2/12/65تاريخ  54/65وقد لحظ القانون رقم 
المرفق بالقانون  2/ إنشاء وتحديـد مـالك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 6منه ـــــــ الفقرة /

 . 22/9/56تاريخ  12662المرسوم رقم المذكور والمعدل ب
 

 أعمال مفوضية الحكومة  في  ـ  ــــ ب
 

/ من المرسوم اإلشتراعي 56إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /
بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضًا بقرار من هيئة  112/55رقم 

 التفتيش المركزي.
تنص على أن اإلحالة على الهيئة العليا  6/5/69تاريخ  9236من المرسوم رقم  3والمادة 

 للتأديب "تتـم وفاقًا ألحكام القوانين واألنظمة المطبقة في اإلدارة التابع لها الموظف".
أن " مفوض الحكومة يدرس ملف  112/55من المرسوم اإلشتراعي رقم  55ورد في المادة 

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

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

من المرسوم  5و  4الطلب من اإلدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 
وتزويده بالتحقيق اإلداري المفترض إجراؤه في اإلدارة لتأمين عناصر اإلثبات وذلك  9236/69رقم 

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

 
 :   0211  امـفي القضايا المنجزة خالل ع

/ ملفًا 15/ 2211تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب في خالل عـام 
 / مطالعة أساسية بالموظفين المحالين أمامها أودعتها الهيئة العليا للتأديب. 15ووضعت /

/ كتابًا إلى اإلدارات العامة والبلديات تطلب فيها تزويدها بالمعلومات 16أرسلت المفوضية /و 
والمستندات الالزمة الستكمال ملفات الموظفين المحالين على الهيئة العليا للتأديب وكتابين إثنين 

 بإجراء تحقيق إداري.
 

لدى الهيئة العليا للتأديب خالل وتبين الجداول التالية األعمال التي نفذتها مفوضية الحكومة 
 :  2211عام 
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 توزيع القضايا وفق مصدر اإلحالة              
 عدد الموظفين  عدد القضايا  مصدر اإلحالـة 

 6 6 التفتيش المركزي
 1 1 مؤسسة مياه البقاع

 1 1 وزارة العدل
 2 1 بلدية جزين

 1 1 مؤسسة كهرباء لبنان
 1 1 بلدية الفرزل

 39 1 المديرية العامة للجمارك
 1 1 بلدية الشياح

 52 13 المجموع :                  
    

         
 .توزيع القضايا بحسب اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف والعقوبات المقترحة          

 العقوبة المقترحة اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف
 تأخير تدرج ثمانية أشهر نان(وزارة الداخلية )محافظة جبل لب

 ترك إتخاذ العقوبة للمحاكمة الوجاهية مؤسسة مياه البقاع
 المنع النهائي من مزاولة المهنة وزارة العدل
 تأخير التدرج لمدة ستة أشهر بلدية جزين

 تأخير التدرج لمدة اثنتي عشر شهراً  قلم نفوس النبطية
 مدة شهرينالتوقيف عن العمل ل العامة وزارة الصحة

 ــــــ حسم أجر خمسة عشر يوماً  مؤسسة كهرباء لبنان
 ـــــ وقف اإلستخدام لمدة شهر

 ــــــ تأخير التدرج ثالث درجات 
 الصرف من الخدمة بلدية الفرزل

 تأخير التدرج أربعة وعشرين شهراً  مؤسسة مياه بيروت
 تأخير التدرج أربعة عشر شهراً  بلدية بيروت
 تأخير التدرج أربعة أشهر العامة وزارة الصحة

 ــــــ تأخير تدرج لمدة شهرين مديرية الجمارك
 ــــــ حسم الراتب عن عشرة أيام

 ــــــ ترك إتخاذ القرار للمحاكمة الوجاهية بلدية الشياح
 

مع اإلشارة إلى أن هذه القضايا لم يصدر فيها حكم نهائي بسبب شغور مركز رئيس الهيئة 
 .ديبالعليا للتأ
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 أعمال اإلدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي  ثالثًا :
 

 ـاتــإدارة المناقص             
 

 6ال سيما المادة  ،وتعديالته 12/6/1555تاريخ  115عماًل بأحكام المرسوم اإلشتراعي رقم 
 ،13/12/1562تــاريخ  96وعمــاًل بــالتعميم الصــادر عــن رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  ،منــه 3الفقــرة 

 تقريرها السنوي. أعدت إدارة المناقصات 
 : 2211وتبين الجداول التالية األعمال التي نفذتها إدارة المناقصات خالل العام 
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 0211جدول بالملفات التي ُدرست في إدارة المناقصات خالل العام 

 مالحظـات فقاتاإلدارة العائدة لها ملفات الص عدد الملفات الشهر
 التفتيش المركزي - 19 كانون الثاني

 وزارة األشغال العامة والنقل -
  وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة المالية -
 وزارة الزراعة -

ّددت مواعيد تلزيم لها 16 -  ملفًا ح 
 ملف واحد أعيد للتصحيح -

 وزارة العدل - 12 شباط
 اعةوزارة الزر  -
 وزارة اإلعالم -
  وزارة التربية والتعليم العالي -

ّددت مواعيد تلزيم لها 12-  ملفات ح 

 وزارة األشغال العامة والنقل - 6 آذار
 وزارة اإلعالم -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الطاقة والمياه -

ّددت مواعيد تلزيم لها 6 -  ملفات ح 

 وزارة األشغال العامة والنقل - 16 نيسان
 وزارة الزراعة -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الصحة العامة -
 وزارة الثقافة -
 وزارة العدل -
 وزارة المالية -

ّددت مواعيد تلزيم لها 16 -  ملفًا ح 
 اثنان أعيدا للتصحيح -

 وزارة الثقافة - 19 أيـّار
 وزارة االقتصاد والتجارة -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة المالية -
 زارة الزراعةو  -
 وزارة اإلعالم -

ّددت مواعيد تلزيم لها 15 -  ملفًا ح 
 اثنان أعيدا للتصحيح -
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 مالحظـات اإلدارة العائدة لها ملفات الصفقات عدد الملفات الشهر
 وزارة الطاقة والمياه - 12 حزيران

 وزارة المالية -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الزراعة -
 ألشغال العامة والنقلوزارة ا -

ّددت مواعيد تلزيم لها 12 -  ملفات ح 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل - 11 تموز
 وزارة الثقافة -
 التفتيش المركزي -
 وزارة الزراعة -
 وزارة المالية -
 وزارة الداخلية والبلديات -

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

 وزارة األشغال العامة والنقل - 12 آب
 وزارة المالية -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الزراعة -
 التفتيش المركزي -
 وزارة الثقافة -

ّددت مواعيد تلزيم لها 12 -  ملفًا ح 
 

 رئاسة مجلس الوزراء - 22 أيلول
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 لزراعةوزارة ا -
 وزارة العدل -
 وزارة الصحة العامة  -

ّددت مواعيد تلزيم لها 15 -  ملفًا ح 
 ملف واحد أ عيد للتصحيح -
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 مالحظـات اإلدارة العائدة لها ملفات الصفقات عدد الملفات الشهر
 رئاسة مجلس الوزراء - 24 تشرين األول

 وزارة األشغال العامة والنقل -
 اخلية والبلدياتوزارة الد - 
 وزارة المالية -
 وزارة العدل -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الصحة العامة -

ّددت مواعيد تلزيم لها 21 -  ملفًا ح 
 ثالثة ملفات أ عيدت للتصحيح -

 وزارة األشغال العامة والنقل  - 25 تشرين الثاني
 وزارة الطاقة والمياه -
 ة الزراعةوزار  -
 وزارة الصحة العامة -
 وزارة الثقافة -
 وزارة العدل -
 وزارة الداخلية والبلديات -

ّددت مواعيد تلزيم لها 26 -  ملفًا ح 
 ملف واحد أ عيد للتصحيح -

 وزارة األشغال العامة والنقل - 16 كانون األول
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الزراعة -

ّددت مواعي 15 -  اد تلزيم لهملفًا ح 
 ثالثة ملفات أعيدت للتصحيح -

 ملفًا عن السنة السابقة( 19ملفًا )الزيادة  194مجموع عدد الملفات المدروسة: 
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 0211جدول بالصفقات الملزمة في العام 
 وقيمتها اإلجمالية موزعة على الوزارات واإلدارات الطالبة

 مالحظة أدناه()باستثناء الصفقات المشار إليها في ال

 القيمة اإلجمالية )عمالت أجنبية( القيمة اإلجمالية )ل.ل( عدد الصفقات االســــم
 --------- 292،452،413،246 62 وزارة األشغال العامة والنقل

 $ 234،449،536 3،223،342،366 12 وزارة الطاقة والمياه
 $ 556،222 3،956،219،252 12 وزارة الزراعة
 --------- 6،266،552،222 3 العامة وزارة الصحة
 --------- 4،546،466،922 6 وزارة المالية

 --------- 1،265،912،222 1 وزارة التربية والتعليم العالي
 $ 353،531 ---------- 2 وزارة الداخلية والبلديات

2،636،222 € 
 --------- 1،122،254،222 3 وزارة الثقافة
 --------- 323،551،653 4 وزارة العدل

 --------- 291،532،222 3 وزارة اإلعالم
 $ 235،955،665 ل.ل. 251،244،513،299 126 المجموع:                   

2،636،222 € 
 

 :مـالحـظـة 
 
 :الصفقات الملزمة والتي لم تحسب مع المجموع لألسباب اآلتية  
 

 مزايدة: أ ـــــ       
 

 بيروت   -ستثمار كونتوارات في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدوليمزايدة تلزيم واــــــ  
 سنوي للكونتوار الواحد(. )استثمار //ل.ل.61،622،222)المديرية العامة للطيران المدني( //  
 

 سعر إفرادي / إجمالي شهري:  ـــــــب     
 //ل.ل.24،642،222لدخلية والبلديات( //تلزيم تنظيف مباني سرايات محافظة النبطية )وزارة ا ـــــــ 1
 //ل.ل.16،434،222// تلزيم تنظيف مباني محافظة لبنان الجنوبي )وزارة الدخلية والبلديات( ــــــ 2
ــــ 3 ( وقصـــور العـــدل فـــي  ـــ     تلـــزيم أعمـــال التنظيفـــات لـــزوم اإلدارة المركزيـــة لـــوزارة العـــدل ) ثالثـــة مبـــان 

بعلبـك وملحقـات  ــــــالنبطيـة  ــــــصـيدا  ــــــطـرابلس  ــــــزحلـة  ــــــجديـدة المـتن  ــــــبعبـدا )مبنَيـين(  ــــــبيـروت 
 //ل.ل.116،554،222العدل في المحافظات )المحاكـــم المنفردة( )وزارة العدل( // قصور
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 //ل.ل.14،432،222// 2212تلزيم أعمال تنظيف مبانــــي عائدة للمديرية العامة للزراعة لعام  ــــــ 4
ـــــ  5  ـــــتلــــزيم تنظيــــف مبــــاني ســــرايات محــــافظَتي البقــــاع وبعلبــــك ــــــ الهرمــــل )وزارة الدخليــــة والبلــــديات(  ــ

  //ل.ل.24،436،522//
 

 تنزيل مئوي على سعر اإلدارة: ــــ  ج    
 
 التقني.تلزيم تقديم وجبة غداء لطالب معاهد ومدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني و ـــــــ  1
 تلزيم تقديم وجبات الطعام لطالب معاهد ومدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ــــــ 2

 
 : سعر إفرادي لكل صنف ــــد    

 )وزارة الزراعة(. 2211تلزيم تقديم نطف للتلقيح االصطناعي للعام ــــــ  1
 ة للحشرات )وزارة الزراعة(.تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومواد جاذب ــــــ 2

              
   

 0211بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خالل العام 
 0212ومقارنتها بتلك العائدة للعام              

 مالحظات 0212 0211 اســـــم البيان
 123الزيادة  456 559 سجل الصادر والوارد 

 15النقصان  123 88 سجل القــــرارات
 --- 18 18 سجل المذكــــرات
 13الزيادة  613 606 سجل العــــروض

عدد الملفات الواردة 
والتــــي تــــــّم درســــــها 
وتعــــيـــيـــن مــــواعـــــــيد 

 تلزيمها

 
 
182 

 
 
144 

 
 
 36الزيادة 

 16الزيادة  122 116 عدد الصفقات الملزمة
قيمة الصفقات الملزمة 

ثناء الصفقــــات )باســــت
المشـــــــار إليــــها فــــي 

 المالحظة أعاله(

 ل.ل.251،244،513،299
235،955،665 $ 
2،636،222 € 

 ل.ل196،545،126،646
5،635،522 $ 
14،656،962€ 

 جنيه استرليني 145،622

 ل.ل. 112،455،366،625الزيادة:
 $ 232،162،365الزيادة: 
 € 12،216،562النقص: 
 جنيه استرليني 145،622النقص: 
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 سير العمل : تنظيم

 
تهدف إلى تنظيم أساليب مجموعة من اإلجراءات اإلدارية لقد اتخذت إدارة المناقصات  

 العمل وتبعد الشبهات عن اإلدارة والموظفين، منها :  
بعاد أي وذلك الست ،العارض بهقّدم تالذي يالموحد منع الموظفين من الطباعة على الغالف ـــــ 

 .حفاظًا على سمعة اإلدارة ،خلفّية في تقديم الخدمات
   تسهياًل لعمل اإلدارة في حال تغّيب رئيس ،تعيين لجنة رديفة لكل لجنة أصيلة للمناقصاتـــــ 

 .أو أحد عضَوي اللجنة األصيلة
 الثانيةعدم اعتماد الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية من الدرجتَين األولى و ـــــ 

 أعضاًء في لجان المناقصات.
من نظام المناقصات التي قضت بإرسال نسخ عن دفاتر الشروط  12نص المادة ـــــ تطبيق 

الخاصة المتعّلقة بمناقصات األسبوع إلى كل من رئيس وعضَوي لجنة المناقصات قبل تاريخ 
  تها قبل موعد الجلسةوذلك لكي تكون على بّينة من مسؤوليا ،بدء عملها بأسبوع على األقل

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

ـــــ اعتماد الخبراء من بين الموظفين في القطاع العام دون الخاص ذلك أن الموظف يبقى 
 خاضعًا للمساءلة المسلكية.

عن المناقصات على الموقع اإللكتروني إلدارة المناقصات ونتائج التلزيمات، بهدف ـــــ اإلعالن 
 تأمين المزيد من العلنية والمساواة والمنافسة بين العارضين.

 
           

 من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات :           
 .16/6/2225ـــــ شغور مركز المدير العام منذ 

/ مراكز مهندس رئيس مصلحة فني 3: فمن أصل /لشغور الحاد في مالك إدارة المناقصاتا ـــــ
 ملحوظة في المالك يوجد مركزان شاغران.

 .عدم دفع تعويض للجان المناقصات ـــــ
 .عدم نشر اعالنات المناقصات في صحف واسعة االنتشار ـــــ

 

 
  

 
 



 ــــــــ33ــــــــ
 

 أعمال مصلحة الديوان ـــــرابعًا 
 

 األعمال المنجزة :  في  ـــــــ
تقوم مصلحة الديوان ضمن الصالحيات والمهام التي أناطتها بها القوانين واألنظمة، 
عداد مشاريع إحاالت وكتب وتعاميم وقرارات، باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ  بدرس وتنظيم وا 
ل الموازنة وتنفيذ معامالت شؤون موظفي التفتيش المركزي واإلشراف على المتابعة وأعما

المعلوماتية ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات والنظافة ومراقبة عمل ساعة ضبط الدوام، 
 باإلضافة إلى تلقي المراجعات والشكاوى واستقبال  المراجعين. 

 2211وقد بلـ  عدد المعامالت الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان عـام 
 / معاملة. 3632/

  
مقارنة بالمعامالت الواردة خالل عام    2211خالل عام   لواردةالمعامالت ا ــــأ ـ    

2212 : 
 0211عام  0212عام  نوع المعاملة

 432 416 الشكاوى
 451 1365 محاضر جلسات المؤسسات العامة

 52 42 التقارير السنوية
 2661 1651 معامالت مختلفة

 3630 3474 :المجموع
 

/ معاملـة.  مفصـلة 2221/ 2211مصلحة الديوان خـالل عـام  أعدت  الصادرةالمعامالت  ـــــ ب
 : 2212كما يلي مقارنة بالمعامالت التي أعدتها في عام 

 0211عام  0212عام  نوع المعاملة
 12 6 مشاريع مراسيمــــ  1
 512 593 ــــ مشاريع كتب  0
 392 222 مشاريع قرارات عامةــــ  3
 625 596 مشاريع قرارات خاصةــــ  4
 3 3 مشاريع تعاميمــــ  5
 ــــ مشاريع التكاليف الخاصة بالتحقيق  6

 :مفصلة كما يلي       
  

 61 65 ـ المفتشية العامة اإلداريةـــأ         
 9 16 المفتشية العامة الهندسية ـــب ـ       
 11 21 المفتشية العامة التربوية ـــج ـ       
 الصحية  المفتشية العامة  ـــد ـ 
 واإلجتماعية والزراعية           

3 9 

 13 22 المفتشية العامة المالية ـــهـ ـ       
 0221 1911 :المجموع



 ــــــــ34ــــــــ
 

 
 
 أعمال المتابعة  ـــــ ج

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

 .2212/ كتابًا في العام 59، بينما بل  عددها /2211/ كتابًا لعام 56عدد كتب المتابعة /
  .إعداد وتنفيذ موازنة التفتيش المركزي ـــــ د 

زم باإلضافة إلى معامالت شؤون موظفي التفتيش المركزي قامت دائرة الموظفين واللوا
وفقًا لقانون المحاسبة العمومية وتوجيهات   2212والمحاسبة في مصلحة الديوان بإعداد موازنة 

فكان         2211وزارة المالية وحاجة التفتيش المركزي، ونفذت هذه الدائرة موازنة عـام 
      /ل.ل وفي الجـزء الثاني        11،088،468،222المصروف في الجـزء األول من الموازنـة /

/ل.ل وبل  عدد التصفيات في عام 11،353،697،222/ل.ل، المجموع العـام /65،009،222/
 ( تصفية، وذلك كما هو مفصل في الجدول التالي: 456) 2211
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 0211بيان النفقات المصروفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ36ــــــــ
 

 
 

 المركزيأعمال هيئة التفتيش خامسًا ـ  
  

 تتولى أمانة سر الهيئة دراسة الملفات قيد العرض على الهيئة وتحضير الجلسات.
/ 155خاللها عرض /في جرى  2211عام / جلسة 26حضرت أمانة سّر الهيئة لـ/ وقد

 .على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة اً ملف
 

 قـرارات هيئة التفتيش المركزي       
 

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

/ ملفــًا 155/ جلســة خصصــت لدراســة /24/ جلســة منهــا  /26وقــد عقــدت الهيئــة /
واتخذت بصددها القرارات المناسبة، وقد تضمن كٌل منها فقرات حكمية تراوحت بـين فـرض 

ًا ومتعاقدًا ومستخدمًا ومتعاماًل وتوصيات إدارية / موظفًا وأجير 143عقوبات مسلكية بحق /
 / توصية. 152بلغت /
 
ونتيجة القرارات التي التفتيش المركزي بالتفصيل، أعمال هيئة  ةول التاليابين الجدتو 
 إتخذتها :
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  0211جدول موجز احصاءات التدابير المسلكية غسان 
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 قرارات الهيئةنتيجة 

 
 26 عدد الجلسات
 166 عدد القرارات

 143 عدد الموظفين الذين تناولتهم التدابير المسلكية
 9 أمام الهيئة العليا للتأديب عدد الموظفين المحالين 

 44 عدد الموظفين المحالين على ديوان المحاسـبة
 ـــــــــــ عدد الموظفين المحالين على النيابة العامة التمييزية

 1 على الهيئة العليا للتأديبعدد الملفات المحالة 
 5 عدد الملفات المحالة على ديوان المحاسـبة

 15 عدد الملفات المحالة على النيابة العامة التمييزيـة
 152 عدد التوصيات

 49 عدد ملفات الحفظ
 

لملفات التي اتخذ ، يتبين أن ا2211ومن العودة إلى قرارات هيئة التفتيش المركزي لعام 
 / مخالفة توزعت وفق األبواب التالية :362تضمنت /بشأنها تدابير مسلكية، 

 
 العـدد أبواب المخالفات
 3 القيام باألعمال المحّظرة بصورة خاصة 

 54 مخالفات الدوام 
 66 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية 

 25 مخالفات األصول المسلكية 
 65 ارية مخالفات األصول اإلد

 65 مخالفات األصول المالية 
 26 مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال

 32 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 
 6 مخالفـات مختلفة 

 360 المجمـوع
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 جدول توزع المخالفات امانة السر
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 جدول توزع المخالفات امانة السر

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ41ــــــــ
 

 
 

 جدول مقارنة ملفات بول 
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 جدول مقارنة عقوبات بول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ43ــــــــ
 

 
إلى أن القانون مّكن الموظفين الذين تصدر هيئة التفتيش المركزي بحقهم قرارات وتجدر اإلشارة 
تقدم منها بطلبات إلعادة النظر بهذه القرارات، أو بطلب نقضها أمام مجلس شورى مسلكية، من ال

 الدولة. 
/ موظفًا بطلبات 44تقدم / 2211/ موظفًا تناولتهم التدابير التأديبية عام 143ومن أصل /

 إعادة النظر أمام هيئة التفتيش المركزي. وقد توزعت طلبات إعادة النظر على الشكل التالي :
 

 قيد الدرس المنجز عدد الطلبات تشية العامة المف
 النتيجة

 تعديل  رد
 3 3 5 6 11 اإلدارية

 2 1 . 1 1 الهندسية

 2 2 11 2 11 المالية 
 2 4 12 6 16 التربوية

 2 . 5 . 5 الصحية واإلجتماعية والزراعية
 5 8 31 13 44 المجموع 

 
/ مراجعة توزعت 16، / 2211خالل العام  ،المراجعات أمام مجلس شورى الدولةوقد بلغت 

 كما يلي : 
 
 عدد 

 ـــــــــ طلب طعن بقرار هيئة التفتيش المركزي  
 6 طلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي 
 3 طلب إبطال قرار هيئة التفتيش المركزي 

 1 طلب إبطال ووقف تنفيذ قرار هيئة التفتيش المركزي 
 1 التفتيش المركزي طلب وقف تنفيذ قرار هيئة 

 2  ابطال جزئي ووقف تنفيذ قرار هيئة التفتيش المركزي جزئياً طلب 
 1 طلب نقض ووقف تنفيذ قرار هيئة التفتيش المركزي 
 1 طلب تمييز قرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي

 1 طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس التفتيش المركزي
 16 المجموع

 
وقف التنفيذ، كما ُردَّ شكاًل طلبات د صدر عن مجلس شورى الدولة أربعة قرارات برد وق

 طلب نقض قرار واحد في حين لم يقترن الباقي بنتيجة حتى تاريخه.
 



 ــــــــ44ــــــــ
 

 
 

 الثانيالفصـل 
 
 
 
 

مكاناته مهامـه :   التفتيش المركزي  وا 
 
 

 
      

    هدفـهمهمة التفتيش المركزي و   ــــأواًل ـ                
 

 :صالحياته  ــــثانيًا ـ
 لجهة اإلدارات ـــأ ـ     
 لجهة الموظفين ـــب ـ    

      
 

          :  إمكاناتـه ــــ ثالثاً                 
 هيكلية التفتيش المركزي ــــ أ    
 األصول واإلجراءات ـــب ـ                           

  ةالبشري الموارد ــــ ج                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ45ــــــــ
 

 
 
 

مكاناته مهامـه صالحياته:   التفتيش المركزي  وا 
 
 

 ،أو التي لها عالقة به ،بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة ،أنيطت بالتفتيش المركزي
)إنشاء التفتيش المركزي(  115/55ن المرسوم اإلشتراعي رقم ـال سيما المادة األولى م

 نفصلها كما يلي : ومهام صالحيات 
 

 مهمة التفتيش المركزي وهدفه    أواًل 

 وتتم عبر :  الرقابة على اإلدارات والموظفين : ـــــ 1

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

لمسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض ضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان ا ـــــ
  .التدابير المسلكية بحقهم عند اإلقتضاء

يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه اإلدارات لمعالجة المشكالت   التوجيه : ـــــ 2
وذلك عبر دراسة األوضاع فيها  ،المتعلقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيها

قتراح الحلول التنظ   .يميةوتقييم العمل وا 
 

 صالحياتـه     ثانياً 

 ما يلي :  التفتيش المركزي تشمل صالحيات

 لجهة اإلدارات  ــــأ ـ    

  .جميع اإلدارات العمومية ـــــ

المؤسسات العامة )باستثناء مجلس اإلنماء واإلعمار والصندوق الوطني للضمان  ـــــ
 .رات في لبنان(اإلجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع اإلستثما

 .البلديات )ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها( ـــــ

 

 

 



 ــــــــ46ــــــــ
 

 

 في الحقل المالي فقط :*       
  .القضاء ـــــ
  .الجيش ـــــ
 قوى األمن الداخلي ـــــ
 .األمن العـام ـــــ

 .البعثات اللبنانية في الخارج ـــــ

ختصاصبالجامعة اللبنانية  ـــــ  كافة.اتها فروعها وا 

 بصورة غير مباشرة و 

 .إدارة حصر التب  والتنباك ذات المنفعة العامة ـــــ

 .مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ـــــ

 اتين مفوض الحكومة والمراقب المالي لهوذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من 
 .يناإلدارت

 

 لجهة الموظفين   ــــــب   
 

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

وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون  ،يتناول راتبًا أو أجرًا من صناديقها
 .لها

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

 .المحاسبة
 

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

   .مركزيهيئة التفتيش ال ـــــ 1

 



 ــــــــ49ــــــــ
 

 
 إدارة التفتيش المركزي :  ـــــ 2

   .اإلدارة المركزية ـــــ
  .المفتشية العامة اإلدارية ـــــ
  .المفتشية العامة الهندسية ـــــ
  .المفتشية العامة التربوية ـــــ
  .المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية ـــــ
  .المفتشية العامة المالية ـــــ
 .مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ـــــ
 
 

  .إدارة المناقصاتـ ــــ 3
   
 راءات ـاألصول واإلج ـــب ـ
 

 عهد القانون بالعمل التفتيشي إلى جهازين مستقلين :     
مـع اإلدارات العامـة والتحقيـق جهاز التحقيق : ويتكون من مفتشين يتولون تفتيش  ــــــ

ويقترحــون التــدابير المرتكبــة لفــات المســلكية المــوظفين فــي المخا
  …الواجب إتخاذها لضبط األعمال وحسن تسييرها 

 
ــــ بهــا وتصــدر جهــاز التقريــر: ويتــألف مــن هيئــة خاصــة تنظــر فــي التقــارير وتبــت  ـــ

والتوصـيات  ،العقوبات الواجب فرضها على المـوظفين المخـالفين
 .الالزمة

  
 اته على مرحلتين مستقلتين :وبذلك يمارس التفتيش صالحي      

 ـــــ أولى تضبط المخالفات وتحقق فيها وتقدم اإلقتراحات في شأنها.
 ـــــ وثانية تقرر التدبير التوجيهي أو التأديبي المالئم. 

مما يؤمن للموظف الضمانات الكافية، على شكل ضمانات العدالة التي توفرها 
 السلطات القضائية. 

 
  ةريالبش الموارد ــــ ج

  ./ أجيراً 31و / ،/ وظيفة326يلحظ مالك التفتيش المركزي /
 ين ملحقين/ موظف12/ متعاقدًا و /23و/ ،/ أجيراً 13و / اً / موظف169يوجد حاليًا /

  ./ أجراء تصفية3و /
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أما فيما خّص المفتشية العامة التربوية فإن عدد المفتشين والمفتشين المعاونين 
بالنسبة لعدد المدارس والثانويات الرسمية ودور  ،ًا في الموازنة العامةالتربويين يحدد سنوي

 .المعلمين
 

مختلف في صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل  لتاليانا انالتفصيلي النويوضح الجدو 
 : المركزيالتفتيش  إدارات
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 المالك الملحوظ والفعلي
ـــ                                                                           ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ 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 

 4 5           5 مفـتش عـام 

 1 -           1 دير عامم

 - 1         1   رئيس مصلحة الديوان

 2 1         3   مهندس رئيس مصلحة فني

 1 -         1   رئيس مصلحة

 1 -       1     أمين سّر الهيئة

مفتش او مفتش معاون في 
 …مفوضية الحكومة 

    1       1 - 

 12 22       32     مفتش أو مفتش معاون إداري

 12 24       36     مفتش أو مفتش معاون مالي

 42 56       122     مفتش أو مفتش معاون تربوي

 2 23       25     مفتش أو مفتش معاون هندسي

مفتش أو مفتش معاون صحي ـ 
جتماعي  زراعي وا 

    15       6 9 

 3 -     3       مهندس رئيس دائرة فني

اللوازم رئيس دائرة الموظفين و 
 والمحاسبة 

      1     1 - 

 2 4     6       رئيس دائرة ) حقوقي (

 1 -     1       رئيس دائرة المعلوماتية

 2 -     2       مبرمج

 1 -   1    فني صيانة
 4 -   4         مدخل معلومات

 - 1   1         محاسب

 21 14   35         محّرر أو كاتب

 5 6   19         مستكتب

 5 15 24           حاجب 

 9 2 5           خادم 

 141 187 33 57 14 028 5 11 المجموع        

 ./. 40،98نسبة الشغور  
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 مـالك األجـراء

 الشاغر الموجود الملحوظ  

 9 5 12 عامل تنظيفات 

 3 1 4 عامل 

 6 2 12 ساع  

 - 5 5 مستنسخ 

 18 13 31 المجموع :

                  

      ../ 58،26نسبة الشغور                     
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 ملحــق
 

 قـــرارات هيئــة 
 

 التفتيــش المركــزي 
 

 أهم التوصيـات الصــادرة 
 
 0211عــام 

 
 

 

 
  
 
 


