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  رقـم المحفوظات:

  :ادرــــــــــــــرقـم الصــ
  بيروت، في  

 

التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام  وع:ـالموض
2102. 

 11/6/1111تاريخ  111المرسوم اإلشتراعي رقــــم  ـع:ـالمرج
 وتعديالته )إنشاء التفتيش المركزي(،

 
 بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها البالد والتي نأمل بتجاوزها سريعًا، 

إن التفتيش المركزي ماٍض في القيام بمهامه بكل اخالص وتفاٍن غير آبــٍه بالغبن 
لى قلة عددهم ال يتوانون عن متابعة هدفهم أال وهو السهر على الالحق بمفتشيه الذين وع

تحسين أداء اإلدارة العامة والمؤسسات الرسمية وزيادة فعاليتها وذلك باقتراح التوصيات 
  والتدابير الالزمة في الميادين كافة التي تخضع لرقابته.

وي عن أعمال التفتيش وعلى هذا األساس أتشرَّف بأن أتقدم من دولتكم بهذا التقرير السن
آماًل أن يكون قد أوضح المشاكل التي تعاني منها اإلدارة والحلول  1111المركزي لعام 

المقترحة لمعالجتها ونرجو أن يلقى الصدى الطيب في مختلف األوساط، بما يؤسس إلى غــد 
 ./.إداري أفضل
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 2102خالل عام في التفتيش المركزي إنجـازات 
 
 

 برنامج العمل السنوي    ــــأ ـ       
 

من المرسوم اإلشتراعي رقم  11من المادة  3إستنادًا ألحكام الفقرة أ من البند 
بعد االطالع على كتب رئاسة منه و  11من المادة  1معطوفة على البند  111/11

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

يجـــري وفقـــًا  ،ولمـــا كـــان تفتـــيش اإلدارات العامـــة والمؤسســـات العامـــة والبلـــديات
 لبرامج سنوية واستثنائية وبناًء على تكاليف خاصة أو لجان تفتيش.

واســــتغالل  ،هــــات العامــــة إلعــــادة تأهيــــل اإلدارة وتطويرهــــاوانســــجامًا مــــع التوج
لسرعــــة اإلمكانـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة ومـــا تؤمنـــه مـــن خـــدمات للمـــواطنين تتميـــز با

 :قررت هيئة التفتيش المركزي ،والنوعية
لفـــت نظـــر المفتشــــين  ،فــــي التفتـــيش المركـــزي ب إلـــى المفتشـــيات العامـــةالطلـــ

إلـى بعـض المعطيـات األساسـية التـي تـرى الهيئـة ضـرورة ايالئهـا  ،التابعين لكل منها
ة الموكلـ ة أو اإلسـتثنائية مج السـنوياعنـد قيـام المفتشـين بتنفيـذ البـر  ،األهمية القصـوى

 :      ، وأهمهاأو في إطار لجان تفتيش التحقيق في تكاليف خاصةبو ، 1111لعام  إليهم

ــــــ1 توجيــــه اإلدارة لوضــــع مؤشــــرات تنظيميــــة لمختلــــف  :تفعيــــل العمــــل اإلداري ـ
تبـين بوضـوح مـدى اضـطالع اإلدارة بالمهـام  ،مجـاالت العمـل األساسـية التـي تتوالهـا

 ،ورفــع مســتوى األداء اإلداري ،بهــدف تحديــد مكــامن الخلــل لمعالجتهــا ،المناطــة بهــا
نجاز المعامالت ضمن المهل المحددة لها وذلـك  ،السيما في مجال خدمة المواطن وا 

وفقــــًا للمؤشــــرات المحــــددة فــــي نمــــاذ  تقــــارير تقيــــيم األداء المؤسســــي التــــي وضــــعت 
باألهــداف والبــرامج المقــررة لهــا وفقــًا  ،ومقاربــة نتــائج عمــل االدارة ،لمهمــات التفتــيش

 .لمقاييس ومؤشرات األداء المعتمدة
ـــــ 2  ا، جبايتهـــلجهـــة تحقـــق الضـــرائب والرســـوم وتعزيـــز  حســـن اإلدارة الماليـــة: ــ

ردات الدوريـــة واجـــراء الجـــ ،الصـــفقات وحســـن تنفيـــذومراقبـــة اســـتعمال المـــوارد العامـــة 
 .ولتحسين وضع الخزينة ، منعًا للهدر في المال العامومسك محاسبة المواد

 



 ـــــــ3ــــــــ
 
ــــ 3 بالمهــام التأكــد مــن تمــرس الرؤســاء التسلســليين  الرقابــة الداخليــة الةاتيــة: ــ

ــيهم الوحــدات التابعــة لهــم، وحســن اســتعمال األجهــزة بط العمــل فــي ، وضــالموكولــة إل
عطاء القدالعمل برامجو   .وة في التقيد بالقوانين واألنظمة، وا 

وضـع أو بيـان وضـع المـوارد البشـرية   ـــــ إدارة األفراد وتنمية الموارد البشـرية:4
 ، ومـــدى إخالصـــهم واســـتثمار كفـــاءة العـــاملين فيهـــا ،العـــاملين بصـــورة غيـــر نظاميـــة

وتنســيقهم العمــل بــين مختلــف  ،واضــطالع المــديرين العــامين بــدورهم القيــادي ،لعملهــم
 .رفع مستوى األداءالوحدات اإلدارية بما يضمن 

 ،مجلـس الـوزراءمقـام رئاسـة الصـادرة عـن   متابعـة تنفيـذ التعـاميم  التعاميم:ــــــ 5
المفتشــيات إلــى المبلغــة أصــواًل فــي حينــه، و ، ذات الصــلة بمواضــيع التفتــيش المقــررة

 العامة كافة.
 : يد على المفتشيات العامة المختصةالتأك ــــ الجوالت التفتيشية: 6
التفتيشية تشمل جميع اإلدارات  الجوالتلجعل   وجوب التنسيق في ما بينهاــــــــ 

فــي ، الخاضــعة لرقابــة التفتــيش المركــزي العامــة والمؤسســات العامــة والبلــديات الكبــرى
 تتابعة.أوقات مختلفة وم

ــــ  ـــات المشـــتركة ــــ يتطلبـــه  ، والقيـــام بمـــابدقـــة وســـرعةالتشـــديد علـــى تنفيـــذ المهمر
 .من مراحل التحقيق

ــــ  طلـــب تشـــكيل لجـــان تفتـــيش باختصاصـــات مختلفـــة كلمـــا اقتضـــى موضـــوع ــــــ
 . ، ومنعًا لالزدواجية وهدر الوقتالتحقيق ذلك، تأمينًا للتكامل في العمل

 الطلب إلى المفتشين العامين: ــــ  7
عامـة أو مؤسسـة عامـة للمفـتش  عدم إسناد مهمة تفتيش أو تحقيق فـي إدارة ــــــ
 .نطاق منطقته أو مكان عمله السابق، إال في حالة الضرورة القصوى، ضمن نفسه

ــــ األخــذ بعــين االعتبــار أجوبــة اإلدارات العامــة والمؤسســات العامــة والبلــديات  ـــ
 لـــدى إعـــداد بيـــان توزيـــع العمـــل علـــى المفتشـــين، ،م فـــي حينـــههمبلغـــة الـــيالكبـــرى ال

يداع رئاسة التفتـيش المركـزي نسـخة عـن البيـان المـذكور  بوعين خـالل مهلـة أسـفـي وا 
 .قرار الهيئة المتعلق بإقرار البرنامج السنويمن تاريخ تبلرغ 

، التفتـيش الســنويي نطـاق برنـامج فـ ،عـدم إعـداد تقـارير مسـتقلة أو منفصـلة ـــــــ
دراجهــا بــداًل مــن ذلــك ضــمن  ،عــن الوحــدات اإلقليميــة مــن مســتوى دائــرة فمــا دون وا 

  ،التقريــــــــر الشــــــــامل عــــــــن اإلدارة المعنيــــــــة التابعــــــــة لهــــــــا تلــــــــك الوحــــــــدات اإلقليميــــــــة



 ـــــــ1ــــــــ
وجــود حــاالت تســتوجب  ،إال فــي حالــة الضــرورة )وجــود خلــل فــي عمــل هــذ  الوحــدة

 معالجة سريعة(.
التقــارير المتعــددة المقدمــة مــن المفتشــين  فــي مــا خــصة واحــدة إعــداد مطالعــ ـــــــ

، فـــي حـــال تكليـــف أكثـــر مـــن مفـــتش متابعـــة موضـــوع هـــذا واحـــدبموضـــوع المكلفـــين 
، )مثـل تكـاليف تفتـيش اداريـة أو مؤسسـات التكليف، أو في حال شموله عـدة وحـدات

 (.، وسواها من الحاالتالمدارس الخاصة المجانية
، إلدارات العامـة والمؤسسـات العامـةوضع بيان بالتوصيات التي لـم تنفـذها ا ـــــــ

مــن  1ســندًا ألحكــام المــادة  ،بغيــة مالحقتهــا مــن قبــل رئــيس هيئــة التفتــيش المركــزي
 . المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي() 1/11/1111الصادر في  1161المرسوم رقم 

 
 

 2210ية لعام برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة اإلدار 
 

 :والبلديات جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة 
 

 دوام العمل : 
وقرارات مجلس  ،11/11/1161تاريخ  11111رقم تطبيق األصول المحددة في المرسوم  ـــــ 

 .بالدوام الرسمي ةالوزراء المتعلق
 

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

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

 ــــــ تنفيذ األجراء لألعمال التي استخدموا من أجلها.
 االشــــــتراعيام المرســـــــوم ـــــــء الوحـــــدات، وفـــــق أحكمـــــدى تطبيـــــق الرقابـــــة التسلســـــلية لرؤســـــاــــــ 

لجهـــــــــة إجـــــــــراء  1/66وضـــــــــرورة التقيـــــــــد بـــــــــالتعميم رقـــــــــم  وتعديالتـــــــــه،  11 /111رقـــــــــم 
 التحقيقات الالزمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي.

بهـــــذا  1/16ومـــــدى تطبيـــــق التعمـــــيم رقـــــم  لتأكـــــد مـــــن وجـــــود بطاقـــــات مهـــــام للمـــــوظفين،ــــــ ا
 الشأن.
ـــــ التأكــــد  مــــن تطبيــــق نظــــام تقيــــيم أداء المــــوظفين الــــدائمين فــــي اإلدارات الخاضــــعة للتفتــــيش ـ

 المركزي، ونظام تقييم األداء المؤسسي وفقًا للنماذ  الخاصة بذلك.
 
 
 



 ـــــــ1ــــــــ
رشادهم،ــــــ   . 1/13وفق التعميم رقم مدى التقيد بإنشاء مكاتب الستقبال المواطنين وا 
 مدى الحرص على ممتلكات اإلدارة.ــــــ 
 
 ستعمال السيارات واآلليات : ا

ــــــ التـــــدقيق و  اآلليـــــات،و  الســـــيارات التثبـــــت مـــــن وجـــــود مـــــذكرات خدمـــــة داخليـــــة لضـــــبط ســـــيرـ ــ
)التعمــــــيم الســـــيارات واآلليـــــات فـــــي ضـــــوء حاجـــــات اإلدارة الفعليـــــة.  فـــــي دفـــــاتر تحركـــــات

 (. 16/3/31الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  16رقم 
ــــــ  ـــــزام بعـــــدمـــ ـــــنقالتهم الخاصـــــة لاســـــتعمال ا مـــــدى اإللت ـــــي مـــــوظفين ســـــيارات اإلدارة لت ـــــاء ف أثن

 الدوام وخارجه.
 

 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 المرجـــــوةالتحق ، إنجازهـــــا، وعـــــدم الت

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

 
  أوضاع اإلدارات بصورة عامة السيما لجهة : 
ـــــق نظـــــام ت  ـــــة تطبي ــــــ مراقب ـــــه بتجـــــرد وموضـــــوعية واســـــتثمار ـ ـــــى تفعيل ـــــيم األداء والســـــهر عل قي

 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  زات اإلداريــــة ومنهــــا المفروشــــات المكتبيــــة والقرطاســــية ووســــائل العمــــل مــــدى تــــوفر التجهيــــــ

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

 



 ـــــــ6ــــــــ
 مواضيع ةات طابع خاص :

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

المديرية وأخصها التنظيم المدني، الوحدات اإلدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون العقارية، 
العامة لألحوال الشخصية، مؤسسات الميا ، هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات، مراقبة دوام 

 األطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة.
 

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

 

 2210برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة الهندسية لعام                  
 
 : والنقل وزارة األشغال العامة  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

 :  والمكاتب الفنية المديرية العامة للتنظيم المدني ـــب ـ

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

 عند الحاجة. والتخمين وعمليات الضم والفرز
  : المديرية العامة للنقل البري والبحري  ــــ ج

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

 
 :االتصاالت وزارة   ـــــ 2

 .الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغور مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومدـــــــ  
مراقبـــة اســـتعمال كوابـــل الوصـــل واالتصـــال وموزعـــات الخطـــوط العامـــة والثانويـــة لمنـــع ـــــــ 

 .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 ــــ ــ

 .الترخيص باستعمال األجهزة والمحطات الالسلكيةــــــ 
 
 



 ـــــــ3ــــــــ
 : 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 ،وزارة الماليـةــــــ 4
المساحين والرسـامين ومهـل تنفيـذها ومراعـاة مراقبة تنفيذ المعامالت الطوبوغرافية من قبل ــــــ 

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

ــــ مراقبـــة تنفيـــذ األشـــغال و  عطـــاء رخـــص البنـــاء وتســـوية المخالفـــات ــ  خـــار  النطـــاقضـــمن و ا 
 البلدي.

 ــــــ التراخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة.
 

 : البيئةوزارة   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 ــوزارة الثقافة ـ ـــــ7
مـة لثثـار فــي ـــــــ مراقبـة التـراخيص وأعمـال الصـيانة والتـرميم المعطـاة مـن قبـل المديريـة العا 

 مناطق المحميات األثرية.
 

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

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

 : وزارة السياحةـــــ   01
 ....() مطاعم، فنادق،مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية  ــــــ
 
 

 : وزارة المهجرين ـ الصندوق المركزي للمهجرينــ ـــ00
عادة اإلعمار من الناحية الفنية.  ـــــــ مراقبة معامالت الترميم وا 

 الحال.ـــــــ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع 
 
 
 

  



 ـــــــ6ــــــــ
 : وزارة التربية والتعليم العالي ــــ02

 ــــــــ مراقبة تشييد وترميم االبنية المدرسية.     
 

  وزارة الشؤون االجتماعية :ـــــ 03
 ــــــــ مراقبة تنفيذ االشغال الفنية.    
 

 : مؤسسة كهرباء لبنان ـــــ04
 ـــــــ مراقبة تنفيذ األشغال وأعمال الصيانة وأعمال المراقبة الفنية.    

 
 .تفتيش هندسي شامل  :المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  ـــــ05

 

 تفتيش هندسي شامل.  مجلس الجنوب : ـــــ06
 

 مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات ومدى فعاليتها. مصلحة المدينة الرياضية :ـــــ 07

 
 2021برنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة التربوية لعام 

  
 وزارة التربية والتعليم العالي : ـــــ

مراقبـــــة دوام أفـــراد الهيئــــة التعليميــــة فـــي مؤسســــات التعلــــيم الرســـمي،  بأنواعــــه وفروعــــــه  ـــــــ0
 ومراحله كافة.

 بواجباتهم ومسؤولياتهم.ــــــ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم  1
 ــــــ مراقبة مدى تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب األنظمة النافذة. 3
ـــ مراقبــة اســتخدام الوســائل التربويــة، واألدوات المدرســية، والمختبــرات والمكتبــات، ومــدى  1 ــــ

 تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وادوات التكنولوجيا.
 االمتحانات المدرسية الرسمية، وأنظمة التقييم المدرسي.ــــــ مراقبة تنفيذ  1
 ـــــــ مراقبــة كيفيــة توزيــع الهيئــة التعليميــة علــى المــدارس، وانصــبة التــدريس والتعاقــد خــــار  6

 الدوام الرسمي، المحددة لهم في القوانين واالنظمة النافذة.
 ـــــــ مراقبة تكليف مديري المدارس، ومدى قيامهم بمهامهم. 3
 ـــــــ دراسة أوضاع التعاقد، ومدى حاجة المدارس الى متعاقدين. 6
  ــــــ مراقبـة صناديــق المـدارس، وصـناديق التعاضـد، ودور مجـالس األهـل وصـناديقها فــي 1

 اإلنماء المدرسي.
ـــة  11 ـــ مراقبـــة أوضــاع األبنيــة المدرســية لجهــة صــالحيتها ومـــدى انطبــاق الشــروط التربويـ ـــــ

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



 ـــــــ1ــــــــ
ــــــــ مراقبــة مــدى تقيــد المــدارس الرســمية فــي مراحــل التعلــيم العــام باعتمــاد سالســل الكتــاب  11

بـــداء الـــرأي فـــي  المدرســـي الـــوطني الصـــادرة عـــن المركـــز التربـــوي للبحـــوث واإلنمـــاء، وا 
 مع مناهج التعليم الرسمي. مدى تطابق مضامينه

 إرشادية.متابعة أعمال المدرسين واألساتذة المكلفين مهامًا تربوية ـــــــ  11
بكشــاف والمعلمـين الملحقـين  ،المـدارس الـىدراسـة اوضـاع منـدوبي المنـاطق التربويــة ـــــــ  13

 التربية الوطنية ومراقبتهم.
 ري المـــدارسـيبيـــة الفـــراد الهيئـــة التعليميـــة ومديـــي الـــدورات التدر ـمراقبـــة ســـير العمـــل فـــــــــــ  11

 الرسمية، ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين.
ـــع  11 ــــ دراســـة أوضـــاع دور المعلمـــين والمعلمـــات، والحاجـــة إلـــى إعـــداد معلمـــين فـــي جمي ــــ

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

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

ــــــــ توزيـــع العمـــل فـــي المفتشـــية العامـــة التربويـــة علـــى لجـــان متخصصـــة ومناطقيـــة، وفقـــًا  13
فتشــين علــى مؤسســات التعلــيم ، وتوزيــع الم61/1111و11لمضــمون المــذكرتين رقــم 

الرســــــمية، فــــــي إطــــــار التفتــــــيش الشــــــامل والفنــــــي، وفقــــــًا لمضــــــمون المــــــذكرتين رقــــــم 
  .31/1111و11

 

  2210لعام ل لصحية واالجتماعية والزراعيةبرنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة ا
 

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

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

  .الخاضعة لوصايتها
  .التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية المستوصفاتـــــــ  3
 .تعاونية موظفي الدولة ــــــــ 1
 

 مراقبة تنفية :ب ــــــــ 

 .أعمال األطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة ــــــــ

 .أعمال األطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميدانياً  ــــــــ

 



 ـــــــ11ــــــــ
 .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 0

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

 

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

 مدى تقيدها باألنظمة.ـــــــ مراقبة االتفاقيات المعقودة مع المؤسسات االجتماعية، و 
 

 التفتيش الزراعي    ثالثًا :
 :أ ـــــ تفتيش كل من 

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

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

 
 .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

 وصالحيتها ومراعاتها لمقتضيات الصحة العامة.
 
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.

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

 وزارة الطاقة والمياه   رابعًا :

 ـــــــ مراقبة أنشطة الوزارة في حقل الهندسة الصحية.

 
 

 

 



 ـــــــ11ــــــــ
  2210لعام  لماليـةبرنامج تفتيش خاص بالمفتشية العامة ا

 
  واتحادات البلديات كافة. إلدارات والمؤسسات العامة والبلدياتلتفتيش مالي شامل  ـــــ 0
 
 : مواضيع ةات طابع خاصــــــــ  2

 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
 ــــــــ تعويضات الموظفين ومصادرها ومدى قانونية تقاضيها. أ
 ـــــــــ المساعدات االجتماعية وآليات إعطائها. ب
  : األصول الثابتةـــــــــ  ج

 ــــــ الممتلكات.
 ــــــ االستثمارات.

 ـــــــ عقود اإليجار.
 : (16/31اآلليات ) التعميم رقم ــــــ  د

 السائلة العائدة لها.ـــــــ المحروقات 
 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 والميا  ومدى االلتزام بتسديدها. و
 ـــــــ نفقات الضيافة والوفود في الداخل. ز
 ــــــــ نفقات الوفود والمؤتمرات والبعثات إلى الخار  ومدى قانونية إرسالها. ح
ــــــــــ نفقـــــات متأتيـــــة عـــــن األحكـــــام القضـــــائية والعـــــودة علـــــى المـــــوظفين وعقـــــود المصـــــالحة مـــــع  ط

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

 



 ـــــــ11ــــــــ
 ــاز المحققــــــــــــــاإلنجــ ــــب ـ

 
 أعمال إدارة التفتيش المركزي   ــــأواًل ـ
 

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

 
 

 المفتشية العامـة اإلدارية  ــــــ 0          
 
 في المهام والصالحيات : واًل : أ

 ،المهام األساسية للتفتيش المركزي 111/11حدردت المادة الثانية من المرسوم اإلشتراعي رقم
منه على صالحيات المفتشية العامة اإلدارية التي تشمل جميع اإلدارات  13ونصرت المادة 

)تنظيم التفتيش  1161/11رقم  من المرسوم 11وحدردت المادة  ،والمؤسسات العامة والبلديات
بة سير العمل في مهمرة المفتشية العامة اإلدارية في الحقل اإلداري المحض من خالل مراق( المركزي

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

 .ــــــ تقيدهم بواجباتهم المسلكية وال سيما الدوام
 .ةــــــ مدى انطباق أعمالهم على القوانين واألنظم
 .ــــــ التكاليف باألعمال اإلضافية وطريقة تنفيذها

 .المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بهاــــــ 
 

 في أعمال المفتشية العامة اإلدارية : ثانيًا : 
( وزارة وفي 11إنفاذًا للبرنامج الموكل إليها أجرت المفتشية العامة اإلدارية تفتيشًا شاماًل في )

 .لوحدات اإلقليمية المتواجدة فيهاالعامة والمحافظات واألقضية واالمؤسسات 
/ شكوى   113/ ملفًا و/111/ 1111وقد ورد الى المفتشية العامة اإلدارية خـالل العام 

ستدعاء61و/ / محضرًا لجلسات 1311/ تكليفًا ضمن البرنامج السنوي، كما ورد /61و / / إحالة وا 
 .ت على أنواعها للتدقيقومئات اإلجازا ،مجالس اإلدارة

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية  ،( تقريراً 1166وقد أنجزت المفتشية العامة اإلدارية )
 العامة اإلدارية بالتفصيل :

 
 
  



 ـــــــ13ــــــــ
 أعمال المفتشية العامة اإلدارية :           

 
 المنجـــز النـــــــــوع

 09 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 08 البرنامج الســنويتقارير 

 53 تكاليــف خاصـــة
 38 تنفية قرارات هيئة التفتيش المركزي
 53 اســــتدعاء + استقصاء معلومات

بداء رأي  مكتب تعامي  82 وا 
 0325 تدقيق محاضر جلسات مجلس اإلدارة

 0588 المجمـــوع                
   

 .( توصية إدارية0013)وبنتيجة أعمالها إقترحت المفتشية العامة اإلدارية  
 .( موظفًا وأجيرًا ومستخدمًا ومتعاقداً 43عقوبات مسـلكية بحق ) كما إقترحت

 
  :المقترحــة مســلكية العقوبــات ال -1

          
 

 
 المجمــوع مستخدمون متعاقــدون موظفـــون

 التدبير/ الفئة 
 يوازيهاأو ما 

فئة 
 ثانية

فئة 
 ثالثة

فئة 
 رابعة

فئة 
 خامسة

 فئة 
 ثالثة

 فئة 
 رابعة

 

 5 ـــــــ ـــــــ 1 3 1  تأنيــب
حسم راتب أو أجر  

 أو بدل تعاقد
 28 1 3 ـــــــ 11 6 1

تأخير تدرج أو زيادة 
 دورية

 01 3 1 ــــــــ 1 1 ـــــــ

 43 5 4 0 22 9 2 المجموع
 

 اإلحــــاالت:ــــــ  1
 إقتراح إحالة إلى النيابة العامة التمييزية:أ ـــــ  

 

  .التمييزيةـــــــ اقتراح إحالة ملف يتعلق بالمديرية العامة لألحوال الشخصية إلى النيابة العامة 
 ـــــــ اقتراح إحالة ملف يتعلق بوزارة الطاقة والميا  إلى النيابة العامة التمييزية. 

 إقتراح إحالة إلى هيئة التفتيش القضائي: ــ ب ـــــ
 ـــــــ اقتراح إحالة ملف يتعلق بالمديرية العامة للشؤون العقارية إلى هيئة التفتيش القضائي. 

 
 
 



 ـــــــ11ــــــــ
 
 

 المفتشية العامـة الهندسيةـ  ــــ 2
 

 في المهام والصالحيات ـ  ــــأ 
 

   1/11/11تاريخ  1161المرسوم رقـم تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام 
في حقل  .)أصول التفتيش( 16/11/1111تاريخ  1661)تنظيم التفتيش المركزي( والمرسوم رقم 

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

 في أعمال المفتشية العامة الهندسية ـ  ــــب 
أجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيشًا شاماًل لمختلف  ،إنفاذًا للبرنامج السنوي الموكل اليها

متابعة تنفيذ قرارات هيئة . كما تولت الخاضعة لرقابتهااالدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات 
   .التفتيش المركزي الصادرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها

ستدعاء باإلضافة إلى المعامالت العائدة 11وتلقت المفتشية العامة الهندسية / / شكوى وا 
  ./ تقريراً 111معاملة، وأنجزت / 11ألعوام سابقة والبالغة 

 
  .1111امـة الهندسية بالتفصيل عن عام ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية الع

المعامالت المدورة  منجز وارد 
 عن أعوام سابقة

 المجموع المنجز

 16 3 11 31 تكليف ضمن البرنامج السنوي
 3 3 1 6 تكاليف

 31 11 11 11 استدعاء
 11 3 33 33 بيان رأي 
 1 1 ــــــــــــ ـــــــــــ إحاالت 
 111 11 33 11 المجموع 

 
    ة كما اقترحتي/ توصية تنظيم02وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية /

 نها الجدول التالي بالتفصيل :مسلكية يبي   ات/ عقوب3/
 
 
 



 ـــــــ11ــــــــ
 
 

   المقترحة :  مسلكيةالعقوبات ال  ــــــ 1        
 
 
 المجموع متعاملون متعاقدون موظفون 

لفئة أو ما ا              
 يوازيها
 التدبير       

   3فئة  1فئة  3فئة 

 2  1  1 تأنيب
 0   1  حسم راتب أجر أو بدل تعاقد

      توقيف عن العمل 
 3  0 0 0 المجموع

  

 
 المفتشيـة العامـة التربويـة   ـــــ 3

   
 في المهام والصالحيات      ـــأ ـ

وفق ما نصت عليه المادة الثانية  ،التربوي تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع
)إنشاء التفتيش المركزي( والمهام الخاصة المحددة في المادة 111/11من المرسوم اإلشتراعي رقم 

 وهي التالية :  1161/11من المرسوم رقم  11
وتفتش جميع معاهد التعليم  ،" تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي

 فتراقب بوجه خاص :  ،وفروعه ،مي على إختالف درجاته ومراحله وأنواعهالرس
 .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
   .مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم ـــــ
 

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

وقام  .ومدى تقيرد موظفي التعليم بموجبات الوظيفة التعليم الرسمي والمعاهد والمدارس الفنية
بشأن المخالفات  ،واستقصاء المعلومات ،المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف الخاصة

بنتيجة قيامهم باألعمال الموكلة  ،وقد نظم المفتشون التربويون. لتعليمة الى موظفي االمنسوب
 .تقريراً  1311 إليهم



 ـــــــ16ــــــــ
 

 
  : 1111بالتفصيل عن عام وتظهر الجداول التالية نشاط المفتشية العامة التربوية 

 الجدول الخاص بتقارير سير العمل في المدارس والمعاهد الفنية:
نوع 
 التقرير

حضور  صندوق
 درس

مكتبة 
 وتجهيزات

مبنى 
 مدرسي

تفتيش  مناقالت
 مدرسة

امتحانات 
 خطية

امتحانات 
 عملية

 المجموع مختلف

 1311 131 111 111 311 31 113 113 131 113 العدد
 

 ات : ـــالتحقيقدول ــج
 المنجزة  الواردة  المدورة نوع التكليف 

 6 1 13 تكاليف خاصة  
 11 11 ـــــــــ تكاليف من ضمن البرنامج السنوي  

 13 16 ـــــــــــ تنفيذ قرارات الهيئة
 49 72 03 المجموع :  

  
ــة / ــا اقترحــت المفتشــية العامــة التربوي ــة مســلكية يبينهــا 52وبنتيجــة أعماله / عقوب

 الجدول التالي بالتفصيل : 
 

 المسلكية المقترحة:  العقوباتـــــ          
 المجموع العدد الوضع الوظيفي للمعاقب فئة المعاقب نوع العقوبة
 تأخير تدر 
 تأخير تدر 
 تأخير تدر 
 تأخير تدر 

 الرابعة
 الرابعة
 الثالثة
 الثالثة

 مدير مدرسة
 مدررس

 تعليم ثانويأستاذ 
 مدير ثانوية

1 
6 
1 
1 

 
11 

 حسم راتب
 حسم راتب
 حسم راتب
 حسم راتب

 الرابعة
 الرابعة
 الثالثة
 الثالثة

 مدير مدرسة
 مدررس

 استاذ تعليم ثانوي
 مدير ثانوية

1  
11  
3  
1 

 
31 
 

 تأنيب
 تأنيب

 الرابعة
 الرابعة
 الثالثة

 مدير مدرسة 
 مدررس

 مدير ثانوية

3  
1  
1 

 
3 

 52 المجـــــموع      
 
 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، 

ومدى مالءمة تنفيذ الدروس لألهداف المرسومة لمناهج التعليم  هم،جباتاو بموظفي التعليم قيام 
 تبين ما يلي :  ...واستثمار المكتبات والمختبرات ،وتقنياتها ومضامينها وطرائقها
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 اإلنفاق المدرسي:      
بدراســــة أوضـــــاع ، 1111/1111خـــــالل العــــام الدراســـــي فــــي قــــام المفتشــــون التربويـــــون 

صـناديق المــدارس والثانويــات الرســمية، وصــناديق مجــالس األهـل فيهــا، حيــث يبــدأ العــام المــالي 
. ويجــــري اإلنفــــاق مــــن هــــذ  الصــــناديق وفقــــًا 31/6/1111، وينتهــــي بتــــاريخ 1/3/1111فــــي 

)أصـــول اســـتيفاء الرســـوم المدرســـية ومســـاهمة  1116/م/1611لألصـــول المحـــدردة فـــي القـــرار 
نفاقهـــا(، والقــرار األهــالي وشــروط االحتفـــاظ  )نظــام مجـــالس األهــل فـــي  1113/م/1113بهــا وا 

 مدارس رياض األطفال والتعليم األساسي والثانويات الرسمية(.
تتقاضـــى المـــدارس لتغذيـــة صـــناديقها مـــن الدولـــة، بعـــد إقـــرار مجانيـــة التعلـــيم حتـــى نهايـــة 

، 13/1113اء رقــم ، وقــرار مجلــس الــوزر 666/16الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســي )القــانون
عـن كـل /ل.ل 61،111/الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي(  1113/م/16والتعميم رقم 

عــــــن كــــــل تلميــــــذ فــــــي الحلقــــــة الثالثــــــة، /ل.ل 31111/تلميــــــذ حتــــــى نهايــــــة الحلقــــــة الثانيــــــة، و
 عن كل تلميذ في المرحلة الثانوية./ل.ل 11111/

فقـط عـن كـل /ل.ل 11111/، فقد ساهم األهل بمبلـغ 1111/1111وبالنسبة إلى العام 
تلميـــذ، وتبنرـــت الدولـــة اللبنانيـــة تســـديد المبـــالغ المتبقيـــة والمتوجبـــة علـــى جميـــع التالمـــذة لصـــالح 
الصندوقين، ابتـداء مـن مرحلـة الروضـة وحتـى نهايـة الحلقـة الثالثـة مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي 

الرســمية، باســتثناء تالمــذة الثانويــات الرســمية فــي المــرحلتين المتوســطة والثانويــة، فــي المــدارس 
 حيث قام األهل بتسديد المبالغ المتوجبة عليهم للصندوقين.

وجــــاءت خالصــــة هــــذ  الدارســــة فــــي الجــــداول التــــي تتضــــمن البيانــــات لماليــــة المــــدارس 
 والثانويات الرسمية، على النحو التالي: 

 
 ى التلمية في الثانويات الرسمية:معدل االنفاق عل

 ـــــــ من صناديق الثانويات:
ــــــــذ بــــــــين/ ــــــــراوح معــــــــدل اإلنفــــــــاق علــــــــى التلمي )محافظــــــــة النبطيــــــــة(،  .ل/ل131،111ت

 ل.ل./116،611)محافظة جبل لبنان(، وبمعدرل وسطي بلغ / ل.ل/116،113و/
 من صناديق مجالس األهل:ـــــــ 

)محافظــــــــــة بيــــــــــروت(،  ل.ل/16،311/تــــــــــراوح معــــــــــدل اإلنفــــــــــاق علــــــــــى التلميــــــــــذ بــــــــــين
 .ل.ل/11،116)محافظة البقاع(، وبمعدرل وسطي بلغ / ل.ل/11،111و/
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 :في المدارس والثانوياتاإلنفاق معدل 
 في المدارس الرسمية:

البقاع(، محافظة ل.ل )/ 3،131،111،111/تراوح اإلنفاق من صناديق المدارس بين  
ــــــــــوبمحافظــــــــــة لبنــــــــــان ل.ل )/3،111،161،111/وبــــــــــين  ــــــــــغ يالجن (، وبمعــــــــــدل وســــــــــطي بل

 ل.ل./3،111،311،111/
ل.ل /1،133،161،11/وكـــذلك تـــرواح اإلنفـــاق مـــن صـــنايق مجـــالس األهـــل فيهـــا بـــين

(، وبمعـــدل يالجنـــوبمحافظـــة لبنـــان ل.ل )/1،613،116،111/ و(  يالشـــمالمحافظـــة لبنـــان )
 ./ل.ل1،113،111،111/ وسطي بلغ
 

 في الثانويات الرسمية:
   محافظة ل.ل )/1،116،111،111/اإلنفاق من صناديق الثانويات بين اوحتر 
)محافظة لبنان الشمالي(، وبمعدل وسطي بلغ  ل.ل /1،131،333،111/ البقاع(،

 .من مداخيل صناديقها /ل.ل1،111،111،111/
ـــين ـــرواح اإلنفـــاق مـــن صـــناديق مجـــالس االهـــل ب ل.ل /1،111،311،111/ وكـــذلك ت

بيــــروت(، وبمعــــدل وســــطي بلــــغ محافظــــة ل.ل )/616،166،111/لبنــــان(، وجبــــل محافظــــة )
 .ل.ل/1،131،613،111/

 
 أوضاع التعاقد والفائض:     

 
 في التعليم االساسي     

، 1111/1111خـــالل العـــام الدراســـي فـــي  ،لـــم يطـــرأ أي جديـــد يـــذكر فـــي واقـــع التعاقـــد
 1111-1111فـي العـام  1113محافظة جبل لبنان حيث ارتفع عدد المتعاقدين مـن باستثناء 

متعاقــدًا رغــم كافــة الجهــود التــي  161بزيــادة   1111-1111خــالل فــي متعاقــدًا  1316الــى 
علـــى كافـــة االقضـــية فـــي جبـــل لبنـــان باســـتثناء الضـــاحية هـــذا الواقـــع ينطبـــق و بـــذلت لتخفيضـــه. 

 متعاقدًا. 113الى  311العدد من تناقص الجنوبية حيث 
فــي ، وذلــك تعاقــد للمــواد االجرائيــةالبالحاجــة الــى التعاقــد النــوعي، و  التعاقــد يــتم تبريــر 

ــدة والمحــدردة، وذلــك فــي كثيــر مــن المــدارس التــي تشــهد فائضــًا عــدديًا مــن  غيــاب المعــايير الموحر
 المعلمين.

م والتفـاقم  التعاقد والفائض والهدر في التعليم االساسي بلغت حـداً ظاهرة إن  مـن التضـخر
 بات يهدرد مصير التعليم الرسمي برمته، االمر الذي يتطلب حلواًل جذرية منها:
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ـــــ انهـاء خـدمات المعلمـين المرضـى والمتقـدمين فـي السـن مـن أجـل تشـجيعهم علـى التقـدم بطلبـات  1

 انهاء خدمتهم، قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد.
عطــاء بــدالت نقــل مرتبطــة بالمســافة بــين الســكن ـــــــ تقــديم حــوافز لل 1 معلمــين بنــاًء علــى الحاجــة، وا 

 الفعلي ومركز العمل.
 ـــــ إعادة توزيع المعلمين الفائضين بناًء على الدراسات والحاجات الواقعية. 3
 ـــــ االلتزام الكامل بمبدأ النقل من فائض الى حاجة، في مناقالت المعلمين السنوية. 1
 

 في التعليم الثانوي      
إلحاق الفائضين الناجحين في المباراة المفتوحة التي أجريت لصالح التعليم الثـانوي،  تمر 

المتـابعين لشـؤون هـذ  المرحلـة التعليميـة الـى ببثانويات رسمية؛ االمر الذي حـدا  ،بصورة جزئية
 .1111/1111توقرع انخفاض كبير في عدد الحصص التعاقدية في العام 

 ل: ـــــالنق     
دراســة تقــارير المفتشــين التربــويين المتعلقــة بمنــاقالت أفــراد الهيئــة التعليمــة )اساســي بعــد 

 وثانوي(، في مختلف المناطق اللبنانية تبيرن ما يأتي: 
 

 موزعة وفق الجدول أدنا :   616بلغ عدد حاالت النقل      
 

 111عدد  من فائض الى حاجة
 111عدد  من حاجة الى حاجة
 136عدد  من حاجة الى فائض
 16عدد  من فائض الى فائض

 616 المجموع
 

تي التعليم االبتدائي والثانوي والمناطق ياضافة الى حاالت نقل ال يستهان بها الى مدير 
وبدراسة  ؛التربوية ومديرية االرشاد والتوجيه ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي

 :يتبينتحليلية 
 حصول المناقالت على مدار السنة الدراسية، وبشكل غير مدروس.ــــــ  1
عدم مراعاة الحاجات الملحة عدديًا ونوعيًا، في عملية النقل والمواقع التي تستفيد من ـــــ  1

 خدمات هؤالء المنقولين.
لفراغ الحاصل عدم تأمين البدائل  في كثير من حاالت النقل، واللجوء الى تغطية اــــــ  3

بالتعاقد مع مدرسين وأساتذة حائزين على الشهادة المطلوبة، ولكن البعض منهم ال يملك الخبرة 
 للقيام بهذا العمل. الكافيةوالمؤهالت والقدرات 
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دم األخذ برأي مديري المدارس والثانويات، علمًا أن معظم هؤالء المديرين قد اخضعوا ــــــ ع 1

 ية قدراتهم على إدارة المدارس الرسمية والنهوض بها.لدورات تدريبية لتنم
عدم االستفادة من االعداد الفائضة في بعض المدارس وتوزيعها على مدارس تحتا  الى ــــــ  1

 خدماتهم، لتفادي الهدر في الطاقات البشرية والمادية.
ي مبني على قاعدة ان العدد االكبر من المناقالت الحاصلة في مالك التعليم الثانو ـــــــ  6

تغطية الحاجات في الثانويات باستثناء حاالت النقل الى االرشاد والتوجيه، اما في مالك التعليم 
 االبتدائي فحاالت النقل بمعظمها ال تراعي الحاجات المطلوبة، لينجم عن ذلك:

 فائض ملحوظ في مدارس وحاجات نوعية وعددية في مدارس اخرى.ــــــــ 
في تنظيم العمل، وفوضى في اداء المهام بسبب اعتماد المناقالت على مدار  ارباك ـــــــ

 السنة.
 هدر في الطاقات البشرية والمادية.ـــــــ 
 فقدان الثقة بالمدرسة الرسمية ولجوء االهالي الى نقل اوالدهم الى مدارس خاصة.ـــــــ 

 
 رياض األطفال:     

تقارير مرحلـة الروضـة التـي نظمهـا المفتشـون والعائـدة  بدراسةالتربوية  قامت المفتشية العامة
 1111ولرياض االطفال والبالغ عددها  موع مدارس لبنان للتعليم االساسيمن مج مدرسة، 111الى 

 . وقد تبين:إلحصاءات المفتشية العامة التربوية مدرسة وفقاً 
ال تضـم صـفوفا  التـي شـملتها الدراسـة مدرسة من مجموع المدارس الرسـمية 111ان ــــــ 

 لمرحلة الروضة.
د ال يقمــن بتــدريس هــذ  المرحلــة، فتســنفــي المــدارس المــذكورة  وجــود معلمــات مختصــاتـــــــــ 

أو ، معلمـات الروضـةمجمـوع % مـن  13 وقـد بلـغ عـددهن  حصص الروضة اما الـى المتعاقـدات
 إلى غير مختصات.

 عدم سالمة المباني ــــــ 
 

  المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية   ـــــ 4
 

 في المهام والصالحيات  ـــأ ـ
 

 ،1111تشرين الثـاني  1الصادر بتاريخ  1161م ـمن المرسوم رق 16لقد نصت المادة          
والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي، على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية 

ودوائر العمـل  ،تها في الحقل الصحي واإلجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلديةهمَّ م  
 والشؤون اإلجتماعية.

 



 ـــــــ11ــــــــ
امــــة الصــــحية واإلجتماعيــــة ويــــؤدي فــــرع الزراعــــة والطــــب البيطــــري فــــي المفتشــــية الع       

 .والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية
 تراقب المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية بوجه خاص :      

 ـــــــ سير العمل. 
 ــــــ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. 

 ــــــ مدى تطبيق القوانين واألنظمة. 
لها صـــــــالحيات المفتشـــــــية العامـــــــة الصـــــــحية مع مختلـــــــف االدارات العامـــــــة التـــــــي تشـــــــود  ت ـــــــ

 العامة.واإلجتماعية والزراعية نسخة عن برامج اشغالها  الى هذ  المفتشية 
نشــاء وتجــدر اإلشــارة إلــى التغيلــرات العديــدة التــي طــرأت منــذ إنشــاء التفتــيش المركــزي و     ا 

اإلدارات العامة، مثل فصل مصلحة اإلنعاش اإلجتماعي عن وزارة الصحة العامة  ثم عن وزارة 
نشــــاء وزارة الشــــؤون اإلجتماعيــــة ؛ كــــذلك إنشـــــاء المؤسرســــة العامـــــة ل ســــكان وتعاونيــــة  العمـــــل وا 

ناحية، موظفي الدولة. كما يمكننا مالحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من 
ـــذي وسرـــع إطـــار عمـــل المفتشـــية العامـــة الصـــحية  ـــة ؛ األمـــر ال ـــة ثاني والصـــحة العامـــة مـــن ناحي

 واإلجتماعية والزراعية.
 

 في أعمال المفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية   ــــب ـ
 

ماعيــة والزراعيــة انفــاذًا للبرنــامج الســنوي الموكــل إليهــا، أجــرت المفتشــية العامــة الصــحية واإلجت
باإلضــافة إلــى تعاونيــة تفتيشــًا شــاماًل  لــوزارات الصــحة العامــة والزراعــة والعمــل والشــؤون اإلجتماعيــة 

مــــوظفي الدولــــة والمستشــــفيات الحكوميــــة والمستوصــــفات التابعــــة لــــوزارتي الصــــحة العامــــة والشــــؤون 
 اإلجتماعية. 

 
ة عـــددًا مـــن  جتماعيـــة والزراعيـــوبنتيجـــة أعمالهـــا اقترحـــت المفتشـــية العامـــة الصـــحية واإل

 .مسلكيةالات عقوبالتوصيات التنظيمة وال
 
 المقترحة :  ةـمسلكيالعقوبـات ال ـــــ 0
 

 المجموع موظفـون

 الفئة أو ما يوازيها                    
 التدبير                                 

 ــــــــــ فئة رابعة ثالثةفئة 

 1 ـــــــــــــ 1 تأنيب
 3 1 1 حسم راتب أو اجر أو بدل تعاقد

 4 2 2 المجموع
 

   

 

 



 ـــــــ11ــــــــ
 المفتشيـة العامـة الماليـةـ  ــــ 5

 
 في المهام والصالحيات :     ـــأ ـ 

)تنظيم التفتيش المركزي( المهام األساسية  1161/11من المرسوم رقم  13حددت المادة 
 للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في : 

ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات  ،كيفية تنفيذ القوانين واألنظمة المالية ــــــ
دارة األموا   .ل العموميةوتحصيلها ودفع النفقات وا 

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

 .بأعمالهم
 

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

  .والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية
ويظهر الجدول  تقريرًا./ 361/ 1111وقد أنجزت المفتشية العامة المالية خالل العام 

 بالتفصيل : 1111خالل العام في التالي نشاط المفتشية العامة المالية 
 
 

 المنجز الوارد النوع
 13 ــــــــ تقارير البرنامج السنوي 

 1 11 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 1 16 تكاليف خاصة 

 11 16 إبداء رأي في شكوى أو قضية 
 3 36 متابعة تنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي
 111 111 تدقيق محاضر جلسات مجالس االدارة 

 1 1 تدقيق تقارير المراقبين الماليين 
 361 131 المجموع العام 

 

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة المالية عددًا من التوصيات التنظيمية كما 
 / موظفًا ومستخدمًا ومتعاقدًا.04اقترحت عقوبات مسلكية بحق /

 

 

 

 
 
 



 ـــــــ13ــــــــ
  :المقترحــة مســلكية العقوبــات ال ـــــ  0

          
 المجمـوع مسـتخدمون متعاقدون أجراء موظفــون

 الفئة أو ما يوازيها         
 التدبير               

 فئة 
 ثانية 

 فئة 
 ثالثة

 فئة 
 رابعة

 فئة   
 ثانية 

 فئة 
 ثالثة

 فئة
 رابعة

 

 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1 تأنيـــب
 أو أجر أو بدلحسم راتب 

 تعاقد
 6 1 1 ـــــــــــــ 1 1 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ

 تأخير تدرج أوزيـادة
 دورية 

 1 ـــــــــــــ 1 ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1 1 ـــــــــــــ

 11 1 1 ـــــــــــــ 1 1 3 1 1 المجمــوع
 

 االت: ـــــاإلح ــــــ  2 
 حالة أمام ديوان المحاسبةاإلاقتراح  ـــــأ 
 

 )....(.ــــــ الملف العائد للتدقيق في حسابات وقرارات الصرف في بلدية 
 .1111وزارة الطاقة والميا  لعام  تدقيق نفقاتــــــ الملف العائد ل

 ــــــ مستخدمان في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. 
 إقليم جمارك بيروت.ــــــ ثالثة موظفين في 

 
 مام النيابة العامة  التمييزيةأحالة إقتراح إب ـــــ  

 ).....(.ــــــ الملف العائد للتدقيق في حسابات وقرارات الصرف في بلدية 
 في مالية جبل لبنان.)....( ــــــ الملف العائد للتحقيق بتزوير مستندات في ملف تركة المرحوم 

ــــــ الملف العائد للمخالفات المنسوبة إلى رئيس قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي 
 الجامعي لجهة فقدان وبيع أدوية خالفًا لألصول. 

ــــــ الملف العائد للتحقيق في موضوع اختالس أموال الصندوق التابع لدائرة المحاسبة والصناديق 
  .سجيل السيارات في األوزاعي من قبل أمين الصندوقفي مديرية الخزينة في مصلحة ت

 مام الهيئة العليا للتأديبإقتراح إحالة أج ـــــ  
 ــــــ مستخدم في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. 

 
 
 
 
 
 

  



 ـــــــ11ــــــــ
 مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ــــــ  ثانياً   

 
 في المهام والصالحيات :     ـــــأ 
 

/ منه وظيفة مفوض حكومة لدى 13في المادة / 111/11لحظ المرسوم اإلشتراعي رقم 
من  11الهيئة العليا للتأديب، أسندت إلى مفتش عام في مالك التفتيش المركزي، ونصت المادة 

 المرسوم المذكور على صالحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة. 
 13ذي أنشأ الهيئة العليا للتأديب في المادة ال 1/11/61تاريخ  11/61وقد لحظ القانون رقم 

المرفق بالقانون  1/ إنشاء وتحديـد مـالك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 6منه ـــــــ الفقرة /
 . 11/3/16تاريخ  11661المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 

 
 أعمال مفوضية الحكومة  في  ـ  ــــ ب
 

/ من المرسوم اإلشتراعي 16يا للتأديب تتم بحسب المادة /إن إحالة الموظف على الهيئة العل
بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضًا بقرار من هيئة  111/11رقم 

 التفتيش المركزي. 
أن اإلحالة على الهيئة العليا  على 6/1/63تاريخ  3136من المرسوم رقم  3المادة تنص و 
 ألحكام القوانين واألنظمة المطبقة في اإلدارة التابع لها الموظف"." تتم وفاقًا للتأديب 

 ــــــــ تعمل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بصفتها جهة مدعية.
أن " مفوض الحكومة يدرس ملف  111/11من المرسوم اإلشتراعي رقم  11ورد في المادة 

ى الهيئة العليا للتأديب خالل شهر من تسلمه القضية... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إل
 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  1و  1مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين الطلب من اإلدارة تأمين كامل 
 وتزويد  بالتحقيق اإلداري المفترض إجراؤ  في اإلدارة لتأمين عناصر اإلثبات وذلك  3136/63رقم 

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

 
 
 

 
 
 



 ـــــــ11ــــــــ
 
 
 
 

 :   2102  امـفي القضايا المنجزة خالل ع
جديدة  ملفات ةثالث 1111تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب في خالل عـام 

 على النحو التالي: 
  توزيع القضايا وفق مصدر اإلحالة:      

 
 المحالينعدد  تاريخ اإلحالة اإلدارة المختصة

 1 11/11/1111 بلدية الريحانية
 1 6/11/1111 إداة الجمارك
 1 11/11/1111 بلدية تكريت

 
بشأن القضايا الثالث اآلنفة اال أنه لتاريخه لم يتم وضع المطالعات الالزمة مع اإلشارة، 

لمستندات المطلوبة الستكمال عناصر اإلثبات والتي تعمل المفوضية على نقص ابسبب الذكر 
 تأمينها. 
 

                                       



              ـــــــ16ــــــــ
 

 أعمال اإلدارة المرتبطة بالتفتيش المركزي  ثالثًا :
 

 ـاتــإدارة المناقص             
 

 6ال سيما المادة  ،وتعديالته 11/6/1111تاريخ  111عماًل بأحكام المرسوم اإلشتراعي رقم 
 ،13/11/1161تــاريخ  36وعمــاًل بــالتعميم الصــادر عــن رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  ،منــه 3الفقــرة 

 تقريرها السنوي. أعدت إدارة المناقصات 
 : 1111وتبين الجداول التالية األعمال التي نفذتها إدارة المناقصات خالل العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 ـــــــ13ــــــــ
 2102( الملفات التي ُدرست في إدارة المناقصات خالل العام 0جدول رقم )

 مالحظـات اإلدارة العائدة لها ملفات الصفقات عدد الملفات الشهر
 وزارة الشباب والرياضة - 33 كانون الثاني

 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة الطاقة والميا  -
  وزارة العدل -
 العامةوزارة الصحة  -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الداخلية والبلديات -

دردت مواعيد  تلزيم   33 ملفًا ح 
 .ملفات أعيدت للتصحيح 1 لها

 وزارة األشغال العامة والنقل - 16 شباط
 وزارة الشباب والرياضة -
 وزارة الطاقة والميا  -
 وزارة المالية -
 وزارة العدل -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الثقافة -
 وزارة الداخلية والبلديات - 

دردت مواعيد  16  تلزيم لهاملفًا ح 
 .أعيدا للتصحيحاثنان 

 وزارة األشغال العامة والنقل - 11 آذار
 وزارة العدل -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الطاقة والميا  -
 وزارة المالية -

دردت مواعيد  تلزيم لها 13  ملفًا ح 
 .واحد أعيد للتصحيح ملف

 وزارة الطاقة والميا  - 13 نيسان
 وزارة العدل -
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة االعالم -
 وزارة الزراعة -
 وزارة المالية -
 وزارة الداخلية والبلديات -

دردت مواعيد تلزيم لها 11  ملفًا ح 
 .ملف واحد أعيد للتصحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــ16ــــــــ
 

 مالحظـات اإلدارة العائدة لها ملفات الصفقات الملفاتعدد  الشهر
 وزارة الطاقة والميا   - 16 أيـرار

 وزارة االقتصاد والتجارة -
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة المالية -
 وزارة الزراعة -
 التفتيش المركزي -

دردت مواعيد 16  .تلزيم لها ملفًا ح 
 

 وزارة األشغال العامة والنقل  - 11 حزيران
 وزارة الداخلية والبلديات  -
 وزارة الزراعة -
 وزارة االقتصاد والتجارة -
 وزارة الثقافة -
 وزارة الطاقة والميا  -
 وزارة المالية -

دردت مواعيد 13   تلزيم لها ملفًا ح 
 .اثنان أعيدا للتصحيح

 وزارة الطاقة والميا   - 11 تموز
 األشغال العامة والنقلوزارة  -
 وزارة الزراعة  -
 وزارة الثقافة  -
 وزارة العدل -
 وزارة التربية والتعليم العالي -

دردت مواعيد  11   تلزيم لهاملفًا ح 
 .ملفات أعيدت للتصحيح 6

 وزارة الطاقة والميا   - 31 آب
 وزارة الزراعة  -
 وزارة األشغال العامة والنقل  -
 والبلدياتوزارة الداخلية  -

دردت مواعيد تلزيم لها 16  ملفًا ح 
 .ملفات أعيدت للتصحيح 6

 رئاسة مجلس الوزراء  - 31 أيلول
 وزارة العدل  -
 وزارة الطاقة والميا   -
 وزارة الثقافة  -
 وزارة الداخلية والبلديات  -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة الزراعة -

دردت مواعيد  13  تلزيم لهاملفًا ح 
 .ملفات أعيدت للتصحيح 1

 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــ11ــــــــ
 مالحظـات اإلدارة العائدة لها ملفات الصفقات عدد الملفات الشهر

 وزارة األشغال العامة والنقل  - 33 تشرين األول
 وزارة الطاقة والميا  -
 وزارة الزراعة -
 وزارة المالية -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 رئاسة مجلس الوزراء -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة العدل -

دردت مواعيد تلزيم لها 31  ملفًا ح 
 .واحد أ عيد للتصحيح ملف

 وزارة العدل  - 11 تشرين الثاني
 وزارة الطاقة والميا  -
 وزارة الزراعة -
 وزارة االقتصاد والتجارة -
 وزارة األشغال العامة والنقل -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة االعالم -

دردت مواعيد تلزيم لها 11   ملفًا ح 
 .للتصحيح ملفات أعيدت 1

 وزارة األشغال العامة والنقل - 16 كانون األول
 وزارة الطاقة والميا  -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 الماليةوزارة  -
 وزارة العدل  -

دردت مواعيد  تلزيم  36  ملفًا ح 
 .ملفات اعيدت للتصحيح 6 لها

 عن السنة السابقة(      اتملف 017ملفًا )الزيادة  310مجموع عدد الملفات المدروسة: 
 .ملفاً  42اعيد منها للتصحيح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــ31ــــــــ
اإلجمالية موزعة على الوزارات ، وقيمتها 2102( الصفقات الملزمة في العام 2جدول رقم )

 .واإلدارات
 

 الصفقات العمومية: -أ 
 القيمة اإلجمالية القيمة اإلجمالية )ل.ل(  الصفقات عدد الوزارة

 )دوالر أميركي( 
 --------- 131.133.166.116 11 األشغال العامة والنقل

 $1.113.311.363 111.113.311.166 31 الطاقة والميا 
 $36.361 13.116.111.661 11 الزراعة

  3.113.111.111 1 الصحة العامة
  1.311.611.111 6 المالية

  111.116.631 1 التربية والتعليم العالي
  1.111.316.111 1 الداخلية والبلديات

  3.111.131.161 11 العدل
  63.361.111 1 اإلعالم

  333.311.111 1 الشباب والرياضة
  131.111.111 1 التفتيش المركزي

  116.611.111 1 وزارة الثقافة
 $1.113.336.116 ل.ل 361.111.116.666 131 المجموع:                   

 
 

 المزايدات العمومية: ـــــــــ ب
وعلى بيروت  –مزايدة تلزيم تقديم وتركيب واستثمار لوحات إعالنية في مطار رفيق الحريري الدولي  ـــــــ        

//ل.ل. )بدل استثمار 3.113.311.111المؤدية اليه )المديرية العامة للطيران المدني( //الطريق 
   سنوي(.

 
 
 
 
 
 
 

  



 ـــــــ31ــــــــ
 2102(  بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خالل العام 3جدول رقم )

 2100ومقارنتها بتلك العائدة للعام 
 الزيادة أو النقصانقيمة  2100 2102 البيان

   044+  559 713 سجل الصادر والوارد 
  2 - 88 86 سجل القــــرارات
  08+  08 36 سجل المةكــــرات
  521+ 626 0046 سجل العــــروض

عدد الملفات الواردة والتــــي 
تــــــم  درســــــها وتعــــيـــيـــن 

 مــــواعـــــــيد تلزيمها

 
 
 
259 

 
 
 
081 

 
 
 
 +79  

  61+ 006 076 الصفقات الملزمةعدد 
 360.424.906.886 قيمة الصفقات الملزمة 

 ل.ل.
0.123.778.048 $ 

 

 ل.ل.290.144.503.277
 

235.799.869 $ 
2.638.211 € 

 

 +71.381.413.619 
 ل.ل.

  +787.978.279 $ 
- 2.638.211 € 

 
 تنظيم سير العمل:  أواًل:

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

 ــــــ توحيد الغالف الخارجي في شكله وقياسه وظاهر .  1
 ـــــ تطبيق طريقة واحدة في احتساب نسبة األفضلية.  1
 ان المحاسبة وطلب المزيد منها. راء االستشارية الصادرة عن ديو ـــــ التقيد باآل 3
 ـــــ دراسة دفاتر الشروط الخاصة من الناحيتين الفنية واالدارية.  1
 

 : إدارة المناقصات تحد من فعاليةالصعوبات التي  ثانيًا:
 . في مالك اإلدارةالحاد ـــــ الشغور  1
عملها ودورها التحليلي  ضمن مالك اإلدارة، مما يعيقتحليلية معلوماتية ــــ عدم وجود وحدة  1

  والتجميعي لألسعار ومعطيات السوق الحاضرة والسابقة.
 ــــ عدم دفع تعويضات للجان المناقصات.  3
 ـــــ عدم نشر اإلعالن في صحف واسعة االنتشار. 1

 
  
 



 ـــــــ31ــــــــ
 
 

 ــاتــــــــــــــــــــــالمالحظـ       
 

 تصنيف المتعهدين:
 1111كانون االول سنة  16تاريخ  1333المرسوم رقم من  1و 3و 1نصت المواد 

وتعديالته والمتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس ل شتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة 
لألشغال العامة او للدروس العائدة لألشغال العامة، على تحديد الكفاءات الخاصة المفروضة 

ية تقديم الطلبات للتسجيل في الئحة الكفاءات ل شتراك في كل فئة من هذ  الصفقات وآل
على تأليف هيئة تصنيف المتعهدين ذاته  والتصنيف، ونصت المادة الخامسة من المرسوم

 واإلستشاريين من: 
 

 رئيساً  مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء 
 عضواً  والميا مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة 

 عضواً  مدير عام الطرق والمباني في وزارة االشغال العامة والنقل 
 عضواً  مدير عام االنشاء والتجهيز في وزارة االتصاالت

 عضواً  مندوب عن قيادة الجيش اللبناني
 عضواً  مندوب عن مجلس اإلنماء واإلعمار 

 عضواً  مندوب عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال
 عضواً  مندوب عن نقابة المقاولين

 
المشار اليه والذي  11/1/1111تاريخ  11611ــــالحظ أنه ورغم صدور المرسوم رقم ي  

يحدد نظام عمل هيئة تصنيف المتعهدين واإلستشاريين وتحديد تعويضات أعضائها، ال تزال مجمل 
من لجان تشكل في االدارات هذ  النصوص دون التطبيق العملي، وال يزال يصدر التصنيف 

من المرسوم  11والذي ألغي ضمنا بمقتضى المادة  3666/66المختصة، وفاقًا ألحكام المرسوم 
، وهذا أمر يفسح أمام الوزارات واإلدارات التحكم بمسار المناقصات من خالل 1333/1111

 إصدار قرارات التصنيف.
 
 
 
       



 ـــــــ33ــــــــ
  
 
 
 المناقصات: إجراء أسس ـــــ       

أيضًا أن معظم االدارات تعمد الى إجراء الصفقات العائدة لها على أساس تقديم ي الحظ 
ــــسجل ادارة وهنا تـ ـ أسعار ويتم إرساء التلزيم من قبل لجان المناقصات على أساس السعر األدنى

 المناقصات المالحظات التالية:
لمجال أمام تكترالت من العارضين تضع جميعها تفسح االمشار إليها أعال  الطريقة  إنــــــ 

 أسعارًا مرتفعـــــــــة، فتقع اإلدارة في فخ السعر األدنى المعروض، رغم كونه أحيانًا أعلى من الالزم.
، منها الجودة والصيانة السعر ال تقل أهمية عن عين اإلعتبارعناصر يجب أخذها بوجود ـــــــ 
 والكالم اليوم في العالم المعاصر على التكلفة األدنى وليس السعر األدنى.اإلفتراضي،  والعمــــــر

منه  116لحظ في المادة  11111/63إن قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم ــــــــ 
ـــاد عناصر مفاضلة تضاف الى السعر في عملية تقييم العروض، على أن تبيرن هذ  ـــإمكانية اعتم

 ومفصلة في دفاتر الشروط الخاصة، ويوضع لكل منها معدل خاص. واضحــــــةالعناصر بصورة 
منه  116لحظ في المادة  11111/63ان قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم  ــــــ

 ـــم على أساس تنزيل مئوي على سعر تقدمه االدارة.ــإمكانية إجراء التلزي
ذ تسجل ادارة المناقصات إجراء معظم  الصفقات على أساس تقديم أسعار، ترى وفي غياب وا 

النص على إلزامية السعر التقديري، لفت نظر االدارات العامة الى أهمية إجراء الصفقات على 
أساس عناصر المفاضلة )التكلفة وليس السعر( أو التنزيل المئوي، وهما إمكانيتان متاحتان بموجب 

ن كثيرًا من احتماالت التواطؤ بين العارضين، وتحافظان قانون المحاسبة العمومية اللبناني وتحدرا
على المال العام وحسن استخدامه، فضاًل عن تحميل اإلدارات التي تجري المناقصات لصالحها 

 مسؤولية المبالغ المصروفة.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 ـــــــ31ــــــــ
 أعمال مصلحة الديوان

 

 في األعمال المنجزة :   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 
الموازنة وتنفيذ معامالت شؤون موظفي التفتيش المركزي واإلشراف على المتابعة وأعمال 

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

 1111وقد بلـغ عدد المعامالت الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان عـام 
 / معاملة. 3316/

 
         الل ـــــــخفي ة بالمعامالت الواردة ــــمقارن 1111ام ــــــــالل عـــخفي  المعامالت الواردة أ ـــــ    

 : 1111ام  ـــــع
 2102عام  2100عام  نوع المعاملة

 331 131 الشكاوى
 133 111 محاضر جلسات المؤسسات العامة

 11 11 التقارير السنوية
 1311 1661 معامالت مختلفة

 3748 3632 :المجموع
 

ــــ ب   / معاملــة.  1111/ 1111خــالل عــام فــي مصــلحة الــديوان  أعــدت  الصــادرةالمعــامالت  ـــ
 : 1111مفصلة كما يلي مقارنة بالمعامالت التي أعدتها في عام 

 2102عام  2100عام  نوع المعاملة
 1 11 مشاريع مراسيمــــ  0
 111 111 ــــ مشاريع كتب  2
 111 331 مشاريع قرارات عامةــــ  3
 613 611 مشاريع قرارات خاصةــــ  4
 1           3 مشاريع تعاميمــــ  5
 ــــ مشاريع التكاليف الخاصة بالتحقيق  6

 :مفصلة كما يلي       
  

 61 61 ـ المفتشية العامة اإلداريةـــأ         
 6 3 المفتشية العامة الهندسية ـــب ـ       
 1 11 المفتشية العامة التربوية ـــج ـ       
 المفتشية العامة الصحية   ـــد ـ 
 واإلجتماعية والزراعية           

3 1 

 16 13 المفتشية العامة المالية ـــهـ ـ       
 2004 2110 :المجموع

 



 ـــــــ31ــــــــ
 
 
 
 
 أعمال المتابعة  ـــــ د

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

/ 11وقد بلغ عدد كتب المتابعة / ،إلى اإلدارات المعنية أو داخليًا إلى الوحدات في التفتيش المركزي
 .1111ي العام / كتابًا ف16بينما بلغ عددها / ،1111كتابًا لعام 
  .إعداد وتنفية موازنة التفتيش المركزي ـــــ هـ 

باإلضافة إلى مئات المعامالت لشؤون موظفي التفتيش المركزي قامت دائرة الموظفين واللوازم 
وفقًا لقانون المحاسبة العمومية وتوجيهات وزارة  1113والمحاسبة في مصلحة الديوان بإعداد موازنة 

فكان المصروف في الجـزء  1111ونفذت هذ  الدائرة موازنة عـام  ،التفتيش المركزيالمالية وحاجة 
المجموع العـام  ،/ل.ل11،113،111/ل.ل وفي الجـزء الثاني /11،111،111األول من الموازنـة /

كما هو  وذلك ،ات( تصفي613) 1111/ل.ل وبلغ عدد التصفيات في عام 11،111،361،111/
 ي :مفصل في الجدول التال



 ـــــــ36ــــــــ

 .2102النفقـات المصروفة من موازنة التفتيش المركزي للعــام   
 2102العام  نوع النفقات  2102العام  نوع النفقات  2102العام  نوع النفقات 

 ـــــــــ أثاث ومفروشات  88،572،111 وتنظيفاتنفقات خدمة  8،371،111 قرطاسية للمكاتب 
 00،441،111 تجهيزات فنية متخصصة  28،151،111 بدالت أتعاب 00،173،111 كتب ومراجع وصحف
 ـــــــــ تجهيزات للمعلوماتية  4209074111 رواتب موظفين  ـــــــــ لوازم مكتبية أخرى 

 ـــــــــ تجهيزات للنقل  314،216،111 المتعاقدين  رواتب 26،987،111 محروقات وزيوت للمولدات 
 ـــــــــ تجهيزات أخرى  057،626،111 أجور األجراء 494،111 محروقات وزيوت للتدفئة 

 7،741،111 تجهيزات للتدفئة والتبريد  017،673،111 تعويضات عائلية  8،898،111 لوازم إدارية أخرى 
 5،693،111 صيانة التجهيزات الفنية  2119377111 تعويضات عن أعمال إضافية  7،604،111 محروقات سائلة 

 ـــــــــ صيانة التجهيزات للمعلوماتية  478،164،111 تعويض نقل مؤقت  ـــــــــ مياه كهرباء ، إتصاالت 
ــي الضــمان  30،413،111 كهرباء ــة ف اشــتراكات الدول

 اإلجتماعي 
 0،171،111 صيانة وسائل النقل  25،494،111

 25،943،111 المجموع في الجزء الثاني  665،384،111 مكافآت  79،340،111 إتصاالت سلكية 
 01،055،365،111 المجموع العام  ــــــــــ أحكام قضائية ومصالحات 0،182،790،111 إيجارات مكاتب وصيانتها 

نتقال في الداخل 27،496،111 صيانة عادية وتصليح طفيف     744،653،111 نقل وا 
نتقال في الخارج  3،630،111 بريد     ـــــــــ نقل وا 

   ـــــــــ وفود ومؤتمرات في الداخل  0،034،111 إعالنات 
   ـــــــــ رسوم وضرائب مختلفة  2،026،111 مطبوعات 

   4،119،111 نفقات شتى متنوعة  4،652،111 أعياد وتمثيل
   01،029،422،111 في الجزء األولالمجموع  0،031،111 تأمين 

.الموازنة / ستماية وثالث تصفيات في جزئي613/ 2102وبلغ عدد التصفيات في عام                                     
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 أعمال هيئة التفتيش المركزيخامسًا ـ  
  

 العرض على الهيئة وتحضير الجلسات.تتولى أمانة سر الهيئة دراسة الملفات قيد 
فــي خاللهــا عــرض جــرى  1111عــام / جلســة 13حضــرت أمانــة ســرر الهيئــة لـــ/ وقـد

 .على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة اً ملف /161/
 
 
 قـرارات هيئة التفتيش المركزي       

 
لـــى األقـــل وكلمـــا دعـــت علـــى أن تجتمـــع الهيئـــة مـــرتين فـــي الشـــهر ع يـــنص القـــانون

 الحاجة.
/ ملفًا واتخذت بصددها 161/ جلسة خصصت لدراسة /13وقد عقدت الهيئة /

القرارات المناسبة، وقد تضمن كٌل منها فقرات حكمية تراوحت بين فرض عقوبات مسلكية 
/ 11/ موظفًا وأجيرًا ومتعاقدًا ومستخدمًا ومتعاماًل وتوصيات إدارية بلغت /61بحق /

 توصية. 
 
ونتيجة القرارات التفتيش المركزي بالتفصيل، أعمال هيئة  ةول التاليابين الجدتو 

 التي إتخذتها:
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 2102جداول احصاء التدابير المسلكية لعام 

 الفئات/العدد 

 اسم االدارة
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   ملفات موظفون ملفات موظفون ملفات موظفون      

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 رئاسة مجلس الوزراء 0 1 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العدل 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الخارجية والمغتربين 0 0 0 0 0 0 0

 16 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 6 0 وزارة الداخلية والبلديات 0 0 1 7 0 0 1

 11 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 وزارة المالية 0 0 1 0 1 0 0

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االشغال العامة والنقل 0 0 0 0 0 0 0

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الدفاع الوطني 0 0 0 0 0 0 0

 21 1 3 0 1 1 0 0 0 3 11 31 11 وزارة التربية والتعليم العالي 0 0 20 33 0 0 2

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصحة العامة 0 0 0 0 0 0 0

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

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الزراعة والتعاونيات 0 0 0 0 0 0 0

 9 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 وزارة اإلتصاالت 0 0 1 2 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العمل  0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االعالم 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الطاقة والمياه  0 0 0 0 0 0 0

 4 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 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشباب والرياضة  0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشؤون االجتماعية 0 0 0 0 0 0 0

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصناعة 0 0 0 0 0 0 0

 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 مؤسسات عامة  0 0 0 0 3 0 0

 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 مؤسسات المياه 0 0 0 0 0 0 1

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مؤسسة كهرباء لبنان 0 0 0 0 0 0 0

 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 بلديات 0 0 1 1 0 0 0

 99 11 13 3 7 1 1 0 2 3 11 10 11 المجموع 0 1 24 43 4 0 4

 قضية   161عدد القضايا التي نظرت بها الهيئة 
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 نتيجة قرارات الهيئة
 

 13 عدد الجلسات
 113 عدد القرارات

 61 عدد الموظفين الذين تناولتهم التدابير المسلكية
 - أمام الهيئة العليا للتأديب عدد الموظفين المحالين 

 1 عدد الموظفين المحالين على ديوان المحاسـبة
 3 عدد الموظفين المحالين على النيابة العامة التمييزية

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

 13 العامة التمييزيـةعدد الملفات المحالة على النيابة 
 11 عدد التوصيات

 11 عدد ملفات الحفظ
 

، يتبين أن الملفات التي اتخذ 1111ومن العودة إلى قرارات هيئة التفتيش المركزي لعام 
 / مخالفة توزعت وفق األبواب التالية :111تضمنت /بشأنها تدابير مسلكية، 

 
 العـدد أبواب المخالفات
 6 القيام باألعمال المحظررة بصورة خاصة 

 33 مخالفات الدوام 
 11 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية 

 11 مخالفات األصول المسلكية 
 11 مخالفات األصول اإلدارية 
 11 مخالفات األصول المالية 

 1 مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال
 11 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 

 13 مخالفـات مختلفة 
 092 المجمـوع
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 على اإلدارات المعنيةالعقوبات فرض المخالفات التي استدعت  وز عت

 
 المجموع  وزارة الثقافة  وزارة الصناعة وزارة الزراعة وزارة التربية  وزارة األشغال  وزارة المالية وزارة الداخلية  اإلدارة المعنية بالتحقيق
 العام    والتعليم العالي العامة والنقل  والبلديات أبواب المخالفات 

 5 - - - 1 - 1 1 القيام بأعمال محظرة بصورة خاصة 
 27 - - - 11 - - 3 مخالفات الدوام

 03 - - 1 1 1 3 3 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية
 22 - - - 16 - 1 3 مخالفات األصول المسلكية
 40 - 1 1 11 1 6 11 مخالفات األصول اإلدارية
 7 - - - 1 - 1 1 مخالفات األصول المالية

 6 1 - 1 1 1 - 1 مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال
 00 - - - 1 - 1 1 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 

 7 - - - 1 - 1 1 مخالفات مختلفة
 039 0 0 4 81 4 22 27 المجاميع
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 المجموع  بلديات مؤسسات  إدارة اإلحصاء  التفتيش المركزي وزارة الصحة وزارة  وزارة الطاقة وزارة السياحة اإلدارة المعنية بالتحقيق
 العام  عامة المركزي  العامة اإلتصاالت والمياه  أبواب المخالفات 

 0 - - - 1 - - - - القيام بأعمال محظرة بصورة خاصة 
 6 - 1 - - - 1 - 1 مخالفات الدوام

 6 1 1 - 1 - 1 1 - إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية
 2 - 1 - 1 - - - - مخالفات األصول المسلكية
 03 - 1 1 1 1 1 - 1 مخالفات األصول اإلدارية
 4 - 1 - - - 1 1 - مخالفات األصول المالية

 3 - - - - - 1 1 - مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األشغال
 8 1 1 - - 1 1 1 - مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 

 01 1 6 - 1 1 - 1 - مخالفات مختلفة
 53 4 23 0 5 3 01 5 2 المجاميع
 092 المجموع العام       
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 مقارنة بعدد امللفات املدروسة من قبل هيئة التفتيش املركزي يف خالل أعوام: جدول

 7007عام  7000عام  7000عام  7002عام  7002عام  7002عام   

 062 099 234 227 250 315 عدد امللفات
 99 052 232 052 086 082 عدد التوصيات

 00 47 35 30 33 44 عدد قرارات احلفظ
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 مقارنة بالعقوبات املتخذة من قبل هيئة التفتيش املركزيجدول 

 7007عام  7000عام  7000عام  7002عام  7002عام  7002عام   

 0 4 2 0 5 2 الفئة األوىل

 1 5 7 8 6 7 الفئة الثانية

 24 51 77 45 51 77 الفئة الثالثة

 48 76 107 174 107 107 الفئة الرابعة

 4 1 4 4 2 4 الفئة اخلامسة

 0 7 71 7 7 71 االجراء

 4 7 12 17 17 12 املتعاقدون

 20 041 700 702 020 700 اجملموع
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إلى أن القانون مكرن الموظفين الذين تصدر هيئة التفتيش المركزي بحقهم وتجدر اإلشارة 
قرارات مسلكية، من التقدم منها بطلبات إلعادة النظر بهذ  القرارات، أو بطلب نقضها أمام مجلس 

 شورى الدولة. 
/ موظفًا بطلبات 16تقدم / 1111/ موظفًا تناولتهم التدابير التأديبية عام 61ومن أصل /

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

 قيد الدرس المنجز عدد الطلبات المفتشية العامة 
 النتيجة

 رد
 الطلب

 تعديل
  الطلب

 - 3 3 3 11 اإلدارية

 - - - - - الهندسية

 - 3 - 3 3 المالية 
 - 11 - 11 11 التربوية

 - 1 - 1 1 واإلجتماعية والزراعيةالصحية 
 - 23 3 23 26 المجموع 

 
 ات/ مراجع3/ ،1111خالل العام في ، المراجعات أمام مجلس شورى الدولةوقد بلغت 
 توزعت كما يلي : 

 
 عدد 

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

 1  قرار هيئة التفتيش المركزي لابطال جزئي طلب 
 1 طلب نقض ووقف تنفيذ قرار هيئة التفتيش المركزي 

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

مكاناته مهامـه :   التفتيش المركزي  وا 
 
 

 
      

    مهمة التفتيش المركزي وهدفـه  ــــأواًل ـ                
 

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

      
 

          :  إمكاناتـه ــــ ثالثاً                 
 هيكلية التفتيش المركزي ــــ أ    
 األصول واإلجراءات ــــب                            

  ةالبشري الموارد ــــ ج                           
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مكاناته مهامـه صالحياته:   التفتيش المركزي  وا 
 
 

 ،أو التي لها عالقة به ،بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة ،أنيطت بالتفتيش المركزي
)إنشاء التفتيش المركزي(  111/11ن المرسوم اإلشتراعي رقم ـال سيما المادة األولى م

 نفصلها كما يلي : صالحيات ومهام 
 

 مهمة التفتيش المركزي وهدفه    أواًل 

 وتتم عبر :  الرقابة على اإلدارات والموظفين : ـــــ 1

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

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

يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه اإلدارات لمعالجة المشكالت   التوجيه : ـــــ 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  ــــأ ـ    

  .جميع اإلدارات العمومية ـــــ

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

 .البلديات )ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها( ـــــ
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 في الحقل المالي فقط :*       

  .القضاء ـــــ
  .الجيش ـــــ
 قوى األمن الداخلي ـــــ
 .األمن العـام ـــــ

 .البعثات اللبنانية في الخار  ـــــ

ختصاصاتها بالجامعة اللبنانية  ـــــ  كافة.فروعها وا 

 بصورة غير مباشرة و 

 .إدارة حصر التبغ 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   
 

جميع الذين يعملون في اإلدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة  ـــــ
وكل من  ،لينأو متعاممن 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 ،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 
 هيكلية التفتيش المركزي  ـــأ ـ
  جهزة التالية :األالتفتيش المركزي من  يتكون            

   .هيئة التفتيش المركزي ـــــ 1
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 إدارة التفتيش المركزي :  ـــــ 1
   .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 :     
مع اإلدارات العامة والتحقيق جهاز التحقيق : ويتكون من مفتشين يتولون تفتيش  ــــــ

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

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

والتوصيات  ،العقوبات الواجب فرضها على الموظفين المخالفين
 .الالزمة

  
 وبذلك يمارس التفتيش صالحياته على مرحلتين مستقلتين :      

 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. 

 
  ةالبشري الموارد ــــ ج

  ./ أجيراً 31و / ،/ وظيفة316يلحظ مالك التفتيش المركزي /
ين / موظف11/ متعاقدًا و /13و/ ،أجيراً  /13و / اً / موظف163يوجد حاليًا /

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

 .المعلمين
 
مختلف في صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل  لتاليانا انالتفصيلي النالجدو ويوضح 
 : المركزيالتفتيش  إدارات
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 المالك الملحوظ والفعلي
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 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           1 مفـتش عـام 
 - 1           1 مدير عام

 - 1         1   رئيس مصلحة الديوان

 1 1         3   مهندس رئيس مصلحة فني

 1 -         1   رئيس مصلحة

 1 -       1     أمين سرر الهيئة

مفتش او مفتش معاون في 
 …مفوضية الحكومة 

    1       1 - 

 11 11       31     أو مفتش معاون إداريمفتش 
 11 11       36     مفتش أو مفتش معاون مالي

 13 13       111     مفتش أو مفتش معاون تربوي

 1 13       11     مفتش أو مفتش معاون هندسي

مفتش أو مفتش معاون صحي ـ 
جتماعي  زراعي وا 

    11       6 3 

 3 -     3       مهندس رئيس دائرة فني

رئيس دائرة الموظفين واللوازم 
 والمحاسبة 

      1     1 - 

 1 1     6       رئيس دائرة ) حقوقي (

 1 -     1       رئيس دائرة المعلوماتية

 1 -     1       مبرمج

 1 -   1    فني صيانة
 1 -   1         مدخل معلومات

 - 1   1         محاسب

ر أو   11 11   31         كاتبمحرر

 11 3   13         مستكتب

 1 11 11           حاجب 

 3 1 1           خادم 
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 2102ام ــــخالل العفي ادرة عن الهيئـــة ــــبأبــرز التوصيات الصبيـــان 

 
 مقام رئاسة مجلس الوزراء

 
 11/3/1111ـــــ ــــ   66/1111قرار رقم  

  
لألخذ بعين االعتبار عند اعداد موازنات  )....(،للعام  )....( إعالمه بالوفر الحاصل في موازنة مكتب وزير 

 .السنوات الالحقة
 

 وزارة الزراعة
 

   11/1/1111ـــــ    1/1111قرار رقم  
، أو إعادة عرض الموضوع على مقام 11/1/1116تاريخ  1تنفيذ البند المتعلق بها من قرار مجلس الوزراء رقم 
 .رئاسة مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنه

 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 
 11/1/1111ــــــ  3/1111قرار رقم    

  
اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن تصحيح تاريخ الوالدة المذكور في شهادة الثانوية العامة، فرع االجتماع االقتصاد، 

 .، في ضوء نتائج التحقيقات القضائية1116عام  )....( التي نالها السيد 
 

   11/1/1111ـــــ  11/1111قرار رقم  
لعدم االستحقاق عن أيام التقرير الطبي  الخمسة، وعدم اعتبارها من الخدمة  )....( العمل على حسم راتب السيدة 

 .الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية
 

   11/1/1111ـــــ  13/1111قرار رقم  
على مقام مجلس الوزراء لتسوية وضعها استاذة التعليم الثانوي )....( العمل على إحالة موضوع استئناف عمل 

 في.الوظي
 
   11/1/1111ــــــ   11/1111قرار رقم  

 إعادة النظر دوريًا بتشكيل لجان المواد المكلفة تحضير أسئلة االمتحانات الرسمية .أ ــــــ 
تزويد مقرر إعداد أسئلة االمتحانات الرسمية، بأجهزة تشويش كافية على أجهزة الهاتف الخلوي، مع التأكيد ب ــــــــ 

إدخال الهواتف الخلوية من قبل أعضاء لجان إعداد األسئلة والعاملين في االمتحانات الرسمية على ضرورة عدم 
عالن نتائج االمتحانات، بأجهزة تشويش وكاميرات للمراقبة. ، وتزويد كامل مقرر فرز وا   كافة إلى المقرر

ضافة كاميرات في مقر تحضير أسئلة  إعادة نصب كاميرات المراقبة في حرم وزارة التربية والتعليم العالي،  ــــــــ  وا 
 االمتحانات، وتكليف جهاز خاص من الموظفين في مالك وزارة التربية والتعليم العالي لتشغيلها وحفظ معلوماتها.

إعادة النظر بنظام عمل بنك األسئلة، واألسس التي يستند إليها، وآلية تحضير مشاريع األسئلة وتزويد  بها، بما ــــــــ 
 .سرية مناقشتها وعدم االحتفاظ بنسخ منها، إضافة إلى تحديد مهام جميع العاملين في نطاقهيضمن 
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  7/2/2102ــــــ  26/2102 قرار رقم 
، أستاذ تعليم ثانوي في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، )....(العمل على تصحيح الوضع الوظيفي للسيد أ ــــــــ 

  )....(. المديرية العامة للتربية، ملحق في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بصفة مدير مدرسة 
 .التقيد باألحكام القانونية النافذة عند إلحاق أي من الموظفين بإدارة غير إدارته األصليةب ــــــــ 

  3/1/1111ـــــ  31/1111ار رقم قر 
للحفاظ على أدبيات السلوك )....(، توجيه كتاب تنبيه إلى  المدررسة في مدرسة ابل السقي الرسمية، السيدة 

 .التعليمي واإلداري
 

  11/3/1111ـــــ ــــــ  61/1111قرار رقم 
 

لعدم االستحقاق عن أيام تغيبها الخمسة غير المبررة، والمذكورة في متن هذا  المعلمة )....(، العمل على حسم راتب
 . القرار، وعدم احتساب هذ  المدة من الخدمة الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية

 
  11/3/1111ـــــ  63/1111قرار رقم 

 
بسبب   1111عن شهر كانون الثاني عن ابنته المدررس )....( العمل على استرداد التعويض العائلي الذي تقاضا  

 .الزوا 
 

 3/1/1111ـــ ــــــــــ 31/1111قرار رقم  
 

 ، سندًا ألحكام القوانين واألنظمة المرعية االجراء.)....(، قضاء )....(العمل على تعيين مدير اصيل لثانوية 
  3/1/1111ــــــ  31/1111قرار رقم 

 
 احدى الثانويات.ئمًا تلبية لطلب ادارة اتخاذ التدبير التنظيمي الذي ترا  مال

  
   3/1/1111ــــــ  33/1111قرار رقم 

عن الفترة الممتدة من )....(، عن ابنته )....(، العمل على استرداد التعويض العائلي الذي تقاضا  السيد 
 .31/6/1111ولغاية  11/6/1111

 1/1/1111ـــــ  11/1111قرار رقم 
 
 مبنى مدرسي، وفق االصول القانونية واإلدارية .عمل على تسوية وضع ال

  
   11/1/1111ـــــ  111/1111قرار رقم  

)....( العمل على تأمين البديل المناسب لتدريس مادة اللغة االنكليزية في مرحلة الروضة والتعليم االساسي لمدرسة 
 .)....(قضاء       الرسمية، 

 
   3/3/1111ـــ ــــ 111/1111قرار رقم  

 .الرسمية)....(، من مهام ادارة ثانوية  )....(،العمل على اعفاء السيد 
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   13/3/1111 ــــــــ 111/1111قرار رقم    
وباقي التالميذ الذين يثيرون الشغب )....(، اإليعاز إلدارة مدرسة الزلقا الرسمية، قضاء المتن، بعدم قبول التلميذ 

 .1111/1113في عداد تالميذها للعام الدراسي المقبل  في المدرسة،
 
   13/3/1111ـــــــ  116/1111قرار رقم   

 يومًا تغيبت فيها عن مركز عملها دون مبرر قانوني. 11لعدم االستحقاق عن )....(، حسم راتب السيدة 
 
  1/6/1111ـ ــــــــ 131/1111قرار رقم  

العمل على مسك سجل خاص بتكليف موظفي مصلحة التعليم الخاص إجراء أعمال الرقابة في المدارس أ ـــــــــ 
 الخاصة غير المجانية، على ان يكون التكليف خطيًا ووفقًا لألصول اإلدارية. 

ئج رقابتهم، هم المباشرين تقارير خطية عن نتاء  الطلب إلى الموظفين المكلفين أعمال الرقابة، إيداع رؤساب ـــــــــ 
 .واالقتراحات المناسبة بشأنها

 
  1/6/1111ـــــــ ــــ 131/1111قرار رقم  

بإعادة جميع المستندات األصلية التي قام بإخراجها من دائرة التعليم الخاص االبتدائي  )....(،إلزام السيد أ ـــــــــ 
 .خالفًا لألصول

الطلب من المدارس الخاصة االبتدائية طباعة بياناتها االحصائية قبل تقديمها إلى مصلحة التعليم الخاص،  ب ـــــــــ 
 والتصديق عليها من قبل رئيس دائرة التعليم الخاص االبتدائي، وفق األصول، وضمن المهل القانونية المرعية.

 .ائية المحفوظة لدى دائرة التعليم الخاص االبتدائيالعمل على مكننة بيانات وسجالت المدارس االبتد   ــــــــــ 
 
  11/1/1111ـــــــــــ  113/1111قرار رقم  
 .131/1111التأكيد على التوصية الواردة في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم ــــــــــ  1
 .متابعة التحقيق الجاري أمام القضاء المختصـــــــــ  1
 
   11/1/1111ـ ــــــــ 111/1111قرار رقم   

فرع االجتماع واالقتصاد،  –العمل على اتخاذ االجراءات القانونية المناسبة بحق المرشح الى شهادة الثانوية العامة 
 .في الدورة االستثنائية()....(  )رقم الترشيح)....(، 

 
  11/1/1111ــ ـــــــ 111/1111قرار رقم   

 .الرسمية المختلطة، المشار اليهم في متن هذا القرار)....(، العمل على تسوية اوضاع تالميذ مدرسة 
 
 11/11/1111ـــــــ  111/1111قرار رقم   
 

إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، نسخة عن تقرير التفتيش إليداعها مصلحة التعليم 
 .إليها إجراء المقتضى الالزم على ضوء الوقائع الواردة في مضمون التقرير )محافظة بيروت(الخاص، والطلب 
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  11/11/1111ــــــ  111/1111قرار رقم   
نسخة عن تقرير التفتيش اليداعها مصلحة التعليم  –المديرية العامة للتربية  –إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي 

اليها إجراء المقتضى الالزم على ضوء الوقائع الواردة في مضمون التقرير )محافظة لبنان الخاص، والطلب 
 .الشمالي(

 
  11/11/1111ــــــ    116/1111قرار رقم   

نسخة عن تقرير التفتيش اليداعها مصلحة التعليم  –المديرية العامة للتربية  –إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي 
اليها إجراء المقتضى الالزم على ضوء الوقائع الواردة في مضمون التقرير )محافظتي النبطية  الخاص، والطلب
 .ولبنان الجنوبي(

 
  11/11/1111ــــــ   113/1111قرار رقم   

نسخة عن تقرير التفتيش اليداعها مصلحة التعليم  –المديرية العامة للتربية  –إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي 
الخاص، والطلب اليها إجراء المقتضى الالزم على ضوء الوقائع الواردة في مضمون التقرير )محافظة لبنان 

 .الجنوبي(
 
  6/3/1111ــــــ   11/1111قرار رقم   

العمل على توزيع الفائض من افراد الهيئة التعليمية والمكلفين اعمااًل ادارية في معهد فنري على المعاهد والمدارس 
 .يرة التي تحتا  الى خدماتهمالفن
 
  1/1/1111ـــــ   11/1111قرار رقم   

، ورقم 1113/ 3/1تاريـخ  111/1113التأكيد على التوصيات الصادرة بموجب قراري هيئة التفتيش المركزي رقم 
وتدريب ، اضافة الى العمل على تأهيل المدارس الفنرية الزراعية لجهة االبنية، 1/6/1111تاريخ  113/1111

التدريب الالزمة، وتحديث وتطوير المناهج التربوية ووضع نظام جديد لتقييم  الهيئات التعليمية فيها، وتأمين حقول
االمتحانات العملية واألعمال المخبرية، اضافة الى النظر في امكانية المساهمة في تدريب المزارعين وتأهيلهم للعمل 

 .التعاوني
 

 التنمية االداريةوزير الدولة لشؤون 
 
  11/3/1111ــــــ   66/1111قرار رقم   

 . النظر في امكانية استصدار قانون انشاء وزارة للتنمية االداريةـــــ 
 .العمل على الغاء اللجنة الماليةـــــــــ 
 .البحث عن مأجور أقل كلفةـــــــــ 
 

  ةـــوزارة السياح
 
  11/1/1111ـــــ    111/1111قرار رقم   

العاملين في مصلحة التجهيز السياحي، إلى ضرورة الحرص والمحافظة ).... ، .... ، .... (، تنبيه السادة: أ ــــــــــ 
 على المستندات المسلرمة إليهم.

يالته وتعد 111/11من المرسوم االشتراعي رقم  1إعداد بطاقات مهام للعاملين لديها، عماًل بأحكام المادة ب ـــــــــ 
 )تنظيم اإلدارات العامة(. 
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 .تسمية موظف لالهتمام بشؤون المحفوظات   ـــــــــ 
 

  11/1/1111ـــــــ  116/1111 قرار رقم 
 على مقام مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنه.)....(، النظر في عرض الوضع الوظيفي لثنسة 

لجهة إصدار  بتاريخ )....(، توصية وزارة الصحة العامة بإبالغ نقابة األطباء في لبنان بمخالفة الدكتور ـــــــــ  1
 .خالفًا لألصول)....(، تقريرًا طبيًا لثنسة  3/1/1111
 

  وزارة الصناعة
 
   11/1/1111ـــــــ  13/1111قرار رقم   

 .المذكورة في متن هذا القراردرس إمكانية إعادة النظر في قرارات التراخيص 
  

 وزارة الداخلية والبلديات
 محافظة لبنان الجنوب

  11/1/1111ــــــــــــ   1/1111قرار رقم  
من منطقة الدكرمان العقارية في مدينة صيدا، بعدم  صدور أي  111إبالغ سكران المبنى القائم على العقار رقم 

والطلب إليهم مراجعة القضاء المختص بشأن تنفيذ قرار )....(، قرار ترخيص لمعمل الزجا  والمرايا الخاص بالسيد 
 .قاضي األمور المستعجلة المتعلق بالمعمل المشار إليه

 
   11/1/1111ـ ـــــــــ 1/1111قرار رقم   

ترد أسماؤهم في قيود  ماسترداد بطاقات الهوية التي استحصل عليها أصحابها دون وجه حق، والذين لأ ـــــــــ 
 السجالت األساسية في قلم نفوس بعلبك.

التعميم على أقالم النفوس كافة، وجوب اقتران وثائق األحوال الشخصية التي يتم تنفيذها في السجالت ب ــــــــــ 
 األساسية، بتوقيع الموظف الذي قام بالتنفيذ، وتسجيل هذ  الوثائق في سجل الصادر والوارد.  

 
   11/3/1111ــــــ ــــ  63/1111قرار رقم  

 .)....(نفوس  )....(، اتخاذ االجراء القانوني الالزم بشأن تصحيح القيد المخالف لألصول في سجل  أ ـــــــــــ 
/ص الصادر عن المديرية العامة لألحوال 11التأكيد على جميع أقالم النفوس ضرورة التقيد بالتعميم رقم ب ـــــــــ 

شخصية وبت المعامالت وتحديد المراجع ، بشأن أصول تنفيذ وثائق األحوال ال16/3/1116الشخصية تاريخ 
 .المختصة لتنفيذها

 
   16/1/1111ــ  ـــــــ  61/1111قرار رقم   

م ــــــ، ورق13/1/1111/ص تاريخ 31التأكيد على العاملين في اقالم النفوس ضرورة التقيد بأحكام التعميمين رقم 
 .1/1/1111تاريخ  31/1
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  11/1/1111ـــــــــــــ   1/1111قرار رقم   
  :العمل على ما يلي)....(، الطلب إلى بلدية 

التعاون مع المراجع المختصة لتسوية أوضاع األهالي الذين يستثمرون مشاعات البلدية منذ فترة طويلة وتفعيل أ ــــــــ 
  .لجنة إدارة المشاعات وعمل النواطير لمنع التعدري على هذ  المشاعات

إعادة مسح أمالك البلدية والمشاعات وتحديدها ومراقبتها من قبل لجنة المشاعات والنواطير واتخاذ اإلجراءات ب ــــــــ 
 .القانونية الالزمة عند حصول أية مخالفة

لجهة إعادة  1/6/1111تاريخ  11التعميم على البلديات ضرورة التقيد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم   ـــــــــ 
 .لنظر بالعقود السابقة المتعلقة بمشاعات البلدية واالمتناع عن تنظيم عقود جديدة ترمي إلى تأجيرهاا
 

 11/1/1111  ـــــــــ  13/1111قرار رقم  
 

 العمل على ما يلي: )....(، الطلب إلى بلدية 
والتقيد باألصول القانونية التي ترعى األوضاع الوظيفية للعاملين في )....(، تصحيح الوضع الوظيفي للسيد أ ـــــــــ 

 البلدية. 
 . وفق األصول ،بلدية الملء مركز رئاسة قسم الموظفين في ب ـــــــــ 

 
  6/3/1111 ـــــــــ  16/1111قرار رقم   

  )....(.ملء المراكز الشاغرة في قائمقامية قضاء  أ ـــــــــ 
من مالك المديرية العامة لألحوال الشخصية إلى مالك قائمقامية قضاء  )....(، إصدار قرار بنقل السيدة  ب ــــــــ
)....( . 
 11/6/11تاريخ  111وفقًا ألحكام المادة الرابعة من المرسوم االشتراعي رقم )....(، تحديد مهام المتعاقدة   ــــــــــ 

 )تنظيم اإلدارات العامة(. 
ها التعميم )....( التشديد على موظفي قائمقامية قضاء  د ــــــــــ  وجوب التقيد بأحكام النصوص القانونية النافذة، وأخصر
بشأن التعليمات المتعلقة بكيفية تنفيذ أعمال  6/1/1161الصادر عن مقام رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  1/1رقم 

 البريد.
وصيانة المصعد  )....(تجهيزات الضرورية لتأمين حسن سير العمل في قائمقامية قضاء تأمين اللوازم والهـ ـــــــــــ 

 .والمولرد الكهربائي العائدين لمبنى القائمقامية
 
   11/6/1111  ــــــــــــ  111/1111قرار رقم   

 ما يلي: )....(، الطلب إلى بلدية 
 بمهام أساسية محددة. )....(، تكليف السيد  -أ

 .لممارسة مهامه ضمن نطاقها)....(، العمل على تأمين غرفة مكتب محددة للسيد  -ب
 
  1/1/1111ـــ  ــــــ  111/1111قرار رقم   
 

، والعمل )....( بــ )....(استكمال االجراءات اآليلة الى تشريع وضع الطريق الذي يربط )....(، الطلب الى بلدية 
 .)....( /)....(  العقار رقمعلى ازالة المخالفة الحاصلة على 
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 محافظة جبل لبنان

 
  13/6/1111ــــــــ   131/1111قرار رقم   
 

من  111و 31عرض موضوع خضوع المؤسسات التي ت عنى بتخزين المصنوعات البالستيكية ألحكام المادتين 
 .العدل، إلبداء الرأي القانوني بشأنه، من عدمه، على هيئة التشريع واالستشارات في وزارة 1113/11المرسوم رقم 

 
  وزارة االشغال العامة والنقل

 
  16/1/1111ـــ  ـــــــ  66/1111قرار رقم   
 
 تخشين الزفت على عرض االوتوستراد بين نفق السفارة الكويتية ونفق المطار ) منطقة الكوكودي (.ــــــــ 
 ( حفاظًا على السالمة العامة.Glissière de sécurité (الحديدية الجانبيةالصيانة الدورية لدفاعات االمان ـــــــــ 
 .إستبدال الرصيف الوسطي المنخفض بحاجز اسمنتي مرتفع من نوع نيو جرسي او ما يعادلهــــــــ 
 
   1/1/1111ـــــــ   111/1111قرار رقم   

وتعديله، التخاذ االجراءات القانونية اآليلة الى  11111/31إبالغ المديرية العامة للشؤون العقارية المرسوم رقم 
بال  .غ دائرة المساحة في الشمال بذلكادرا  التخطيط المذكور على صحائف العقارات المصابة به، وا 

 
   1/6/1111ــــــــ   131/1111قرار رقم   

)....( /  لى حدود العقار رقمالطلب إلى دائرة التنظيم المدني في كسروان التأكد من ان الحائط الساند المقام ع
 .ال يعلو عن أرض العقار لجهة مجرى النهر )....(

 
 االتـــوزارة االتص

 
   11/1/1111ــــــــ    3/1111قرار رقم    

العمل على تعديل عقد الصيانة الموقرع مع هيئة أوجيرو وخاصة لجهة ذكر جميع التفاصيل الفنية ومؤشرات جودة 
( ومعايير األداء، مع تأمين الجهاز الفني الالزم لمراقبة ومتابعة حسن تنفيذ العقد Quality of serviceالخدمة )

 .على ان يكون هذا الجهاز مستقاًل بشكل تام عن هيئة أوجيرو
 
  11/1/1111ــــــ    11/1111قرار رقم    
 

متعلق بتنظيم قطاع خدمات االتصاالت ، ال13/3/1111تاريخ  131العمل من أجل تطبيق أحكام القانون رقم أ ـــــــــ 
 على األراضي اللبنانية .

العمل على اعتماد المناقصة العمومية في عمليات تلزيم صفقات اللوازم واألشغال والخدمات بدل االتفاقات ب ــــــــ 
 الرضائية تحقيقًا لمبدأي المنافسة والمساواة.

 أو العمل على إلغائها.)....( تفعيل عمل المديرية العامة    ــــــــ 
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 تفعيل دور الهيئة المنظمة لالتصاالت ليتناسب إنتاجها مع االعتمادات المخصصة لها.د ـــــــــ 
هيئة ورئيس مجلس إدارة في الوزارة لجهة جمعه بين وظيفتي مدير عام )....(، النظر بالوضع الوظيفي للسيد هـ ــــــــ 
... 
 
  3/1/1111ــــــ   33/1111قرار رقم     
 

أو أي موظف آخر، باستخدام الهاتف الخاص باالدارة، )....(، اتخاذ االجراءات الالزمة التي تكفل قيام السيد أ ــــــــ 
  .وفقًا لألصول

التابعين الطلب الى هيئة أوجيرو إيداع المديرية العامة ل ستثمار والصيانة، بيانات الدوام العائدة للموظفين ب ـــــــــ 
 للمديرية العامة المذكورة، إلجراء الرقابة الدورية والتسلسلية وفق األصول.

النظر في امكانية اعادة العمل بخدمة بطاقات االتصاالت الهاتفية المسبقة الدفع، أو تأمين مهام أخرى   ـــــــــ 
 للموظفين الذين كانوا يتولون بيع البطاقات للجمهور .

 )....(.ظر في إمكانية إيجاد صندوق ثاٍن لدفع الفواتير في مكتب هاتف الن د ــــــــــ 
 
  3/3/1111ـــــــ   113/1111قرار رقم    
 

 )....(. بشأن إعفائه من مهام أمانة صندوق هاتف )....(، بت طلب السيد أ ـــــــــ 
 .)....(ملء مراكز أمناء صناديق جباية الهاتف الشاغرة في جميع مكاتب االستثمار التابعة لمنطقتي هاتف ب ــــــــ 

 
   11/6/1111ــــــــ    113/1111قرار رقم   

وجوب تشديد رقابتها على المتعهدين المتعاقدين معها، واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة بحق المخالفين 
 .منهم
 
 وزارة الصحة العامة 
 
   11/1/1111ـــــــ   13/1111قرار رقم     

، التخاذ اإلجراءات القانونية )....( رقم انتسابه إلى نقابة األطباء)....(، إبالغ نقابة األطباء بمخالفة الطبيب 
 .المناسبة

 
  11/6/1111ـــــــــــ    111/1111قرار رقم   

الحكومي عدم اتخاذ قرارات بإعطاء إجازات بدون راتب لعدم )....( الطلب إلى اللجنة المكلفة إدارة مستشفى 
  ا.قانونيتها ولتجاوزها الصالحيات المناطة به

   13/3/1111ـــــــــــ    116/1111قرار رقم  
 .مناسبةالتخاذ التدابير ال)....(، بمخالفة الطبيب )....( إبالغ  نقابة  اطباء 

 
    11/1/1111ــــــــــــ   116/1111قرار رقم    

)....(، تقريرًا طبيًا لثنسة  3/1/1111لجهة إصدار  بتاريخ )....(، إبالغ نقابة األطباء في لبنان بمخالفة الدكتور 
 .خالفًا لألصول
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  إدارة مستشفى عبداللـه الراسي

   3/1/1111 ـــــــــ  31/1111قرار رقم    
 )....(. عدم تجديد العقد مع الطبيب المتعاقد بدوام جزئي، الدكتور أ ــــــــ 

)تحديد مالك المؤسسة العامة التي  16/1/1111تاريخ  1111التقيد بأحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم ب ـــــــــ 
 تتولى إدارة مستشفى عام(، وتأمين قسم عناية فائقة في المستشفى المذكور.

 . التخاذ اإلجراء المناسب بحقه)....(، إعالم نقابة أطباء الشمال بالمخالفات المرتكبة من قبل الدكتور   ـــــــــ 
 

  وزارة الثقافة
 
   11/1/1111ـــــــ    16/1111قرار رقم   

قضاء  )....( ـــــــــــ األثري في )....( تشكيل لجنة مهمتها درس أشغال التأهيل والتنظيف التي أنجزت في موقع أ ـــــــــ 
 وتقدير األكالف المدفوعة.  )....(،
وضع آلية واضحة لعمل لجان مراقبة تنفيذ األشغال باألمانة، تسمح بمراقبة هذ  األشغال بصورة مستمرة،  ب ـــــــــ

 . محاسبة العمومية()قانون ال 31/11/1163تاريخ  11161من المرسوم رقم  111و111استنادًا ألحكام المادتين 
 

   وزارة المالية
 
   11/1/1111ـــــــ   11/1111قرار رقم    

عند إعداد الموازنة في )....( وفي المديرية العامة )....( أن تأخذ بعين االعتبار الوفر الحاصل في موازنة وزارة 
 .السنوات الالحقة

 
   11/1/1111ــــــــــ     36/1111قرار رقم    

 . التفتيش المركزي صورة عن القرار القضائي النهائي الصادر في القضية لدى تبلغهإيداع 
 

   13/3/1111ـــ  ــــــــ  111/1111قرار رقم  
 والمكتب العقاري المعاون التابع لها. )....( العمل على تأمين مركز عمل موحد يضم أمانة السجل العقاري في أ ــــــــ 

إعداد تقارير دورية بالمعامالت المتأخرة والقيود غير المنفذة، )....( مانة السجل العقاري في الطلب إلى أب ــــــــ 
 ومعالجتها وفق األصول، قبل مراجعة أصحاب العالقة بشأنها.

تاريخ  1/ص116التأكيد على جميع موظفي الوحدات اإلدارية التابعة لها ضرورة االلتزام بأحكام التعميم رقم   ــــــــــ 
 .المتعلق بتحديد مهل إنجاز المعامالت 13/6/1161
 

   13/3/1111ــ ــــــ 113/1111 قرار رقم 
 ، بالعمل على ما يلي: )....(الطلب إلى أمين السجل العقاري في 

 31و11العقارية، عماًل بأحكام المادتين  )....( / )....( تصحيح الخطأ الكتابي المتعلق بمساحة العقار رقم أ ـــــــــ 
 . 161/16من القرار رقم 
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، بموضوع تعد عقاري على ملك )....( برقم )....( قيد الدعوى المقدمة لدى القاضي المنفرد المدني في ب ــــــــــ 

 . العقارية)....(  /)....(  المدعي بسبب خطأ في المساحة، على صحيفة العقار رقم
 
  1/1/1111 ــــــــ 111/1111قرار رقم    

 :)....(الطلب الى امانة السجل العقاري في 
اعتماد دفتر ذمة لتسجيل احالة المعامالت ما بين القلم وأمين السجل العقاري وتسجيل تاريخ احالة المعامالت  -أ 

 الى الموظفين المختصين، في سجل الصادر والوارد وفقًا ألصول المراسالت االدارية.)....( لدى دائرة المساحة في 
   )....(.لعمل على ملء المراكز الشاغرة لدى دائرة المساحة في ا -ب 
   6/1/1111ـــــــ   11/1111قرار رقم    

أمام الهيئة العليا للتأديب، وأمام ديوان )....(  )رقمه المالي )....(، السيد  )....(إحالة الكاتب لدى دائرة أ ــــــــــ 
 المحاسبة.

وكل من يظهر  التحقيق )....(، المبادرة إلى إقامة دعوى جزائية واتخاذ صفة اإلدرعاء الشخصي بوجه الكاتب ب ـــــــــ 
فاعاًل أو متدخاًل أو شريكًا، أمام المراجع القضائية المختصة باالستناد إلى نتائج الفرز والجرد التي يقوم بها الفريق 

 المكلف.
ف بإتمام عمليات الفرز والجرد التي يقوم بها وتأمين جميع المستلزمات المادية تفعيل عمل الفريق المكل   ــــــــــ 

والبشرية الالزمة، والعمل على تنظيم المحفوظات لسجالت ودفاتر التصفيات بالسرعة المطلوبة ومتابعة البحث عن 
 الدفاتر المفقودة. 

عد تصفية رسوم أجور األعمال اإلضافية في دائرة اعتماد آلية الدفع المباشر من قبل أصحاب العالقة، بد ـــــــــ 
المحاسبة، وفصل العملية اإلدارية عن العملية التنفيذية، وتطوير أسلوب الدفع الم مكنن وتعزيز  بالعناصر البشرية 

 .الالزمة والكفوءة
 

   13/3/1111ــــــ   111/1111قرار رقم  
 )....(العمل على تأمين االعتمادات الالزمة إلدارة الجمارك لزوم تصليح وصيانة جهازي السكانر العائدين إلدارة 

 .)....(في مرفأ 
 

 اللجنة اإلدارية لمكتب تنفية المشروع األخضر
 

  3/1/1111ــــــــــــ  16/1111قرار رقم  
 االحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة أثناء القيام بصيانة سيارات اإلدارة.  ـــــــــــ
ـ العمل على إنشاء جهاز رقابة لمواكبة أعمال استصالح األراضي لعدم استغالل التراخيص المعطاة للمزارعين ـــــــــ

 .من أجل استخرا  الصخور والرمول
 

 هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات
 
  16/1/1111ــــــــ     66/1111قرار رقم   
 

إتخاذ االجراءات والتدابير الزجرية الالزمة للحد من السرعة على االوتوستراد المذكور، ووضع االشارات والعالمات التي تحدد السرعة ــــــــــ 
 القصوى بما يتالءم ومقتضيات الحال.

ت التلوث للمحافظة على الجودة، واتخاذ االساليب المتطورة لتطبيق االنظمة الخاصة إعتماد مؤشرات ومواصفات تخفف من مسبباـــــــــ 
 .بالسير

 



 ــــــ/م 11 ـــــــ

 إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
 
   11/6/1111ـــــــ    111/1111قرار رقم    

عدم إخالئه  وبين)....(، إعالمها بعدم جواز الربط بين تعويض نهاية الخدمة المستحق لألجير الدائم، السيد 
المنزل الذي يشغله دون مسوغ قانوني، على ان يصار إلى متابعة الدعاوى أمام القضاء المختص، إلخالء المنزل 

 .العائد ل دارة
 

   روــــــهيئة أوجي
 

   11/1/1111ــــــــــ   3/1111قرار رقم  
( على Managementاستبدال األجزاء القديمة من الشبكة والتجهيزات بأخرى حديثة، وتجديد أنظمة اإلدارة ) أ ــــــــ

 الشبكات مع تحديثها دوريًا، وتدريب من يلزم على هذ  التجهيزات. 
توثيق هذ  إجراء صيانة وتجارب لكافة وسائل االتصال الرديفة لتكون جاهزة لالستعمال حين الضرورة، مع ب ـــــــــ 

 الصيانات والتجارب، على ان يتم تحويل االتصاالت إلى الشبكة الرديفة بشكل آلي عند حدوث عطل من هذا النوع. 
( وتجهيز  وتأهيله لوضع سيناريوهات أعطال مفترضة مع إجراء NNCCتفعيل دور المركز الوطني للتحكم )  ـــــــــــ 

يجاد خطط طوارئ في حال وجود أعطال.( على بعض أجزاء Simulationمحاكاة )  الشبكة وا 
 .العمل على تأمين العنصر البشري الالزمد ــــــــــ 

 
 مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

 
   11/1/1111ــــــــــــ  6/1111قرار رقم    

لة ضمن جداول التحقق، وخار  جداول أ ـــــــــ  اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة الستعادة جميع األموال المحصر
، والسيما منها تلك 1111ولغاية العام  1111سابقًا من العام  )....(التحقق، وغير المسددة إلى مصلحة ميا  

)....(، إيصااًل المصدررة من قبل السيد  1311المتعلقة باإليصاالت الصادرة خار  جداول التحقق والبالغ عددها 
 المفصلة في الجدول المرفق.

ومئتان وخمسون ألفًا وتسعماية ليرة /ل.ل )ثالثة عشر مليونًا 13،111،111العمل على استرداد مبلغ/ب ـــــــــ 
بين )....(، إيصااًل إلصدارات من داخل جداول التحقق الفعلية، والتي أصدر إيصاالتها السيد  11لبنانية( قيمة 

 ، ولم تسدد لغاية تاريخه. 1111ولغاية العام 1111األعوام 
، 1111لما قبل العام  )....(اشتراكات مصلحة ميا  تكليف مديرية الشؤون المالية، بإعادة التدقيق بجباية   ــــــــــ 

عادتها إلى صندوق مؤسسة ميا   دة إليها من داخل وخار  التحققات الفعلية وا  ، )....(وتحديد قيمة المبالغ غير المورر
 .وتحديد المسؤوليات واتخاذ اإلجراءات المناسبة

 
  6/3/1111ــــــ    16/1111قرار رقم    
 

لواردة اليها بحق العاملين في المؤسسة المزيد من األهمية، وذلك من خالل استكمال التحقيقات إيالء الشكاوى ا
 .الالزمة، والتشدد في اتخاذ التدابير المناسبة بحق المستخدمين المخالفين

 
 



 ــــــ/م 11 ـــــــ

  6/3/1111ـــــــ    11/1111قرار رقم  
، الموجه الى جميع 16/3/1131تاريخ  16الوزراء رقم التقيد بأحكام التعميم الصادر عن رئاسة مجلس ـــــــــ 

 االدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات )توحيد تعليمات ونماذ  السيارات واآلليات (.
لجهة " اعتماد طريقة التنزيل المئوي على أسعار  6/3/1111/ر.م تاريخ 611التقيد بقرار ديوان المحاسبة رقم ـــــــــ 

 .ضعه االدارة وباالستناد الى أسعار مدروسة بدقة وذلك حفاظًا على األموال العموميةكشف تقديري ت
 

 الشماليمؤسسة مياه لبنان 
 
   1/1/1111ـــــــ  111/1111قرار رقم    

، والعائد )....( –)....(  من العقار رقم)....(  الخاص بالقسم رقم )....( إعادة وصل الميا  الى االشتراك رقمأ ــــــــ 
 )....(.للسيد 
، مع األخذ بعين 11366إعادة احتساب بدل زيادة استهالك الميا  المترتب على االشتراك المؤقت رقم ب ــــــــ 

االعتبار تاريخ ملكية األقسام المفرزة، المذكور في سندات التمليك العائدة اليها، وبالتالي إعادة المبالغ المقبوضة، 
  . اب العالقةدون وجه حق، الى أصح

 مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
 

   20/2/2102ـــــــ  2102 /44قرار رقم  
العمل على تجهيز غرف أمناء الصناديق في المؤسسة بدفاعات حديدية لألبواب والشبابيك وربطها بأجهزة أ ـــــــــ 

 .إنذار وكاميرات مراقبة
العمل على ربط الدوائر بشبكة االنترنت لتدقيق إيصاالت الجباية، وتسديدها بشكل دوري في حسابات ب ــــــــ 

 .)....(المؤسسة لدى فرع مصرف لبنان في 
 
   6/3/1111ــــــ   13/1111قرار رقم    

  .، لدى القضاء المختص)....(، قضاء )....(متابعة قضية سرقة محطة بئر ميــــــا  
 بيروتبلدية 

  0/8/2102 ـــــــــــ 028/2102قرار رقم  
عدم الموافقة على مشاريع عقود االتفاق العائدة لألشخاص الواردة أسماؤهم في متن هذا القرار، قبل استكمال 

 .المستندات المطلوبة، السيما قرار لجنة المعادالت في وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة لشهاداتهم
 

  منشآت النفط في طرابلس والزهرانيإدارة 
 
   11/1/1111ـــــــ   16/1111قرار رقم    

في ذمة بعض االدارات العامة والمؤسسات والشركات  )....(ضرورة بت مسألة الديون المتوجبة لمنشآت النفط في 
 .1111والجمعيات المذكورة في متن هذا القرار، علمًا ان جميع هذ  الديون عائدة الى ما قبل العام 

 
   1/6/1111ـــــــ  111/1111قرار رقم    

من التحقيقات القضائية، ان هناك اتخاذ االجراءات القانونية اآليلة الى استرداد قيمة الدعم المالي، في حال تبين 
 .أرباحًا غير مشروعة قد حققتها الشركات النفطية ذات الصلة


