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  رقـم المحفوظات:
  :ادرــــــــــــــرقـم الصــ

  بيروت، في  
التقريــــر ال ــــعوا  ــــت ش مــــزي الت تــــي  المر ــــزا  وع:ـالموضــــ

 .2014للعزم 
 12/6/1959تزريخ  115رقــــم المر وم اإلشترا ي  ـع:ـالمرج

 وتعديالته )إعشزء الت تي  المر زا(،
 

 أعاله، المحدد إشارة إلى الموضوع 
وجود  ؛ فكان البد منونموها الدول تطوريعتبر الفساد اإلداري من العوامل التي تعيق 

القوانين و  باألنظمةرقابة فاعلة تقوم على توجيه سلوك الموظف والتحقق في مدى التزامه 
اثناء تأديته واجبه الوظيفي، وردعه من خالل فرض العقوبات التأديبية الالزمة بحقه في 

 .المسلكية لمنعه من تكرار المخالفات والتجاوزات
اكبة على مو  ،ةيدوان التفتيش المركزي قد دأب، بما أتيح له من إمكانات بشرية وما

ومراقبة أداء العاملين فيها وتوجيههم، في والمؤسسات العامة والبلديات ، عمل اإلدارات 
 سبيل بناء دولة قوية قادرة على تلبية حاجة المواطن وتطلعاته.

ننا و  نأمل من خالل تقريرنا الذي نرفعه لدولتكم، إعطاء الصورة الواضحة عن ابرز ا 
 .2014خالل العام في المركزي  إنجازات التفتيش

     
 المر زا رئيس الت تي            

 
 جــــورج  ــــواد       
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 األويال صـي 
 

 إعجـززات الت تي  المر زا   
 

  4120البرعزمج ال عوا لعزم     ــــش  ـ     
 

 اإلعجـزز المحقـق      ــــب ـ     

  مهزم الم تشيزت العزمة وا مزلهز.   ــــشولا          
 وانجازاتهاالمفتشية العامة اإلدارية  .1
 وانجازاتهاالمفتشية العامة الهندسية  .2
 وانجازاتهاالمفتشية العامة التربوية  .3
 وانجازاتهاالمفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية  .4
 وانجازاتهاالمفتشية العامة المالية  .5

 المفتشين العامين في اإلدارة المركزية .6
 
 

  .ش مزي م وضية الح ومة لدى الهيئة العليز للتأديب    ـــثزعيزا  ـ      
 

 بزلت تي  المر زا  ةالمرتبط ةش مزي اإلدار     ــــثزلثزا          
 إدارة المناقصات  ـــــ          

 
 ش مزي مصلحة الديوات    ــــ رابعزا     

          
 ش مزي هيئة الت تي  المر زا   ــــخزم زا                   

 أنواع المخالفات المرتكبة  ــــــ
 التدابير المسلكية المتخذة  ــــــ
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 2014خالي  زم في إعجـززات الت تي  المر زا 
 

 برعزمج العمي ال عوا  -ش
 115/59من المرسوم اإلشتراعي رقم  11من المادة  3إستنادًا ألحكام الفقرة أ من البند 

هة الموج بعد االطالع على كتب رئاسة التفتيش المركزيو  ،منه 12من المادة  4معطوفة على البند 
لى اإلدارات العامة والمؤسسات العامة   ،هاوعلى األجوبة الواردة علي ،إلى المفتشيات العامة المختصة وا 

 يجري وفقًا لبرامج ســـــــنوية ،ولما كان تفتيش اإلدارات العامة والمؤســـــــســـــــات العامة والبلديات
 واستثنائية وبناًء على تكاليف خاصة أو لجان تفتيش.

واســــــــــــــت الل اإلمكـانـات  ،وانســــــــــــــجـامـًا مة التوجهـات العـامـة إلعـادة تـأهيـل اإلدارة وتطويرهـا
ديثة وما تؤمنه من خدمات للمواطنين تتميز بالسرعــــــــــــة والنوعية، قررت هيئة التفتيش التكنولوجية الح

 المركزي:
ل منها، لفت نظر المفتشــــين التابعين لك ،الطلب إلى المفتشــــيات العامة في التفتيش المركزي

ن يإلى بعض المعطيات األساسية التي ترى الهيئة ضرورة ايالئها األهمية القصوى، عند قيام المفتش
، وبالتحقيق في تكاليف خاصـــــة أو 2014بتنفيذ البرامج الســـــنوية أو اإلســـــتثنائية  الموكلة إليهم لعام 

 في إطار لجان تفتيش، وأهمها:      

توجيه اإلدارة لوضـــة مؤشـــرات تنظيمية لمختلف مجاالت العمل األســـاســـية  ت عيي العمي اإلدارا:
 بهدف تحديد مكامن ،تبين بوضـــــــــــــوإل مدى اضـــــــــــــطالع اإلدارة بالمهام المناطة بها ،التي تتوالها

نجــاز  ،ورفة مســــــــــــــتوى األداء اإلداري ،الخلــل لمعــالجتهــا الســــــــــــــيمــا في مجــال خــدمــة المواطن وا 
وذلك وفقًا للمؤشــــــــــــــرات المحددة في نماذج تقارير تقييم  ،المعامالت ضــــــــــــــمن المهل المحددة لها

رامج باألهداف والب ،ومقاربة نتائج عمل االدارة ،لمهمات التفتيشاألداء المؤســـســـي التي وضـــعت 
 .المقررة لها وفقًا لمقاييس ومؤشرات األداء المعتمدة

لجهة تحقق الضــرائب والرســوم وتعزيز جبايتها،  ومراقبة اســتعمال الموارد  ح ــت اإلدارة المزلية:
حاســــبة المواد، منعًا للهدر في العامة وحســــن تنفيذ الصــــفقات، واجراء الجردات الدورية ومســــك م

 المال العام ولتحسين وضة الخزينة.
التأكد من تمرس الرؤســــاء التســــلســــليين بالمهام الموكولة إليهم، وضــــبط  الرقزبة الداخلية الذاتية:

عطاء القدوة في التقيد  العمل في الوحدات التابعة لهم، وحسـن اسـتعمال األجهزة وبرامج العمل، وا 
 مة.بالقوانين واألنظ

بيان وضة الموارد البشرية أو وضة العاملين بصورة غير   إدارة األفراد وتعمية الموارد البشرية:
واستثمار كفاءة العاملين فيها، ومدى إخالصهم لعملهم، واضطالع المديرين العامين  نظامية،

 داء.ألوتنسيقهم العمل بين مختلف الوحدات اإلدارية بما يضمن رفة مستوى ا ،بدورهم القيادي
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اضـية ذات الصــلة بمو  ،متابعة تنفيذ التعاميم  الصــادرة عن مقام رئاســة مجلس الوزراء  التعزميم:
 التفتيش المقررة، والمبل ة أصواًل في حينه، إلى المفتشيات العامة كافة.

 التأكيد على المفتشيات العامة المختصة:  الجولت الت تيشية:
والت التفتيشـــــــــية تشـــــــــمل جمية اإلدارات العامة وجوب التنســـــــــيق في ما بينها  لجعل الج

والمؤســـــــــســـــــــات العامة والبلديات الخاضـــــــــعة لرقابة التفتيش المركزي، في أوقات مختلفة 
 ومتتابعة.

التشــــــــــديد على تنفيذ المهمكات المشــــــــــتركة بدقة وســــــــــرعة، والقيام بما يتطلبه التحقيق من 
 مراحل.

طلب تشــــكيل لجان تفتيش باختصــــاصــــات مختلفة كلما اقتضــــى موضــــوع التحقيق ذلك، 
 تأمينًا للتكامل في العمل، ومنعًا لالزدواجية وهدر الوقت. 

 الطلب إلى الم تشيت العزميت: 
عدم إسناد مهمة تفتيش أو تحقيق في إدارة عامة أو مؤسسة عامة للمفتش نفسه، ضمن 

 سابق، إال في حالة الضرورة القصوى.نطاق منطقته أو مكان عمله ال
األخذ بعين االعتبار أجوبة اإلدارات العامة والمؤســـــســـــات العامة والبلديات المبل ة اليهم 

 لـــــــدى إعـــــــداد بــــــيـــــــان تــــــوزيــــــة الــــــعــــــمـــــــل عــــــلــــــى الــــــمــــــفــــــتشــــــــــــــــــــيــــــن، ،فــــــي حــــــيــــــنـــــــه
يداع رئاســـة التفتيش المركزي نســـخة عن البيان المذكور في خالل مهلة أســـبوعين من  وا 

 رار الهيئة المتعلق بإقرار البرنامج السنوي.تاريخ تبلكغ ق
في نطاق برنامج التفتيش الســنوي، عن الوحدات  ،عدم إعداد تقارير مســتقلة أو منفصــلة
دراجها بداًل من ذلك ضـــــمن التقرير الشـــــامل عن  ،اإلقليمية من مســـــتوى دائرة فما دون وا 

ي حالة الضـــرورة ووجود خلل فإال في  ،اإلدارة المعنية التابعة لها تلك الوحدات اإلقليمية
 وجود حاالت تستوجب معالجة سريعة(. ،عمل هذه الوحدة

إعــداد مطــالعــة واحــدة في مــا خص التقــارير المتعــددة المقــدمــة من المفتشــــــــــــــين المكلفين 
بموضــــــــوع واحد، في حال تكليف أكثر من مفتش متابعة موضــــــــوع هذا التكليف، أو في 

ت، ومثل تكاليف تفتيش المدارس الخاصـــــة حال شـــــموله عدة وحدات ادارية أو مؤســـــســـــا
 المجانية، وسواها من الحاالت(.

وضــــــــــة بيان بالتوصــــــــــيات التي لم تنفذها اإلدارات العامة والمؤســــــــــســــــــــات العامة، ب ية 
من المرســـوم رقم  5مالحقتها من قبل رئيس هيئة التفتيش المركزي، ســـندًا ألحكام المادة 

 والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي(.  9/11/1959الصادر في  2460

لتفتيش ي إدارة افمفتشية عامة على حدة  نستعرض برنامج التفتيش الخاص بكل ،وفي ما يلي
 .المركزي
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  4201خزص بزلم تشية العزمة اإلدارية لعزم الت تي  البرعزمج 
 ويشمل : ،اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلدياتعلى  

 دوام العمي :  .ش

وقرارات  ،11/12/1962تاريخ  11404رقم تطبيق األصول المحددة في المرسوم لجهة  -
 .بالدوام الرسمي ةمجلس الوزراء المتعلق

 شوضزع الموظ يت والعزمليت في اإلدارات الر مية :  .ب
 ضبط األوضاع القانونية للعاملين في جمية اإلدارات والمؤسسات العامة.  -
  بمهامهم األساسية. هممدى قيام -
 في متن عقودهم.كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة  -
 األجراء لألعمال التي استخدموا من أجلها.تنفيذ  -
 االشـــــتراعيام المرســـــــوم ـــــــمـــــدى تطبيـــــق الرقابـــــة التسلســـــلية لرؤســـــاء الوحـــــدات، وفـــــق أحك -

لجهــــــــــة إجــــــــــراء  2/86وضــــــــــرورة التقيــــــــــد بــــــــــالتعميم رقــــــــــم  وتعديالتــــــــــه،  59 /111رقــــــــــم 
 التحقيقات الالزمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي.

بهـــــذا  5/98ومـــــدى تطبيـــــق التعمـــــيم رقـــــم  اقـــــات مهـــــام للمـــــوظفين،لتأكـــــد مـــــن وجـــــود بطا -
 الشأن.

التأكــــــــد مـــــــــن تطبيــــــــق نظـــــــــام تقيــــــــيم أداء المـــــــــوظفين الــــــــدائمين فـــــــــي اإلدارات الخاضـــــــــعة  -
 للتفتيش المركزي، ونظام تقييم األداء المؤسسي وفقًا للنماذج الخاصة بذلك.

رشادهم، -  . 5/97ق التعميم رقموف مدى التقيد بإنشاء مكاتب الستقبال المواطنين وا 
 مدى الحرص على ممتلكات اإلدارة. -

  تعمزي ال يزرات واآلليزت : ا .ت

ـــــة لضـــــبط ســـــير - ـــــت مـــــن وجـــــود مـــــذكرات خدمـــــة داخلي ـــــات،و  الســـــيارات التثب ـــــدقيق و  اآللي الت
والتعمــــــيم فــــــي دفــــــاتر تحركــــــات الســــــيارات واآلليــــــات فــــــي ضــــــوء حاجــــــات اإلدارة الفعليــــــة. 

 .(26/7/74راء بتاريخ الصادر عن رئاسة مجلس الوز  26رقم 
أثنــــــاء فــــــي مــــــوظفين ســــــيارات اإلدارة لتـــــنقالتهم الخاصــــــة لاســـــتعمال امـــــدى اإللتــــــزام بعــــــدم  -

 الدوام وخارجه.

 إعجزز المعزمالت : .ث
 التثبت من التقيد بالمهل المحددة إلنجاز المعامالت. -
المتخـــــذة للحـــــؤول دون  اإلدارةتـــــراكم المعـــــامالت فـــــي مختلـــــف الوحـــــدات اإلداريـــــة وتـــــدابير  -

 .حصوله
ـــــذ بعـــــض المعـــــامالت بالســـــرعة  - ـــــق مـــــن تنفي ـــــأخير فـــــي المرجـــــوةالتحق ، إنجازهـــــا، وعـــــدم الت

 وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية.
 .ة دليل بالمعامالت المتعلقة بالجمهور وكيفية إنجازهاـحث اإلدارات على وض -
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  شوضزع اإلدارات بصورة  زمة ل يمز لجهة : .ج
ة تطبيــــــق نظــــــام تقيــــــيم األداء والســــــهر علــــــى تفعيلــــــه بتجــــــرد وموضــــــوعية واســــــتثمار مراقبــــــ -

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

 .البشـرية
 األبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة. -
زات اإلداريــــــــة ومنهــــــــا المفروشــــــــات المكتبيــــــــة والقرطاســــــــية ووســــــــائل مــــــــدى تــــــــوفر التجهيــــــــ -

 العمل المختلفة ومدى صالحيتها وحسن استعمالها.
 والمعدات الفنية الالزمـة. التجهيزات مدى توفر -
 مدى تطبيق أعمال المكننة في اإلدارات العامة. -

 مواضيع ذات طزبع خزص : .ح

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

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

 مراقبة دوام األطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة.

 شولويزت الت تي  :  .خ
 اعتماد قياس "األداء المؤسسي" في اإلدارات العامة كأداة لتنفيذ البرنامج السنوي. -

  4201بزلم تشية العزمة الهعد ية لعزم خزص الت تي  البرعزمج 
  والعقي وزارة األشغزي العزمة : 

 والمديريزت القليمية :المديرية العزمة للطرق والمبزعي  -أ

 .األش ال العامةوتنفيذ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني  -

 :  والم زتب ال عية المديرية العزمة للتعظيم المدعي -ب

واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة ســـــــــبر مراقبة صـــــــــحة تنفيذ المشـــــــــارية  -
 ال ور.

وية رخص البناء واالسكان وتس إلعطاءقانونية الموافقات الفنية التحقيق في  -
 .المخالفات وعمليات الضم والفرز
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  : المديرية العزمة للعقي البرا والبحرا -ت
االجراءات المتخذة بشـــــــــــــــأن اعمال البناء على االمالك الخاصـــــــــــــــة مراقبة  -

 العامة البحرية. لألمالكالمحاذية 
 .المرافئمراقبة تنفيذ وصيانة المنشآت في  -
مراقبة الموافقة على درس طلبات منح الرخص الســــــــــــــتثمار االمالك العامة  -

 .البحرية والتحقق من مراقبة تنفيذ هذه االعمال
 : يرات المدعيالمديرية العزمة للط -ث

 تفتيش هندسي شامل. -
  التصزلت وزارة: 

 .مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر ال ور -
مراقبة استعمال كوابل الوصل واالتصال وموزعات الخطوط العامة والثانوية  -

 .لمنة استعمالها بصورة غير قانونية
التحقق من اســــــــــــــتعمــال المعــدات والمواد المســــــــــــــلمــة إلى المنــاطق ووجهــة  -

 .ورخص االستالمالتش يل استعمالها وفقا ألوامر 
 لمنة تهريب المخابرات الدولية.مراقبة حركة التخابر الدولي  -
 .الترخيص باستعمال األجهزة والمحطات الالسلكية -
 .مراقبة تنفيذ احكام العقود الموقعة مة شركتي الخلوي -
( وشــــــركات DSPSومراقبة حســــــن تنفيذ العقود مة شــــــركات نقل المعلومات  -

 (.ISPSتوزية االنترنت و
 .مراقبة تنفيذ العقود مة شركات االنترنت والداتا ومدى التزام الشركات بها -

  الطزقة والميزهوزارة : 

 : المديرية العزمة للموارد المزئية وال هربزئية ـــ المديرية العزمة لال تثمزر  -أ
ة في المديرية العام مراقبة تنفيذ االشــــــــــــــ ال وعمليات حفر اآلبار االرتوازية -

   .للموارد المائية والكهربائية والوحدات االقليمية
 التحقق بطريقة سبر ال ور في اعمال التلزيم وتنفيذ االش ال. -

 : المديرية العزمة للع ط -ب
 تفتيش هندسي شامل. -

 شؤوت العقزريةالعزمة للمديرية ال ،وزارة المزليـة :   
مراقبة تنفيذ المعامالت الطوبوغرافية من قبل المســـــــاحين والرســـــــامين ومهل  -

 .تنفيذها ومراعاة تسلسل ورودها
مراقبــة انطبــاق المعــامالت على القوانين واالنظمــة المرعيــة االجراء ومراقبــة  -

 المهل وتسلسل ورودها.
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  والبلديزت )البلديزت( وزارة الداخلية : 
عطاء رخص البناء وتسوية المخالفات تنفيذ األش ال و مراقبة  - ارج خضمن و ا 

 البلدي. النطاق
 التراخيص بإنشاء واستثمار المؤسسات المصنفة.مراقبة اعطاء  -

 وزارة البيئة : 
مراقبة التراخيص وأعمال الصـــــيانة والترميم المعطاة من قبل وزارة البيئة في  -

 ات.مناطق المحميات الطبيعية والمقالة والكسار 
 وزارة الثقزفة ـــ المديرية العزمة لآلثزر : 

مراقبة التراخيص وأعمال الصـــيانة والترميم المعطاة من قبل المديرية العامة  -
 لآلثار في مناطق المحميات األثرية.

 وزارة الصعز ة : 
 مراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات المصنفة الصناعية. -

 وزارة الزرا ة والم زتب الخزضعة لوصزيتهز : 
 مراقبة تنفيذ المشارية الفنية الهندسية وطرق، خزانات، حدائق عامة،...(. -

 وزارة ال يزحة : 
 ....(مطاعم، فنادق،ومراقبة إعطاء التراخيص للمؤسسات السياحية  -

  الصعدوق المر زا للمهجريت :و وزارة المهجريت 
عادة اإلعمار من الناحية الفنية. -  مراقبة معامالت الترميم وا 
 مدى تطابق الكشوفات الفنية مة واقة الحال.مراقبة  -

 وزارة التربية والتعليم العزلي : 

 مراقبة تشييد وترميم االبنية المدرسية. -
 : وزارة الشؤوت الجتمز ية  

 مراقبة تنفيذ االش ال الفنية. -
 : مؤ  ة  هربزء لبعزت 

 مراقبة تنفيذ األش ال وأعمال الصيانة وأعمال المراقبة الفنية. -
  تفتيش هندسي شامل.:  المصلحة الوطعية لعهر الليطزعي 
 : تفتيش هندسي شامل.  مجلس الجعوب 
 : مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات ومدى فعاليتها. مصلحة المديعة الريزضية 
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  4120خزص بزلم تشية العزمة التربوية لعزم الت تي  البرعزمج 
راإل التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي واقتمتابعة مناقالت أفراد الهيئة التعليمية  -

 بحيث ال يسجل فائض في مكان ما يقابله تعاقد في مكان آخر. ،الالزم بشأنها
جراء الالزم بشأن كل تعاقد غير مبرر في  - متابعة أوضاع التعاقد في المدارس والثانويات وا 

 حينه.
 تربوية. متابعة أوضاع األساتذة والمدركسين المكلفين مهام -
 متابعة أوضاع مدركسي التربية البدنية وكيفية توزيعهم على المدارس والثانويات. -
في كافة المدارس  (...معلوماتية ،ل ة ثانية ،فنونومتابعة مدى تدريس المواد اإلجرائية  -

 والثانويات.
 .وكلفة األبنية المستأجرة ،دراسة أوضاع األبنية المدرسية وخاصة تلك المتهالكة منها -
متابعة نتائج المدارس والثانويات في االمتحانات الرسمية واقتراإل ما يلزم بشأن تلك التي تتدنى  -

 فيها نسب النجاإل ألسباب غير مبررة.
خاصة ورسمية( واقتراإل ما يلزم لضبط هذا ومتابعة موضوع ازدواجية االنتساب الى المدارس  -

 االمر ووقف عملية االتجار باإلفادات المدرسية.
 سة أوضاع المشارية المشتركة.درا -
 مواكبة الدورات التدريبية التي يقوم بها المركز التربوي للبحوث واالنماء. -

  4201خزص بزلم تشية العزمة الصحية والجتمز ية والزرا ية للعزم الت تي  البرعزمج  
 الت تي  الصحي : 

 ت تي  صحي شزمي ل ي مت : -ش
 وجمية الوحدات المركزية واإلقليمية التابعة لها. وزارة الصحة العزمة -
التابعــــة لـــــوزارة الصــــحة العامـــــة  الم تشــــ يزت والم توصـــــ زت الح وميــــة -

 أو الخاضعة لوصايتها.
 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية. الم توص زت -
 تعزوعية موظ ي الدولة. -

 مراقبة تع يذ : -ب
 .العامةأعمال األطباء المتعاقدين في وزارة الصحة  -
 .أعمال األطباء المراقبين ومدى قيامهم بمهامهم ميدانياً  -
 .أعمال األطباء المفتشين في وزارة الصحة العامة -
 .االتفاقيات المعقودة بين وزارة الصحة العامة والمستشفيات الخاصة -
 .مراقبة األنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة في الحقل الصحي -
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 العمي والشؤوت الجتمز ية في وزارتي ت تي  ال 
  وزارة العمي -أ

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

 وزارة الشؤوت الجتمز ية   -ب
تفتــــــيش اجتمــــــاعي  شــــــامل لوحــــــدات وزارة الشــــــؤون االجتماعيــــــة المركزيــــــة  -

 واإلقليمية.
المعقـــــودة مـــــة المؤسســـــات االجتماعيـــــة، ومـــــدى تقيـــــدها مراقبـــــة االتفاقيـــــات  -

 باألنظمة.
   الت تي  الزرا ي 

 ت تي   ي مت : -ش
 وحدات وزارة الزراعة المركزية واإلقليمية. -
 المشارية المشتركة مة المنظمات الدولية واإلقليمية. -
 المدارس الزراعية واإلرشاد الزراعي. -
 مصلحة األبحاث العلمية الزراعية. -

 :األخضرالمشروع  -ب

مراقبــــــة النــــــواحي الفنيــــــة فــــــي المشــــــارية والتلزيمــــــات التــــــي تقــــــوم بهــــــا وزارة   -
ــــــــدفاتر الشــــــــروط الموضــــــــوعة لهــــــــا،  الزراعــــــــة، والتأكــــــــد مــــــــن مطابقتهــــــــا ل
وأنـــــــواع األدويـــــــة الزراعيـــــــة وصـــــــالحيتها ومراعاتهـــــــا لمقتضـــــــيات الصـــــــحة 

 العامة.
راعــــي، مراقبــــة األنشــــطة التــــي تقــــوم بهــــا الــــوزارة فــــي الحقلــــين الصــــحي والز  -

مثــــــل عمليــــــة إدخــــــال اللحــــــوم علــــــى أنواعهــــــا، والحيوانــــــات الحيــــــة وســــــائر 
 المواد ال ذائية، وسالمة البذور الزراعية.

ـــــــــي تقـــــــــوم بهـــــــــا اإلدارات المختصـــــــــة فـــــــــي الحقـــــــــل  - ـــــــــة األنشـــــــــطة الت مراقب
 الزراعي.

 وزارة الطزقة والميزه: -ج
 مراقبة أنشطة الوزارة في حقل الهندسة الصحية. -
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 4201خزص بزلم تشية العزمة المزليـة لعزم الت تي  الرعزمج ب  
 ت تي  مزلي شزمي لإلدارات والمؤ  زت العزمة والبلديزت واتحزدات البلديزت  زفة.  -ش
 مواضيع ذات طزبع خزص : -ب

 تدقيق البيانات اإلحصائية للمدارس الخاصة المجانية. -
 تفتيش اإلدارات الضريبية المركزية واإلقليمية كافة. -
 دبلوماسية.تفتيش البعثات ال -

 :   التدقيق في األمور التزلية -ج
 تعويضات الموظفين ومصادرها ومدى قانونية تقاضيها. -
 المساعدات االجتماعية وآليات إعطائها. -
  األصول الثابتة : -

 الممتلكات. -
 االستثمارات. -
 عقود اإليجار. -

 ( :26/74التعميم رقم واآلليات  -
 المحروقات السائلة العائدة لها. -
 اآلليات.نفقات صيانة  -
 قانونية وضعها بتصرف الموظفين اإلداريين. -
 أماكن توقيفها لياًل.  -

 عقود التوظيف على أنواعها ومدى قانونية كل منها. -
 نفقات الهاتف والكهرباء والمياه ومدى االلتزام بتسديدها. -
 نفقات الضيافة والوفود في الداخل. -
 .تهاانونينفقات الوفود والمؤتمرات والبعثات إلى الخارج ومدى ق -
 نفقات متأتية عن األحكام القضائية وعقود المصالحة مة ال ير.  -
 نفقات صيانة األبنية والتجهيزات والمفروشات.  -
 عقود النفقات : قانونيتها وانطباقها على أحكام قانون المحاسبة العمومية. -
 نفقات الوحدات اإلدارية المستحدثة خالفًا لألصول اإلدارية. -
 ظفين. برامج تدريب المو  -
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 ـزز المحققاإلعجـ-ب 

 في مهزم الم تشيزت العزمة وا مزلهزشولا ـــــ  
انجازاتها و التفتيش المركزي إدارة  المفتشيات العامة في موجزًا ألعمال ،نورد فيما يلي

 السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها : هافي سياق تنفيذ برنامج ،2014خالل العام 

  اإلداريةالم تشية العزمـة 
 في المهزم والصالحيزت : -ش

 ،المهام األساسية للتفتيش المركزي 115/59حدكدت المادة الثانية من المرسوم اإلشتراعي رقم
منه على صالحيات المفتشية العامة اإلدارية التي تشمل جمية اإلدارات  13ونصكت المادة 

وتنظيم التفتيش  2460/59رقم  من المرسوم 10حدكدت المادة كما  ،والمؤسسات العامة والبلديات
 من خالل مراقبة سير العمل ،المركزي( مهمكة المفتشية العامة اإلدارية في الحقل اإلداري المحض

 : فيبوجه خاص وتدقق  ،في كل وحدة إدارية
 .كيفية قيام الموظفين بأعمالهم -
 .تقيدهم بواجباتهم المسلكية وال سيما الدوام -
 .انين واألنظمةمدى انطباق أعمالهم على القو  -
 .التكاليف باألعمال اإلضافية وطريقة تنفيذها -
 .المراجعات والشكاوى والنتائج التي اقترنت بها -

 في ش مزي الم تشية العزمة اإلدارية : -ب
وزارة وفي  /19/أجرت المفتشية العامة اإلدارية تفتيشًا شاماًل في  ،إنفاذًا للبرنامج الموكل إليها

 .المشمولة بالتفتيشلوحدات اإلقليمية المؤسسات العامة والمحافظات واألقضية وا
حالة124/ ملفًا و/143/ 2014وقد ورد الى المفتشية العامة اإلدارية خـالل العام   ،/ شكوى وا 

 ومئات اإلجازات على أنواعها ،/ محضرًا لجلسات مجالس اإلدارة1237/ / إستدعاء، كما ورد19و/
 .فيهاللتدقيق 

ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية  تقارير، /1409/وقد أنجزت المفتشية العامة اإلدارية 
 العامة اإلدارية بالتفصيل :
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 ش مزي الم تشية العزمة اإلدارية : 
 

 المعجـــز العـــــــــوع
 13 ش زوى مت ضمت البرعزمج ال عوا

 12 تقزرير البرعزمج ال ــعوا
 34 ت زليــف خزصـــة

 25 تع يذ قرارات هيئة الت تي  المر زا
 21 ا ــــتد زء + ا تقصزء معلومزت

بداء رشا  67  تب تعزميم وا 
 1237 تدقيق محزضر جل زت مجلس اإلدارة

 1409 المجمـــوع
   

 .توصية إدارية /87/وبعتيجة ش مزلهز إقترحت الم تشية العزمة اإلدارية  
 .موظ زا وشجيراا وم تخدمزا ومتعزقداا  /24/ قوبزت م ـل ية بحق   مز إقترحت

 
        :المقترحــة م ــل ية العقوبــزت ال -1

 المجمــوع شجراء م تخدموت متعزقــدوت موظ ـــوت
 التدبير/ ال ئة 
 شو مز يوازيهز

فئة 
 ثزعية

فئة 
 ثزلثة

فئة 
 رابعة

فئة 
 خزم ة

 فئة  
 ثزلثة

 فئة 
 رابعة

  

 4 1 1 - - - 2 - - تأعيــب
ح م راتب شو شجر  

 شو بدي تعزقد
4 5 4 - 1 1 - - 15 

تأخير تدرج شو 
 زيزدة دورية

- 1 2 - - - - - 3 

 2 - - - - - 2 - - وقف  ــت العمــي
 24 1 1 1 1 - 10 6 4 المجموع
 
 اإلحــــزلت:ــــــ  2
 

 : إحالة على الهيئة العليا للتأديب -أ
 .ومساعد فني في دائرة المساحة في بعبدامساإل  -

 : إحالة على النيابة العامة التمييزية -ب
للشؤون العقارية ـــ امانة السجل العقاري ودائرة المساحة ملف يتعلق بالمديرية العامة  -

 في بعبدا.
 ملف في هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات. -
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  الم تشية العزمـة الهعد ية 
 

 حيزت في المهزم والصال -ش
   9/11/59تاريخ  2460تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهامها وفق أحكام المرسوم رقـم 

في حقل  ،وأصول التفتيش( 16/12/1959تاريخ  2862وتنظيم التفتيش المركزي( والمرسوم رقم 
لين وتتولى مهام الرقابة والتفتيش على اإلدارات والعام ،الهندسة المدنية والنقل والكهرباء واإلتصاالت

تاريخ  115وفق ما حدكدته المادة األولى من القانون الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  ،فيها
12/6/59. 
 

 في ش مزي الم تشية العزمة الهعد ية  -ب
اماًل لمختلف ًا شأجرت المفتشية العامة الهندسية تفتيش ،إنفاذًا للبرنامج السنوي الموكل اليها

لت متابعة كما تو  .االدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة الخاضعة لرقابتها
ليف من رئيس التك بناءتنفيذ قرارات هيئة التفتيش المركزي الصادرة بنتيجة التحقيقات التي أجرتها 

 .  التفتيش المركزي
ستدعاء باإلضافة إلى المعامالت العائدة ألعوام 90وتلقت المفتشية العامة الهندسية / / شكوى وا 

   ./ تقريراً 102معاملة، وأنجزت / /26/سابقة والبال ة 
 . 2014ة الهندسية بالتفصيل عن عام ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامـ

المعزمالت المدورة  معجز وارد 
  ت ش وام  زبقة

 المجموع المعجز

 5 2 3 3 البرعزمج ال عوات ليف ضمت 
 8 5 3 7 خزصة ت زليف

 26 10 16 26 ا تد زء
 56 3 53 53 بيزت رشا 

 7 6 1 1 إحزلت مختل ة
 102 26 76 90 المجموع 
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م ل ية  زت/  قوب8/زت وتوصي /10وبعتيجة ش مزلهز اقترحت الم تشية العزمة الهعد ية /
 الجدوي التزلي :وفق 

   المقترحة :  م ل يةالعقوبزت ال
 

 
 

  

 المجموع متعاقدون موظفون 
 الفئة أو ما يوازيها            

 التدبير       
  4فئة  3فئة  4فئة  3فئة  2فئة 

 2 1   1  تأنيب
حسم راتب أجر أو بدل 

 تعاقد
1 4 1   6 

       توقيف عن العمل 
 8 1  1 5 1 المجموع
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 الم تشيـة العزمـة التربويـة 
 

 في مهزم الم تشية العزمة التربوية:  -ش
 على جمية مؤسسات التعليم ،يمارس المفتشون التربويون مهامهم في اعمال الرقابة واإلرشاد

ر العمل فيراقبون بوجه خاص سي ،بمختلف درجاته ومراحله وأنواعه وفروعه ،الرسمي ما قبل الجامعي
 ،نات الرسميةومدى تطبيق أنظمة االمتحا ،بواجباتهم وكفاءة أفراد الهيئة التعليمية وكيفية قيامهم ،فيها

تاريخ  2460من المرسوم رقم  15وذلك وفق ما حددته المادة ، ومراقبة المرشدين التربويين
وزع تكما يعملون أيضًا في نطاق فرق عمل متخصصة ت ،(تنظيم التفتيش المركزيو 9/11/1959

 هي : على ثالثة أنواع من اللجان 
  اء ولجنة المطبوعات واإلحص ،لجنة التقييم التربوي ،: لجنة الدراسات القانونيةلجان المهام

 .والمعلوماتية

  إلخ.لجنة الل ة الفرنسية ،لجنة الل ة العربية :لجان المواد التعلكمية .. 

 .لجان التنسيق المناطقي 
 في  مي الم تشية العزمة التربوية:  -ب

 في العمي الدارا الداخلي: -1
مذكرة ادارية،  ستة وأربعين 2014ــــــ  2013العام التربوي خالل العام الدراسي أصدرت المفتش 

تناولت تنظيم العمل وتفعيله ومواكبة انشطة وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة للتربية 
 ( ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر. المركز التربوي للبحوث واالنماءو 

 لجان خاصة مثل التعليم المهني.تكليف مفتشين في  -

 دراسة التقارير الطبية. -

 تنظيم بيان أفراد الهيئة التعليمية في المدارس المهنية. -

 مراقبة دوام األساتذة المكلفين بمهام تربوية. -

 إعداد تقارير عن حاالت النقل. -

 مراقبة اإلنفاق في المدارس. -

 االنماء.المشاركة في لقاءات يجريها المركز التربوي للبحوث و  -

عالن  - تفتيش مراكز االمتحانات للتعليم العام والتعليم المهني ومتابعة اعمال لجان التصحيح وا 
 النتائج.

 مشاركة التفتيش المركزي بلجنة وضة دراسة إعداد المعلمين. -

 تشكيل لجان في المفتشية العامة التربوية. -

 المشاركة في برنامج التربية على المواطنة. -

 ف على برنامج رياض األطفال.التخطيط واالشرا -
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 مواكبة االختبار التجريبي لتقييم التحصيل العلمي. -

 مواكبة تدريب معلمي غرف الدعم المدرسي. -
ل قلم المفتشية العامة التربوية خالل العام قرارًا إداريًا  189معاملة صادرة وواردة و  1018 ،كما سجك

2014 . 
 :إجراء التحقيق والت تي في  -2

 :التعليم العزمفي مؤ  زت  -
 بتفتيش مؤسسات التعليم الرسمي  ،2013/2014خالل العام الدراسي في قام المفتشون التربويون 
وزية العمل وكيفية ت ،تقيد موظفي التعليم بموجبات الدوام الرسميمدى و  ،ومراقبة سير العمل فيها

ستجابتها ومدى اوصالحية األبنية المدرسية  ،دينوأوضاع التعاقد والمتعاق ،وحركة مناقالتهم ،عليهم
ومدى  ،ومطابقة اإلنفاق المدرسي لألصول ،للشروط الفنية والصحية المطلوبة ألداء تربوي سليم

 ،مالءمة تنفيذ الدروس لألهداف المرسومة في مناهج التعليم الرسمي وتقنياتها ومضامينها وطرائقها
 ...واستثمار المكتبات والمختبرات

  زت التعليم المهعي :في مؤ  -
سير العمل في المعاهد  ،2014/ 2013خالل العام الدراسي في واكبت المفتشية العامة التربوية 

ونظم المفتشون التربويون عددًا من التقارير تناولت : صناديق المدارس والمعاهد  ،والمدارس الفنية
 والعملية. هادراسات واالمتحانات الرسمية الخطية من ،حضور الدروس ،الفنية

 في هذا االطار  المنظمويظهر الجدول التالي العمل الرقابي 
نوع 

 التقرير
حضور  صندوق

 درس
تفتيش 

مدرسة او 
 معهد

تفتيش 
مركز 

امتحانات 
 خطية

تفتيش 
مركز 

امتحانات 
 عملية

مختلف 
 ودراسات

 المجموع

 1157 5 160 136 695 35 126 العدد
بسبب تناقص  ٪52المدارس والمعاهد الفنية تراجعت بنسبة ان نسبة حضور الدروس في  ،وقد تبين

جدد ين يستوجب توظيف مفتشاالمر الذي عدد المفتشين سنويًا وتزايد عدد المدارس والمعاهد الفنية، 
لملقاة على المهام افي تنفيذ المفتشية العامة التربوية  حرصلترجمة  تمكيناً و  ،لحاجة الملحةنظرًا ل
  .عاتقها

البرنامج إضافة الى تنفيذ مهامهم في نطاق التفتيش الشامل و  ،نين التربويياإلشارة الى ان المفتشتجدر و 
 ،قاموا باستقصاء المعلومات واجراء التحقيقات في المخالفات المنسوبة الى موظفي التعليم ،السنوي

ف خاصة تكالي ةسبع 2013/2014خالل العام الدراسي في وانجزت المفتشية العامة التربوية 
القرارات الصادرة عن هيئة  اما ،شكوى /47/وتلقت  ،ضمن البرنامج السنويتكليفًا  /25/و ،بالتحقيق

بتكليف من  جريتو  ،قراراً  /37/نفكذ منها  ،قراراً  /61/بل ت فقد تربوية  شؤونالتفتيش المركزي في 
 ؛قرارًا  /42/تنفيذ الرئيس متابعة 
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 المعجزة الواردة المدورة عوع الت ليف
 7 5 22 تكاليف خاصة

 25 25 - تكاليف ضمن البرنامج السنوي
 37 61 - متابعة تنفيذ قرارات الهيئة

 69 91 22 المجموع
 راتب وتأخير التدرج.التراوحت ما بين التأنيب وحسم فقد المقترحة تأديبية العقوبات ال اما

 .المقترحة ويبرز الجدوي التزلي توزيع العقوبزت الم ل ية
الوضع الوظي ي  فئة المعزقب عوع العقوبة

 للمعزقب
 المجموع العدد

 
 

 تأخير تدرج
 

 الخامسة
 

 حاجب
 

1 
 

 
 
 
35 

 مدير مدرسة الرابعة
 مدركس

8 
23 

 أستاذ تعليم ثانوي الثالثة
 مدير ثانوية

1 
2 

 
 

 حسم راتب
 

 مدير مدرسة الرابعة
 مدركس

2 
4 

 
 
 5 أستاذ تعليم ثانوي الثالثة 11

 تأنيب
 

 1 1 مدير مدرسة الثالثة

 47 المجـــــموع العزم

 :المهزم المعجزة في عطزق الرقزبة الشزملة -3
 في مراقبة مؤ  زت التعليم العزلي -ش

 شولا : الع زق المدر ي
التدقيق في االنفاق ب ،خالل زياراتهم الميدانية للثانويات والمدارس الرسميةفي يقوم المفتشون التربويون 
 قمر  القرار، ومن ضمنها القوانيناألنظمة و التربوية ومدى انطباقه على  العائد لهذه المؤسسات

 (ومساهمة األهالي وشروط االحتفاظ بها وانفاقها ،أصول استيفاء الرسوم المدرسيةو 2006/م/1845
األطفال والتعليم األساسي نظام مجلس األهل في مدارس رياض و 2007/م/2153والقرار رقم 

 .(والثانويات الرسمية
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عمدت  ،بعد إقرار مجانية التعليم حتى نهاية الحلقة الثالثة من التعليم األساسيو  ،وان الدولة اللبنانية
 ت قيمة هذه وبل ،لت ذية صناديق المدارس ،لى دفة رسوم التسجيل التي كان يسددها أولياء التالميذا

. 2014-2013.ل عن كل تلميذ سددت على دفعات خالل العام الدراسي / ل150.000المساهمة /
فيها جيل تسالفقد حددت الدولة قيمة رسم  ،أما في المرحلة الثانوية غير المشمولة بمجانية التعليم

 /ل.ل.90.000لتلميذ بـ /ل
ثانويات الأما المساهمة المتوجبة على التالميذ لت ذية ما يسمى بصندوق مجلس األهل في المدارس و 

/ل.ل عن كل 150.000/، و/ل.ل عن كل تلميذ في مراحل التعليم األساسي90.000الرسمية فهي /
 .تلميذ في المرحلة الثانوية

 
 :في محافظة بيروت* 

مدرسة سجل فيها  44في محافظة بيروت  ،2014-2013للعام الدراسي  ،بلغ اجمالي عدد المدارس
أما متوسط كلفة  .2013-2012/ تلميذًا عن العام الدراسي 341بزيادة بل ت / ،/تلميذاً 12665/

-2013التلميذ على حساب صندوق المدرسة وصندوق مجلس األهل في هذه المدارس للعام الدراسي 
 .ل.ل 227.917 تبل فقد  ،2014

-2013الدراسي للعام / تالميذ 4407/سجل فيها فقد  ،ثانوية 18أما ثانويات بيروت البالغ عددها 
 / تلميذًا.1463بــ/ 2013-2012أي أقل من العام الدراسي  2014

عن كل  ل.ل، /15.000بزيادة بل ت تقريبًا /أي  ،/ل.ل294.571 /متوسط كلفة التلميذ فيها  بلغو 
 .2013-2012تلميذ مقارنة بالعام الدراسي 

 
 في محافظة جبل لبنان:*

 ،/ مدارس206/ 2014-2013لبنان للعام الدراسي  بلغ اجمالي عدد المدارس في محافظة جبل
وسجل قضاء بعبدا  ،/ ل.ل192.059متوسط كلفة التلميذ بلغ / وان/ تلميذًا. 37784سجل فيها /
 .ل.ل 223.468ل ت يذ بين أقضية محافظة جبل لبنان اذ بتلم أعلى كلفة

ل.ل بفارق حوالي /163.992وقد بل ت /ادنى متوسط كلفة تلميذ قضاء كسروان  فيما سجل في
 .2013-2012/ ل.ل أقل من العام الدراسي 46.000/

-2013/ ثانوية فقد سجل فيها للعام الدراسي 75والبالغ عددها / ،أما الثانويات في محافظة جبل لبنان
وبلغ متوسط  2013-2012/ تلميذاً عن العام الدراسي 3819/ تلميذاً بزيادة بل ت /14599/ 2014

/ ل.ل بزيادة 275.510/ 2014-2013ثانويات محافظة جبل لبنان للعام الدراسي كلفة التلميذ في 
 .2013-2012/ ل.ل عن العام 32.000حوالي /
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  :في محافظة الجنوب*
 /31578// مدرسة سجل فيها 128/ 2014-2013عدد مدارس محافظة الجنوب للعام الدراسي 

وان متوسط كلفة التلميذ في  ،2013-2012تلميذًا عن العام الدراسي  /957/بزيادة بل ت  ،تلميذاً 
/ل.ل عن متوسط كلفة التلميذ في 18.000/ ل.ل أي أقل بحوالي /212.462هذه المحافظة بل ت /

 .2013-2012العام 
سجل فيها  ،ثانوية /32/في محافظة الجنوب فهو  2014-2013أما عدد الثانويات للعام الدراسي 

وان متوسط كلفة التلميذ في  .2013-2012/ تلميذًا عن العام 1733/ بــ/ تلميذًا بفارق أقل 9525/
عن معدل العام الدراسي  ل.ل، /37.000/ ل.ل بزيادة حوالي /280.119هذه الثانويات بل ت /

2012-2013. 
 
 ة:في محافظة النبطي*

سجل فيها  ،/ مدارس110/ 2014-2013مدارس محافظة النبطية في العام الدراسي  بلغ عدد
متوسط كلفة  وان ،/ تالميذ503بـ / 2013-2012/ تلميذًا أي أقل من العام الدراسي 17121/

/ ل.ل عن العام الدراسي 21.000/ ل.ل أي أقل بحوالي /195290التلميذ في المحافظة بلغ /
2012-2013. 

/ 1980/ تلميذاً بزيادة /8301ثانوية سجل فيها / 25فيبلغ عددها  ،ات في محافظة النبطيةأما الثانوي
 / ل.ل.217.217متوسط كلفة التلميذ بلغ /وان  ،2013-2012 الدراسي تلميذًا عن العام

 
 :في محافظة البقاع*

/ 6686بزيادة بل ت / ،/ تلميذاً 33174سجل فيها / ،/ مدرسة186بلغ مجموع مدارس هذه المحافظة /
/ ل.ل 207.021متوسط كلفة التلميذ في هذه المدارس بلغ / وان ،2013-2012تلميذًا عن العام 
 .2013-2012/ ل.ل عن العام الدراسي 20.000بزيادة حوالي /

/تلميذًا 784/ تلميذًا بزيادة /8677ثانوية سجل فيها / 48أما الثانويات في محافظة البقاع فعددها 
ل.ل  /267321/متوسط كلفة التلميذ في هذه الثانويات بلغ  وان ،2013-2012ام الدراسي عن الع

 .2013-2012/ ل.ل عن العام الدراسي 23000بزيادة حوالي /
 
 :في محافظة الشمال*
 2014-2013سجل فيها للعام الدراسي  ،/ مدرسة366اجمالي عدد مدارس هذه المحافظة هو /ان 
 .2013-2012/ تلميذًا عن العام الدراسي 9850بل ت / / تلميذًا بزيادة83464/

/ ل.ل عن العام 18.000/ ل.ل أي أقل بحوالي /181.147كلفة التلميذ في محافظة الشمال بل ت /
 .2013-2012الدراسي 
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 2014-2013سجل فيها للعام الدراسي  ،ثانوية /69/عدد الثانويات في محافظة الشمال هو 
متوسط كلفة وان  ،2013-2012/ تلميذًا عن العام الدراسي 3190بل ت // تلميذًا بزيادة 14155/

عن  ل.ل، /14.000بفارق أقل حوالي / ،/ ل.ل220.907التلميذ بلغ في ثانويات محافظة الشمال /
 .2013-2012العام الدراسي 

 ثزعيزا : ريزض األط زي:
دراسة التقارير المنظمة من قبل المفتشين والعائدة الى تولت  ،اللجنة المختصة بمرحلة الروضة ان
من مجموع مدارس التعليم األساسي ورياض األطفال في  ٪74.80أي ما يعادل  ،مدرسة /772/

  .المفتشية العامة التربوية إلحصاءاتوفقًا  ،مدرسة /1032/لبنان البالغ عددها 

 
ذلك و روت في الشمال وفي بيهي مرتفعة  ،روضةتتضمن مرحلة الال ان نسبة المدارس التي قد تبين و 
تجمعات  5جد تو  على سبيل المثالالمحافظتين المذكورتين، فوجود مدارس مختصة بهذه المرحلة في ل

 تجمعًا في طرابلس.  18و للروضة في بيروت 
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من اجمالي  ٪87.90تشكل التقارير عن المدارس التي تضم مرحلة الروضة والتي تناولتها الدراسة 

 ،في بيروت ٪71وجاء توزية النسب على المحافظات كالتالي :  .المدارس التي تضم هذه المرحلة
 .في النبطية ٪67في البقاع و  ٪72 ،الجنوبو في الشمال  ٪73 ،في جبل لبنان 62٪

 .تقريراً  45بلغ عدد تقارير تقييم األنشطة في صفوف مرحلة الروضة 
 التالي: على الشكلهذه التقارير على المحافظات وقد توزعت 

 

 
مة اإلشارة  ،طفالً  /20.1/متوسط عدد األطفال في الشعبة الواحدة بلغ بشكل عام  انأظهرت الدراسة 

بلغ متوسط عدد األطفال في الشعبة وقد  ،2013-2012طفاًل للعام  /19/كان  الى ان هذا المعدل
في بعبدا  ،طفالً  /22.4/في زحلة  ،طفالً  /21.3/النبطية الواحدة في صفوف الروضة في قضاء 

ويبلغ متوسط عدد  .في المتن طفالً  /25.5/ليصل الى  ،طفالً  /24.7/وفي طرابلس  ،طفالً /22.5/
 /15.7/ في الهرملو  طفالً  /13.3/في جبيل  ،أطفال /10/في بشري : في الشعبة الواحدة األطفال 
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الى اقبال التالمذة السوريين على التسجيل في المدارس العدد في هذه المرحلة ويعود ارتفاع  ،طفالً 
 اللبنانية ال سيما في صفوف مرحلة الروضة والحلقة األولى من التعليم األساسي.

حسب المحافظات وتوزيعهم على  ،ويظهر الجدول التالي اعداد األطفال في صفوف هذه المرحلة
 :الشعب 

في  عدد األطفال المحافظة
 مرحلة الروضة

اجمالي شعب 
 الروضة

متوسط عدد األطفال  الشعب المدمجة
 في الشعبة الواحدة

 21.7 1 86 1869 بيروت
 20.7 25 289 5972 جبل لبنان
 21.1 69 560 11803 الشمال
 19.2 18 260 4987 الجنوب
 18.4 48 311 5718 البقاع
 19.3 32 175 3379 النبطية
 20.1 193 1681 33728 المجموع

  
 فقد توزكعن على الشكل التالي: (مالك او تعاقدومدركسات الروضة بالنسبة الى أما 

 ٪عاقداتتالمنسبة  مجموع تعاقد مالك المحافظة
 73 113 82 31 بيروت

 37 474 176 298 جبل لبنان
 60 925 560 365 الشمال
 61 384 234 150 الجنوب
 52 470 246 224 البقاع
 52 269 141 128 النبطية
 54 2635 1439 1196 المجموع

 
لنسبة األعلى للتعاقد في قد سجلت او  ،من مجموع مدركسات الروضة ٪54وقد بل ت نسبة المتعاقدات 

حصص التدريس  اما .٪37اما النسبة األدنى فهي في جبل لبنان وتبلغ  ،٪73اذ وصلت الى بيروت 
اإلشارة الى ان  مة ؛للمعلمات المتعاقدات ٪63لمعلمات المالك و  ٪37على الشكل التالي : فتتوزع 
او  او نظارة ،كلفن القيام بأعمال إدارية ،معلمة متخصصة للتعليم في مرحلة الروضة 277هناك 

داد من عهنك او  ،في مدارس ال تتضمن مرحلة الروضة يتواجدناو  ،تدريس في التعليم األساسي
 االحتياط.
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 مجموع المحافظة
معلمات 
 المالك

 نسبة مختصة تعاقد نسبة مختصة

 59 48 82 52 16 31 بيروت
 44 78 176 66 198 298 جبل لبنان
 53 295 560 58 210 365 الشمال
 5 11 234 28 42 150 الجنوب
 21 52 246 44 98 224 البقاع
 23 33 141 43 55 128 النبطية
 36 517 1439 52 619 1196 المجموع

 
اما نسبة  ،٪52 هي نسبة المدركسات المختصات في مرحلة الروضة في مالك وزارة التربية ان

مالك وتعاقد( هي في ولنسبة األعلى من المعلمات المختصات كما ان ا ،٪36المتعاقدات فهي 
  .هي في محافظة الجنوبفالنسبة األدنى اما  ،محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال

 ما يلي : ،اثناء اجراء اعمال الرقابةفي وقد تبين للمفتشين التربويين 
علمًا انه يجب أال يتعدى عدد مدركسات  ،توزية األنشطة في صفوف الروضة على عدة مدركسات -

 المدركستين. ،صفوف الروضة
 ،يتم تكليف مدركسات متخصصات للتعليم في مرحلة  الروضة اذوجود تعاقد في غير موقعه  -

تتولى  فيما ،مهام اإلداريةالالصحي او ب باإلرشاددريس في صفوف التعليم األساسي او لتل
 .المتعاقدات تدريس صفوف الروضة

 .وجود مدركسات متخصصات لمرحلة الروضة في مدارس ال تضم هذه المرحلة -

 ،لرسميةاان متوسط عدد األطفال للمعلمة الواحدة في صفوف الروضة في المدارس  ،ايضاً تبين  كما
 ويظهر الرسم البياني توزية النسب على المحافظات. ،طفالً  /13/هو 
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استثناء ب ،الحظ انخفاض متوسط عدد األطفال لكل معلمة في صفوف الروضة بشكل عامي ،مما تقدم

جود فائض في عدد معلمات الروضة في وذلك نتيجة و  ،(طفاًل للمعلمة الواحدة 17وحافظة بيروت م
 اكثر منو اخرى توزية أنشطة صف الروضة الواحد على عدة معلمات في مدارسو ، بعض المدارس

 عدم مراعاة الحاجة الفعلية للمدارس خالل التعيينات او عند اجراء المناقالت.، إضافة الى معلمتين(

من معلمات الروضة  ٪29فإن  ،الدورات التدريبية التي تابعتها معلمات الروضةبالنسبة الى أما 
اللواتي لم يتابعن  اما (٪45: في جبل لبنان النسبة األعلى ودورات تدريبية  6شاركن في اكثر من 

تاريخ  108يخالف التعميم رقم  ، ما٪18 فهنك بنسبة أية دورة تدريبية لمرحلة الروضة
ي المدارس التعليمية ف افراد الهيئةفيه الذي يلزم لصادر عن المدير العام للتربية و ا ،22/12/2007

 خالل العام الدراسي.في الرسمية بمتابعة دورة تدريبية واحدة على األقل 

 اقترحت المفتشية العامة التربوية ما يلي: ،وفي هذا االطار
 إحالة التقرير الى وزارة التربية والتعليم العالي للعمل على : 

يس في مرحلة الروضة ال سيما اللواتي لإيجاد اآللية المناسبة لتدريب المتعاقدات للتدريس -
 لديهن خبرة في التعليم.

 تعزيز تجمعات الروضة في كافة المناطق.-

اعتماد المصلحة التربوية دون سواها في مناقالت معلمات الروضة ذوات االختصاص -
 .والخبرة

 انجاز المناقالت قبل بدء العام الدراسي.-

 المناهج المطورة لمرحلة الروضة.متابعة المدارس لجهة التزامها تطبيق -

 إحالة التقرير الى المركز التربوي للبحوث واالنماء للعمل على : 

اخضاع جمية معلمات الروضة دون استثناء لدورات تدريبية تطبيقية في جمية األنشطة ال -
 والفنية. ،سيما في األنشطة الحسية الحركية

رف ال سيما تلك التي تع ،ة ضمن المدارسالعمل على برمجة دورات تدريبية لمرحلة الروض-
ينة كي يتسنى لمدربات المركز التربوي معا ،إضافة الى المدارس المتعثرة ،بتجمعات الروضات

 الصعوبات التي تواجهها المعلمات ضمن صفوفهن.

ضافة بطاقات األنشطة. ،العمل على تصويب األخطاء الواردة في األدلة التربوية-  وا 
 

ي المذكرة المفتش العام التربو  تأصدر  ،الرقابي المنوط بالمفتشية العامة التربويةوفي اإلطار 
 ت، كلف15/12/2014تاريخ  44/2014والمذكرة رقم  17/9/2014تاريخ  31/2014رقم 

بموجبهما لجنة خاصة للقيام بدراسة التقارير الطبية المقدمة من أفراد الهيئة التعليمية في 
 .2013/2014المدارس والثانويات الرسمية خالل العام الدراسي 
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تعميم مضمون الوالعمل بالنصوص القانونية وجوب تطبيق وخلصت الدراسة المنجزة الى 
حول ضبط آلية  14/5/2012لتربية بتاريخ الصادر عن المدير العام ل 80/2012رقم 

  .التقارير الطبية

 .في ش مزي اإلدارة التربوية والمر ز التربوا للبحوث والعمزءثزلثزا : 
 في شوضزع التعزقد وال زئض في المدارس والثزعويزت الر مية: 

متوازن التوزية غير اليتأثر حجم التعاقد في المدارس والثانويات الرسمية بجملة من العوامل منها : 
عدم استقرار أوضاع المدارس بسبب المناقالت التي تحصل في أوقات مختلفة  ،ألفراد الهيئة التعليمية

عدم التقيد بالمهل المطلوبة للحصول على االجازات على أنواعها او طلبات الوضة  ،من العام الدراسي
مية على م قدرة بعض افراد الهيئة التعليسهولة الحصول على تقارير طبية تفيد بعد ،في االستيداع

 ،الى ما يطرأ خالل العام الدراسي من اجازات مرضية وامومة وغيرها ناهيك ،القيام بأعمال التدريس
عذر والحاجة الى التعاقد في مواد يت ،عدم استكمال األنصبة القانونية للمدركسين بالمالكإضافة الى 

 تأمينها من قبل مدركسي المالك...
 الجدوي التزلي مجموع  ز زت التدريس المع ذة و ي ية تأميعهز:برز وي

 :يتبينو 
من  ٪39المتعاقدون الذين تبلغ نسبتهم  من حصص التدريس الالزمة ينفذها ٪47ان -

من  ٪61فيما ينفذ المدركسون بالمالك الذين تبلغ نسبتهم  ،اجمالي افراد الهيئة التعليمية 
 من حصص التدريس. ٪51.1اجمالي افراد الهيئة التعليمية 

وكذلك الساعات  ،(٪0.3تدني النسبة المئوية للساعات المنفذة على نفقة مجالس األهل و-
 (.٪1.6التي تقدكمها جمعيات التعليم الديني والبلديات و

 

اجمزلي  دد  المحافظة
 ال ز زت المع ذة

 دد ال ز زت 
 المع ذة بزلمالك

 دد ال ز زت المع ذة 
 بزلتعزقد )وزارة(

المع ذة  دد ال ز زت 
 لى ع قة مجلس 

 الهي

 دد ال ز زت 
المقدمة مجزعزا )تربية 

 ديعية او بلديزت(
 539 0 10022 7136 17697 بيروت

 519 6 23853 50647 75025 جبل لبنان
 601 446 23652 23738 48437 الجنوب
 786 191 14383 19568 34928 النبطية
 1991 224 69693 47454 119362 الشمال
 1216 47 27491 35352 64106 البقاع

 5652 914 169094 183895 359555 العام المجموع
 1.6 0.3 47.0 51.1 ------- ةالمئويالنسبة 
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 :(متو ط  دد  ز زت التدريس ال علي للمدّرس )مالك وتعزقدالتزلي يتبيت مت الجدوي و 

 
التدريس الفعلي للمدركس بالمالك عن  متوسط ساعات يتدنك  ،ويالحظ من خالل هذا الجدول

 8بين  س بالمالكتراوإل متوسط ساعات التدريس للمدرك ياذ  ،كافة في المحافظات ،لمدركس المتعاقدا
وفي  13.9فيما تراوإل بين  ،(وفي محافظة البقاع 12.1( وفي محافظة بيروتحصص اسبوعيًا و

متوسط  يتدنك ؛ إضافة الى المتعاقدوفي محافظة بيروت( للمدركس  18.3محافظة جبل لبنان( و 
الى مستوى ادنى من المتوسط  ،ساعات التدريس الفعلي للمدركس بالمالك في العديد من المدارس

 .العام في المحافظة
 

 دد حصص  المدر ة المحزفظة
التدريس المع ذة 

 بزلمالك

 دد المدر يت 
 بزلمالك

متو ط  دد حصص 
التدريس ال علي 
 لمدّرس المالك

 
 
 
 

 الجنوب

 7.0 46 324 جزين االبتدائية
 2.5 31 77 جزين المتوسطة

 7.5 11 82 زرارية
 7.6 14 106 زيتا

 6.2 15 93 صيدا الحديثة
 5.8 9 52 عين الحلوة االبتدائية

 5.9 17 100 عنقون
 6.8 20 135 معمرية المختلطة
 5.9 22 130 م دوشة المتوسطة

 
 

 6.5 13 85 مرجعيونجديدة 
 5.9 15 89 حوال

 4.4 10 44 جرجوع المتوسطة

 دد ال ز زت  المحزفظة
 المع ذة بزلمالك

مدّر ي  دد 
 المالك

متو ط  دد 
 ز زت 

التدريس ال علي 
للمدّرس 
 بزلمالك

 دد الحصص 
المع ذة 
 بزلتعزقد

 دد 
المدّر يت 
 المتعزقديت

متو ط  دد 
 ز زت التدريس 
ال علي للمدّرس 

 بزلتعزقد

 18.3 548 10022 8.0 896 7136 بيروت
 13.9 1715 23853 9.8 5151 50647 جبل لبنان
 15.7 1502 23652 11.2 2127 23738 الجنوب
 15.9 902 14383 11.3 1728 19568 النبطية
 15.2 4590 69693 10.6 4470 47454 الشمال
 14.7 1868 27491 12.1 2919 35352 االبقاع

 15.2 11125 169094 10.6 17291 183895 المجموع العام 
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 دد حصص  المدر ة المحزفظة
التدريس المع ذة 

 بزلمالك

 دد المدر يت 
 بزلمالك

متو ط  دد حصص 
التدريس ال علي 
 لمدّرس المالك

 
 النبطية

 5.5 11 60 روضة كفررمان
 5.6 15 84 3النبطية 

 6 19 114 النبطية النموذجية
 4.4 30 132 حاصبيا بنات

 6.5 22 142 حاصبيا صبيان
 5.9 10 59 روضة أطفال ميمس

 
 

 بيروت

 4.5 10 45 1حوض الوالية 
 3.2 37 118 الصالح صبحي

 5.7 12 68 ص 1المزرعة م 
 6.5 15 98 المنارة م ب
 5.3 10 53 اميلي سرسق

 5.3 9 48 روضة رفقا التاجي
 
 

 بعلبك

 6.5 34 220 بعلبك المتوسطة
 4.7 28 131 بعلبك االبتدائية
 6.6 47 309 1بعلبك الجديدة 

 4.5 8 36 الخيارة
 6.9 25 173 تنورة

 4.0 10 40 البويضة
 5.7 43 247 الهرمل النموذجية

 
هو في جمية المحافظات دون المعدل  ،ان متوسط عدد التالمذة لمدركس المالك ،كما يالحظ
 تلميذًا للمعلم. 25يتدنى عن ال والذي يجب ان  ،المتعارف عليه

مدارس يتدنى فيها متوسط عدد التالمذة للمدركس بالمالك  ،كما يوجد في مختلف المحافظات
انه رغم تدني عدد التالمذة وعدد ساعات التدريس  ،والالفت ايضاً  .عن المتوسط العام في المحافظة

 تعاقد في هذه المدارس. يوجد ،لمدركس المالك
 

متو ط  دد التالميذ   دد مدّر ي المالك  دد التالمذة المحزفظة
 مالكللمدّرس بزل

 14.6 896 13078 بيروت
 9.3 5151 47710 جبل لبنان
 14.9 2127 31630 الجنوب
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 11.4 1728 19622 النبطية
 18.7 4470 83383 الشمال
 12.4 2919 36154 البقاع

 13.4 17291 231577 المجموع العام
 

من ساعات التدريس  ٪31وتجدر اإلشارة الى انه في مرحلة التعليم الثانوي : يتم تأمين 
ن وتبلغ نسبة المتعاقدي ،حصص اسبوعياً للمتعاقد 7بمعدل وسطي يبلغ  ،عن طريق التعاقد ،المطلوبة

 .٪74.3غير الموظفين 
ن التعليم األساسي الرسمي بات يعتمد على التعاقد بنسبة فإ: اما في مدارس التعليم األساسي

وذلك يؤثر حكمًا على جودة التعليم نظرًا لعدم تلقي المتعاقدين أي نوع من االعداد  ،تقارب النصف
 قبل قيامهم بممارسة التعليم.

نصاب الى ما دون الحد األدنى لل ،برز تدني متوسط ساعات التدريس الفعلي للمدركس بالمالكوي
ساعة في 19سطة وللمدركس في المرحلة المتو ساعة  17وبعد استحقاق كامل ساعات التناقص 

 ،تنسيق ،ةونظار  تهريب األنصبة تحت مسميات مختلفة هامن ،وذلك لعدة أسباب (المرحلة االبتدائية
 مختبر( وارتفاع متوسط عدد ساعات التدريس للمدركس المتعاقد. ،اشراف تربوي ،مكتبة ،احتياط

افة ل المعتمد في كتبيكن تدني متوسط عدد التالمذة للمدركس بالمالك الى ما دون المعديكما 
تدني متوسط عدد التالمذة في الشعبة الواحدة عن الحد المطلوب الستحداث إضافة الى  ،البلدان

تفاوت عدد ساعات التدريس الفعلي للمدركسين بالمالك بين و  ،شعب التدريس بحسب النظام الداخلي
ًا مما يشكل حافز  ،الواحدفي المحافظة الواحدة وضمن القضاء وبين مدرسة وأخرى  ،محافظة وأخرى

اعات تدريس س إلعطاءلدى المكلفين بساعات تدريس اعلى للمطالبة بنقلهم الى مدارس تسجل فائضاً 
 .اقل

ير وتوزية غ ،وجود فائض عددي وتعاقد في العديد من المدارس في آن واحدايضًا تبين وي
وص التي وعدم التقيد بالنص ،مدرسة ألفراد الهيئة التعليمية قياسًا على عدد التالمذة في كل متوازن

ة إضاف، (...تنسيق ،مختبر ،مكتبة ،نظارةوأعمال غير التدريس دد عدد الساعات الالزمة للقيام بتح
و اعفاء  ،داريةبأعمال إ ،من حملة االختصاصات التي يتم فيها التعاقدذة تعليم ثانوي تاالى تكليف أس

لى دريس نتيجة تقدمهم بتقارير طبية تفيد بعدم قدرتهم عبعض افراد الهيئة التعليمية من اعمال الت
 .ذلك

 اقترحت المفتشية العامة التربوية ضرورة : ،إزاء هذا الواقة
االلتزام بتطبيق النصوص النافذة لجهة التقيد بالنصاب القانوني ألفراد الهيئة التعليمية وتقدير -

وفقًا  ،وعدد النظار ،واإلرشاد ،والمكتبة ،والمختبر ،واالحتياط ،حاجات المدارس من حصص التنسيق
 .للنظام الداخلي وعدم اللجوء الى التعاقد قبل استكمال النصاب القانوني للمدركسين بالمالك

 يس.الستحداث شعب تدر من التالميذ عدد الالزم الالتقيد بأحكام النظام الداخلي لجهة توفر -
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اللجوء  ، وذلك قبلم تدريس المواد النوعيةالتأكد من عدم توفر مدركسين بالمالك باستطاعته-
 الى التعاقد النوعي.

اتهم الى نظرًا لعدم حاجة ثانوي ،في الثانويات المجاورة انصبة أساتذة التعليم الثانوي استكمال-
 .كامل نصابهم

داد عفي حين ان اختصاصهم هو في  ،عدم تكليف أساتذة التعليم الثانوي بأعمال إدارية-
 .تم التعاقد فيهايالتي مواد ال

بتهم الى مراكز عملهم لالستفادة من انص ،إعادة أساتذة التعليم الثانوي الملحقين بدور المعلمين-
 في اعمال التدريس.

ت الى مراكز عملهم األساسية انفاذًا لقرارا ،إعادة األساتذة والمدركسين المكلفين بمهام تربوية-
 .2/12/2014تاريخ  137/2014وص وآخرها القرار هيئة التفتيش المركزي المتكررة بهذا الخص

ودراسة إمكانية اعطائهم بدل نقل  ،اخل المحافظة الواحدةدالمعلمين الفائض من إعادة توزية -
لحاق بعض ،عادل يمكن تأمينه من الوفر الحاصل في ساعات التعاقد في المحافظة نفسها هم وا 

 .العامة باإلدارات
لتعاقد وذلك من اجل وقف ا ،االبتدائية على تدريس كافة المواد الدراسيةتدريب معلمي المرحلة -

 الل ة األجنبية.ويستثنى من ذلك مادة  ،النوعي في الحلقتين األولى والثانية
 .4234/2000اجراء المناقالت في صفوف افراد الهيئة التعليمية وفقًا ألحكام المرسوم -
من خالل اخضاع المعنيين الى لجنة  ،ألسباب صحيةالتهرب من التدريس وضة حدك لحالة -

 .التدريسطبية تؤكد عدم قدرتهم على 
عن فائض المعلمين في المدارس دراسة التعميم على سائر المناطق التربوية ضرورة اعداد -

 ي تعاقد.اللجوء ألفي مدارس أخرى قبل قدراتهم توزيعهم واالستفادة من إعادة ب ية  ،التابعة لها
المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإجراء الدراسات التي نص قيام -

لتحديد الحاجة الى أساتذة بعد إعادة توزية افراد الهيئة  ،2/11/2004تاريخ  630عليها القانون رقم 
وني لكل أستاذ ب القانوتطبيق النصا ،للقوانين واألنظمة النافذة وفقاً  ،التعليمية الداخلين في المالك

 وارسال نسخة عن هذه الدراسة الى المفتشية العامة التربوية للمتابعة ومراقبة التنفيذ. ،او مدركس

 : في شوضزع التعزقد وال زئض في معزهد ومدارس التعليم المهعي والتقعي 
ني التعاقد للتعليم بالساعة في مدارس ومعاهد التعليم المه حول قام المفتشون التربويون بدراسة

 .2014-2013ئدة لها خالل العام الدراسيوالمواد العا ،والتقني في كافة االختصاصات المعتمدة
من مجموع  ٪15.89ان أساتذة المالك في مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني يشكلون  تبينوقد 

المعاهد  يفالتعاقد النوعي الى وجود ذلك مرد و  ،ين يقومون بأعمال التدريسافراد الهيئة التعليمية الذ
متعاقدًا على مدارس  11191حوالي البالغ عددهم ألساتذة المتعاقدين يتوزع او  ؛والمدارس الفنية 

 التالي:الجدول وفق  ،ومعاهد المحافظات
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  دد ش زتذة التعزقد والمالك
تعزقد او   عة العقد

 مالك
 دد 
 األ زتذة

بيروت وجبي  الشمزي الجعوب البقزع
 لبعزت

 890 336 310 243 1779 مالك 2013-2014
 2206 4141 2295 2549 11191 تعاقد 2013-2014
 

متلكون ال يالمتعاقدين  الجزء األكبر منوان  ،هذا التعاقد يتم بدون معايير علميةوقد تبين ان 
بالرغم من التوصيات الصادرة عن  ،المعتمدة حديثاً  الكفاءة الالزمة وخاصة لجهة طرق التدريس

 .المفتشية العامة التربوية النتقاء متعاقدين على أساس الكفاءة والشهادة والخبرة التعليمية
مفتشو التعليم المهني والتقني حول الفائض والحاجة الى من خالل الدراسة التي اجراها  ،تبينكما 

 ،ان الفائض يتمركز في جمية مدارس ومعاهد الدكوانة ،د الفنيةأساتذة فنيين في المدارس والمعاه
استاذًا فائضًا في ثمانية معاهد ومدارس في الدكوانة ومدرسة بيت شباب الفنية ومعهد  35وانه يوجد 

 ومعهد بئر حسن الفني ضمن المحافظة الواحدة. ،عجلتون الفني
 في المدارس والمعاهد الفنية التي ال تحتاج وارباكاً  ،ان هذا الفائض يرتب هدرًا في المال العامو 

 ،مدراء المدارس والمعاهد الى اسناد مهام إدارية لعدد منهمما اوجب  ،األساتذةهؤالء الى خدمات 
 الذي ينظم المهام اإلدارية من حيث الكمية والنوعية. 9193 رقم لمرسومألحكام اخالفًا 

  المتحزعزت الر ميةفي  
ءة واالطالع على مدى كفا ،متابعة اجراء االمتحانات الرسميةالتربوية بـ قامت المفتشية العامة

تنظيم و  ،التجهيزات الالزمةلناحية االمتحانات  إلجراءومدى مالءمة األبنية  ،المشاركين فيهاالموظفين 
 عدادإليتم الركون اليها التي تشكل قاعدة بيانات  ،التفصيلية واالجمالية ،البيانات اإلحصائية

جراءات المناطق التربوية إضافة الى  ؛رشحين والمراقبين والمراكز والقاعاتالم ناحية لمتابعة اعمال وا 
 ،حاناتوتقديم االقتراحات التي من شأنها ضبط االمت؛ التقيد بالشروط والمهل لقبول طلبات الترشيح 

 ال سيما على الصعيد اإلداري.
 : كما اجرت المفتشية العامة التربوية التحقيق في

 ن العادية بين الدورتيمنهم بعض الفي ضوء التباين في خطوط  ،نتائج مجموعة من المرشحين
او ت يير  ،وفي ضوء ت يير المحافظة التي تقدم فيها المرشح في الدورة العادية ،واالستثنائية

 11/2014قرار هيئة التفتيش المركزي رقم  ،الل ة األجنبية. وقد صدر بنتيجة هذا التحقيق
 ومجموعة من التوصيات تتعلق بوقف ،المتضمن إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية

اجراءات من شأنها ضبط المرشحين وتالفي اتخاذ مفاعيل نتائج المرشحين المعنيين و 
 الموضوع في حاالت مشابهة الحقًا.
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 ذت هيئة وقد اتخ اثناء االمتحانات الرسمية:في ة مرشحين قيام بعض األشخاص بانتحال هوي
المتضمنين إحالة المرشحين ومنتحلي  ،17/2014و16/2014التفتيش المركزي القرارين رقم 

 .هوياتهم امام النيابة العامة التمييزية
  ما  ،العادية 2013التالعب بعالمات بعض المرشحين في شهادة االجتماع واالقتصاد للعام

لى نجاإل البعض دون وجه حق. وقد تناول التحقيق أصول تكليف افراد الهيئة التعليمية أدى ا
صدار النتائج الذي  23/2014القرار رقم المركزي هيئة التفتيش  واتخذت ،مهام التصحيح وا 

 .تضمن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفين وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية
  نتائج المرشحين في مادة الل ة العربية في ومنها  ،حول نتائج االمتحاناتاجراء الدراسات

دنى اان حوالي ثلثي المرشحين نالوا عالمة تبين وقد  ،العادية 2013الشهادة المتوسطة للعام 
وقد جرى التطرق في هذه الدراسة الى األسئلة واسس التصحيح  .المعدل المطلوب للنجاإلمن 

 .الً الى تحديد مجموعة من األسباب تقف وراء هذا التراجة في النتائجوآلية وضة العالمة وصو 
خطة متكاملة وضة الذي تضمن  28/2014صدر عن هيئة التفتيش المركزي القرار رقم  وقد

 للنهوض بالل ة العربية في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة.

 .تقريراً  160ونظموا  ،المهني والتقنياالمتحانات في التعليم التربويون واكب المفتشون وقد 
ضة و وجرى  ،والثانوية المهنية ،اعمال التصحيح المتحانات شهادة االجازة الفنيةكما تابعوا 

 المالحظات التالية : 
 .العمل على عدم تواجد األساتذة المراقبين مة طالبهم في مراكز االمتحانات الخطية-
 هم في االمتحانات العملية الخطية.حيح تمارين طالبالعمل على عدم مشاركة األساتذة في تص-

  الرشزد والتوجيهفي 
يواكب  ،17/5/1972تاريخ  3252لمرسوم ا ألحكام معدلة وفقاً ال 15لمادة ا ألحكامتطبيقًا 

ات زياراتهم ويطلة على برامجهم وخالص ،التفتيش التربوي عمل المكلفين بمهمات في االرشاد والتوجيه
المتابعة في اطار ضبط دوامهم ومراقبة مدى تنفيذ انصبتهم وتأتي هذه  ،لثانوياتالى المدارس وا

من  8دة انه وخالفًا للما ،وقد تبين ؛دون ان يعني ذلك االعتراف بوضعهم غير القانوني ،القانونية
تفاوت في عدد المكلفين في المادة وانه يوجد  ،لم يحدد عددهم واختصاصهم 3252/72المرسوم 
لمعايير وعدم وضوإل ا ،وفائض في بعض المواد يقابله نقص في مواد أخرى ،بين مركز وآخرالواحدة 

 المعتمدة لتحديد عدد المكلفين.
وان  ،نعدد المرشـــــدين التربوييفي عدد التالمذة يوازيه زيادة في الحاصـــــل ان التناقص تبين كما 

ق ما وف ،هادة المطلوبةغير مســـــتوف لشـــــرط الشـــــ ،الموظف المكلف في وظيفة مدير ارشـــــاد وتوجيه
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مخالفة احكام المادة الثانية من  جرت وانه ؛6/9/1994تاريخ  5615 رقم المرســـــــــــومهو محدد في 
وحدد النصـــاب القانوني  ،اعتبار حصـــة االرشـــاد مســـاوية لحصـــة التدريسوتمك  ،22/82 رقم القانون

 حصة اسبوعيًا. 24وللمدركس بـ  ،حصة اسبوعياً  20لألستاذ بـ 
 واستفادة  ،3252/72من المرسوم  13مخالفة شرط االنقطاع المحدد في المادة ى إضافة ال

حصص  10بمعدل  ،44/64 رقم الملحقين بمديرية االرشاد من حقهم بالتعاقد استنادًا الى المرسوم
غياب التنسيق بين مديرية االرشاد والتوجيه ومكتب االعداد ؛ و حصص للمدركس اسبوعياً  7لألستاذ و
ية المترتبة الكلفة المالناهيك عن  ،في المركز التربوي للبحوث واالنماء لتدريب المعلمين والتدريب

د من المدارس والثانويات الى المزيولجوء  ،على إلحاق األساتذة والمدركسين بمديرية االرشاد والتوجيه
 ساعات التعاقد لسد الفراغ الناتج عن هذا التكليف.

  مزتشوضزع دور المعلميت والمعلفي 
 أستاذ تعليم ثانوي وفئة ثالثة(، 66سجكل وجود  ،2014-2013خالل العام الدراسي في 

 دور المعلمينان كما  ،خدم وحراس( ،مستخدمًا وحجاب 31اداريًا و 26و ،مدركسًا وفئة رابعة(64و
 .ل.ل 959.682.860ايجار سنوي تبلغ قيمة ب ،بناءًا مستأجراً  18منها  ،بناءاً  32 تش ل

مال إلجراءات للحفاظ على الاقترحت المفتشية العامة التربوية اتخاذ بعض ا ،السياق وفي هذا
 العام، وهي:

دارس وتوزية الفائض على الم ،التوقف عن إلحاق المزيد من المدركسين واألساتذة بدور المعلمين-
 .والثانويات المحتاجة الى خدمات هؤالء واختصاصاتهم

 .ابعين لمالك المركز التربوي على الدور الملحوظة للتدريب المستمرتوزية الموظفين اإلداريين الت-
 .وتحديد الموارد البشرية الالزمة لها ،إعادة النظر في النظام الداخلي لدور المعلمين والمعلمات-
حجم  لتقليص ،لمدارس والثانويات الرسميةوفق حاجات االعداد المنتظم للمعلمين واألساتذة ا-

 .يم الرسميالتعاقد في التعل
ة المكلفين واالساتذ اآليلة الى انهاء االزدواج الحاصل بين مراكز الموارد ةوضة النصوص القانوني-

 بمهام تربوية.

  حر ة المعزقالت في افراد الهيئة التعليميةفي 
رياض  الهيئة التعليمية في مدارس ألفرادقامت المفتشية العامة التربوية بدراسة حركة المناقالت 

جرى انه لها تبين قد . و 2013/2014خالل العام في األطفال والتعليم األساسي والثانويات الرسمية 
مدرسة  375من اصل وبماية ومدرستين(  102وألحقوا بـ  مدارس 107ن ممدركس متمرن  200نقل 

 قمر  التربية والتعليم العالي القرارصدر عن السيد وزير  ، وانهفي محافظة جبل لبنان الشمالي
إلحاق عدد من أساتذة التعليم الثانوي بمديرية االرشاد الذي تضمن  3/10/2014تاريخ  891/2014

 .والتوجيه وتكليفهم بمهام تربوية
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الصادر عن السيد وزير  2014/م/891بموجب القرار  ،أستاذ تعليم ثانوي 1162لحق أ  كما 
باإلضافة الى اعمال تدريس بمعدل خمس  ،بمديرية االرشاد بدوام جزئي ،التربية والتعليم العالي

اللجوء ب تهاالى تأمين حاجبنتيجة هذا االلحاق عمدت الثانويات قد حصص اسبوعيًا كحد اقصى، و 
صص تعاقد قديم أضيفت اليه ح ،(تعاقد داخلي واألساتذة الداخلين في المالك: الى التعاقد بأنواعه 

 .وتعاقد جديد
ل.ل واجر  32000 ×ساعة 1546لكلفة المالية األسبوعية للتعاقد تساوي مة اإلشارة الى ان ا
وتصبح الكلفة السنوية على الشكل التالي :  ل.ل.،49.472.000 ي( االساعة لمتعاقد فئة أولى

 ل.ل.1.484.160.000=  32000× (أسبوع طوال عام دراسي 30و 30×1546
لمبالغ المترتبة لت طية التعاقد الناتج عن إلحاق األساتذة الملحقين هذه الكلفة ال تشمل سوى اوان 

دون الملحقين  ،أستاذ تعليم ثانوي 162والبالغ عددهم اآلنف الذكر  2014/م/891رقم  بموجب القرار
  122، ودون الملحقين من مدركسي التعليم األساسي البالغ عددهم استاذاً  241عددهم و بقرارات سابقة 

نقلهم قبل  وجرى ،2010و2011و2012األعوام ان عددًا منهم قد عيكن في مة اإلشارة الى  ،مدركساً 
 في نص التعيين. المحددة انقضاء المدة 

 4234مرسوم ال ألحكامان بعض هذه المناقالت جاءت مخالفة  ،وقد تبين للمفتشية العامة التربوية
هذه المناقالت وان  ،20/1/2014تاريخ  2014/م/3التعميم رقم واحكام  24/10/2000تاريخ 

س الوزراء في وقد سبق لمجل ،والتعليم العالي وزير التربية قبل السيداإلصرار والتأكيد من تمت بعد 
أكد على الوزراء عدم التأكيد واإلصرار على تنفيذ القرارات  ان ،28/12/1989بتاريخ  ةالمنعقد جلسته

 .الوزراءمخالفة للقوانين اال بعد عرضها على مجلس ال
 43المادة  ألحكام خالفاً بعض قرارات مدارس التعليم األساسي صدرت فإن  ،إضافة الى ذلك-

التي تشير الى صدور قرارات النقل  (نظام الموظفينو 112/59 االشتراعي رقم فقرة "ج" من المرسوم
 موظفي الفئة الرابعة والخامسة.في ما خصك عن المدير العام 

ان معظم عمليات النقل تمت دون االخذ بعين االعتبار رأي مدير المدرسة مة اإلشارة ايضاً الى -
اقد معظم عمليات النقل رتبت زيادة حصص تعاقد او التع وان ،والمديرية المختصة والتفتيش التربوي

الفت قد خ ،شرناأكما سبق و  ،؛ كما ان البعض منهاالمال العام ما سبب هدرًا في  ،مة مدركسين جدد
 442وأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي( والقانون رقم  441القانون رقم  كل من احكام

ا على انه ال  وأصول التعيين في وظيفة مدركس في مرحلتي الروضة والتعليم األساسي( اللذين نصك
عد قضاء الواحد اال بيمكن نقل المدركس او األستاذ المعين حديثًا من مدرسة الى مدرسة أخرى في ال

انقضاء اربة سنوات على تعيينه ؛ وانقضاء مدة ست سنوات في حال نقله من قضاء الى قضاء 
 .ومدة سبة سنوات لنقله من محافظة الى محافظة أخرى

 :تمثلت بوجوب  ،بعض االقتراحات ،وأبدت المفتشية العامة التربوية في هذا االطار
 .في مالك التعليم الرسميتذة من األسا حصر المناقالت بالفائض-
 .عدم اإلصرار والتأكيد من قبل الوزير على طلب نقل اال بعد عرضه على مجلس الوزراء-
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التربوية  ةلمنطقبعين االعتبار رأي مدير المدرسة وا مة االخذ ،اتباع التسلسل اإلداري في المناقالت-
 والمديريات المختصة والتفتيش التربوي.

 ورفض أي طلب خارج هذه المهلة. ،ل ضمن المهلة القانونيةتقديم طلبات النق-
 .هالمهل المنصوص عليها في القانون لتعيينعدم نقل أي مدركس قبل انقضاء -

 الم تشية العزمة الصحية واإلجتمز ية والزرا ية 
 

  الم تشية العزمة الصحية والجتمز ية والزرا ية:في مهزم  ـــش ـ
 

ـــــــــــــــــــالمرســـــوم رق من 16نصـــــت المادة           وتنظيم  9/11/1959الصـــــادر بتاريخ  2460م ـ
تها في هم  م   والزراعية تشــــــــــــية العامة الصــــــــــــحية واإلجتماعيةعلى أن تؤدي المفالتفتيش المركزي( 

لحكومية االصــــحية  فارزوالمســــتشــــفيات والمالحقل الصــــحي واإلجتماعي وتفتيش الدوائر الصــــحية 
 ، والمؤسسات االجتماعية. ودوائر العمل والشؤون اإلجتماعية ،والبلدية

 
ية العامة الصــــــــــــــحية واإلجتماعية         ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشــــــــــــــ

ائر وســـــــــوالطب البيطري والمدارس الزراعية والزراعية مهمته في شـــــــــؤون الهندســـــــــة الزراعية 
 .المؤسسات الزراعية والبيطرية

 لمفتشية العامة الصحية واإلجتماعية والزراعية بوجه خاص :تراقب ا      
 ـــــــ سير العمل. 

 ــــــ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. 
 ــــــ مدى تطبيق القوانين واألنظمة. 

لها صـــــــــــــالحيات المفتشـــــــــــــية العامة الصـــــــــــــحية مع مختلف االدارات العامة التي تشـــــــــــــود  ت  و 
 العامة.امج اش الها  الى هذه المفتشية نوالزراعية نسخة عن بر  واإلجتماعية

 
  :4201خالي العزم في   تشية العزمة الصحية واإلجتمز ية والزرا يةالماعجززات   ــــب ـ

  لى الصعيد الدارا  
 /670/ ،2014خالل العام في عالجت المفتشـــــــــــــية العامة الصـــــــــــــحية واالجتماعية والزراعية 

 ان رأيوبي ،ضـــمن البرنامج الســـنويتكاليف توزعت ما بين اســـتدعاءات وتكاليف خاصـــة او  ،معاملة
  وغيرها من األمور.
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ي خال في ة الم تشـــــــية العزمة الصـــــــحية واإلجتمز ية والزرا يجدوي يبيت  مي  ،فيمز يليو 
 : 2014العزم 

 قيد العجزز المعجزة الواردة المدورة عوع المعزملة
 6 - 6 - تكاليف خاصة

 10 - 10 - تكاليف ضمن البرنامج السنوي
تكليف ب تنفيـــذ قرارات الهيئـــةمتـــابعـــة 

 من رئيس التفتيش المركزي
- - -  

 1 8 9 - ابداء رأي
 1 5 6 - اتاستدعاء
  18 13 31 - المجموع
  صعيد الرقزبي: ال لى 

ت بالتدقيق في محاضــر جلســات مجالس ادارة المســتشــفيا ،بالتفتيش الصــحيقام المفتشــون المعنيون 
مة  تهادراســـــة المحاضـــــر ومناقشـــــ تجر كما  ،ن مســـــتشـــــفىيتســـــة وعشـــــر  /29/ العائدة الىالحكومية 

 الحكومة لديها. يرؤساء وأعضاء المجالس بحضور مفوض
 

اعية، الزر وقد دقق المفتشــون الزراعيون في محاضــر جلســات مجالس ادارة مصــلحة األبحاث العلمية 
 وتل عماره وصور.  خناوأجروا زيارات ميدانية للمراكز في العبدة وكفرش

 ومن ابرز الدراسات التي انجزتها المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية :
كان لها االثر البارز في التدابير التي اتخذتها وزارة  ،اعداد دراســـــــــــــــة كاملة عن فيروس كورونا -

 الصحة العامة للوقاية من هذا المرض.
 دراسة اقتراإل القانون المتعلق بسالمة ال ذاء. -
 

وأشـــــارت المفتشـــــية العامة الصـــــحية واالجتماعية والزراعية الى ضـــــرورة تفعيل عملها من خالل ملء 
تنظيم التفتيش المركزي(، و 2460/59ق بــالمرســــــــــــــوم رقم الملح 1المراكز المحــددة في الجــدول رقم 

ارية، اإلدشــ ور في بعض الوظائف و  ،فهناك ثمانية مفتشــين من اصــل خمســة عشــر لحظهم المالك
طور المذكورة، نظرًا لت ضــــرورة توســــية المالك بما يتالءم واتســــاع مهام المفتشــــية العامةإضــــافة الى 
 قابتها. طاعات الخاضعة لر قمختلف الواتساع نشاط 

  



 ــــــــ 36 ــــــــ
 

 الم تشيـة العزمـة المزليـة 
 في المهزم والصالحيزت :     ـــش ـ 

وتنظيم التفتيش المركزي( المهام األساسية  2460/59من المرسوم رقم  17حددت المادة 
 للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في : 

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

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

 في ش مزي الم تشية العزمة المزلية   ــــب ـ
أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشاً شامالً في جمية اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات 

  .والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة المجانية
ويظهر الجدول  تقريرًا./ 536/ 2014خالل العام في وقد أنجزت المفتشية العامة المالية 

 بالتفصيل : 2014خالل العام في نشاط المفتشية العامة المالية التالي 
 

 ت العزم  المعجز الوارد العوع
الحزلي وال وام 

 ال زبقة
 32 ــــــــ تقارير البرنامج السنوي 

 8 16 شكاوى من ضمن البرنامج السنوي 
 9 8 تكاليف خاصة 

 35 16 إبداء رأي في شكوى أو قضية 
 18 14 قرارات هيئة التفتيش المركزيمتابعة تنفيذ 

 429 429 تدقيق محاضر جلسات مجالس االدارة 
 5 13 تدقيق تقارير المراقبين الماليين 

 536 496 المجموع العام 
 

قوبزت العو وبعتيجة ش مزلهز اقترحت الم تشية العزمة المزلية  دداا مت التوصيزت التعظيمية 
 وفق الجدوي التزلي :  ،الموظ يت المخزل يت م ل ية بحقال
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 : العقوبــزت الم ــل ية المقترحــة  

 المجموع م ـتخدموت متعزقدوت شجراء موظ ــوت          
 ال ئة شو مز يوازيهز             

 التدبير               
 فئة 
 ثزعية

 فئة 
 ثزلثة

 فئة 
 رابعة

 فئة   
 ثزلثة

 فئة
 رابعة

 

 24 1  3  8 9 3 تأعيـــب
 32 5   4 13 8 2 تعزقد ح م راتب شو شجر شو بدي

 9 3     4 2 دورية  تأخير تدرج شوزيـزدة
 65 9  3 4 21 21 7 المجمــوع

 

اقتراإل التوقيف عن العمل لمدة شهر بحق موظفين اثنين في امانتي السجل العقاري في  كما تمك 
وموظفين اثنين في وزارة  ،الجمارك في مصلحة مرفأ بيروتوموظف في ادارة  ،الجنوب وبعبدا

 االش ال العامة والنقل.

 زلت: ـــــاإلح 
 اقتراح اإلحزلة شمزم ديوات المحز بة -
  مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.مستخدمان اثنان في 
 .اربعة مستخدمين في بلدية طرابلس 
  ومستخدم سابقثالثة مستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. 
 .تسعة موظفين في وزارة الزراعة ومدير عام سابق 
 مصلحة مرفأ بيروت. –ستة موظفين في ادارة الجمارك ـ 
 مهندس في المديرية العامة للتنظيم المدنيـ. 
 .استاذ تعليم ثانوي في مالك وزارة التربية والتعليم العالي 
 .امين سجل عقاري في امانة السجل العقاري في بعبدا 
 مين سجل عقاري ورئيس مكتب عقاري معاون في امانة السجل العقاري في بيروتا. 
   متعاقد مة مؤسسة كهرباء لبنان محام. 
 ة ائب في عمليات تنفيذ التزامي شبكة االلياف الضوئيو الملف العائد للتحقيق بموضوع الش

 .( وانشاء وتوسعة الشبكات الهاتفية في مختلف المناطق اللبنانيةFOو
 والمتعلق  23/5/2013العائد للتحقيق في الخبر المنشور في جريدة النهار بتاريخ  الملف

 .بالجهاز العامل في مكافحة انفلونزا الطيور عقب استقالة الحكومة السابقة
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  الملف العائد للتحقيق في المخالفات الحاصلة في امانة السجل العقاري في الجنوب ودائرة
 .المساحة

 ء معلومات بشأن كتمان ثمن بية عقار في منطقة الرميل العقارية.الملف العائد الستقصا 
  الملف العائد للتحقيق في موضوع تمزيق غالفات االسعار العائدة للعروض المقدمة لتلزيم

 .اش ال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الليطاني وروافده
 

 شمزم العيزبة العزمة  التمييزية الحزلةإقتراح  -
  تأهيل وصيانة سجن رومية. ألش الللتحقيق في التلزيم العائد الملف العائد  
  سند ملكية غير صحيح عائد لعقار في مزرعة الشوفالملف العائد للتحقيق في وجود.  
  عاليموضوع تقاضي استاذ تعليم ثانوي في وزارة التربية والتعليم الـالملف العائد للتحقيق في، 

 .رواتب من خزينة الدولة خالفًا للقانون
  في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعيمخالفات حاصلة الملف العائد للتحقيق في . 
  الملف العائد لتقاعس مستخدم في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن القيام بواجباته والتهرب

 والمماطلة في تسديد اموال الجباية الموجودة في حوزته.
  التسجيل النهائي لعقود بية في امانتي السجل العقاري في بعبدا والشوف عائدة لعقارات ملف

جيرية م التأوفقًا لألثمان المصرإل عنها من قبل اصحاب العالقة وليس وفق القي ،مبنية
 وفقدان بعضها مما ألحق ضررًا بالمال العام. ،لهاالعائدة 

 السعار العائدة للعروض المقدمة لتلزيم الملف العائد للتحقيق بموضوع تمزيق غالفات ا
 .اش ال تعزيل وتنظيم مجرى نهر الليطاني وروافده

  مؤسسة مياه لبنان الجنوبيمستخدم في . 

 شمزم الهيئة العليز للتأديب الحزلةإقتراح  -
  رفيق الحريري الحكومي الجامعيمستخدم في مستشفى . 
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 الم ت  العزم في اإلدارة المر زية 

 المهزم المو ولة اليه: ش ـــــ   
شأنها الرأي بدراسة الملفات االدارية الواردة اليه وابداء  ،يتولى المفتش العام في االدارة المركزية

ريثما يتم  ،رئيس التفتيش المركزي ووضة التقرير النهائي بها اوالتحقيق في المواضية التي يكلفه به
  .بشأنه المناسب عرض الملف على الهيئة التخاذ القرار

يترأس المفتش العام، لجان التفتيش التي يتم تشكيلها بقرار يصدر عن رئاسة التفتيش المركزي، سندًا و 
وانشاء التفتيش  12/6/1959تاريخ  115من المرسوم االشتراعي رقم  3بند  15ألحكام المادة 

  .المركزي(

 : 4201خالي العزم  في الدارة المر زية اعجززات الم ت  العزم ب ــــــ 
وبيان رأي  من تحقيقات ،يظهر الجدول التالي، الملفات التي انجزها المفتش العام في االدارة المركزية

 وترؤس لجان تحقيق.
 

 موضوع الملف عوع الملف 
الشوائب والمخالفات الحاصلة اثناء تنفيذ مشروع انشاء شبكة  لجنة تحقيق 

  تقرير تمهيدي(وااللياف الضوئية لدى وزارة االتصاالت 
الصندوق المركزي للمهجرين وتلزيماته وامواله المودعة في  لجنة تحقيق 

 المصارف. 
  بشأن تعديل النظام العام لألجراء. ابداء رأي 
 3 المجموع:
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 ــــــ  م وضية الح ومة لدى الهيئة العليز للتأديب ثزعيزا 

 في المهزم والصالحيزت :     ـــــش 
/ منه وظيفة مفوض 57في المادة /(نظام الموظفينو 112/59لحظ المرسوم اإلشتراعي رقم 

حكومة لدى الهيئة العليا للتأديب، أسندت إلى مفتش عام في مالك التفتيش المركزي، ونصت المادة 
 من المرسوم المذكور على صالحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضبة.  59

 13المادة  في ،الذي أنشأ الهيئة العليا للتأديب 2/10/65تاريخ  54/65وقد لحظ القانون رقم 
المرفق بالقانون  2إنشاء وتحديـد مـالك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم  ،/6منه ـــــــ الفقرة /

 . 22/7/98تاريخ  12662المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 

 ش مزي م وضية الح ومة  في  ـ  ــــ ب
من المرسوم اإلشتراعي / 58بحسب المادة / ،إن إحالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم

 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، وبقرار من هيئة التفتيش المركزي.  ،112/59رقم 
أن اإلحالة على الهيئة العليا  على 8/5/67تاريخ  7236من المرسوم رقم  3المادة تنص و 
 ة التابة لها الموظف"." تتم وفاقًا ألحكام القوانين واألنظمة المطبقة في اإلدار للتأديب 

 ــــــــ تعمل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بصفتها جهة مدعية.
أن " مفوض الحكومة يدرس نصت على  112/59من المرسوم اإلشتراعي رقم  59المادة وان 

ملف القضية... ثم ينظم مطالعة يرسلها مة الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خالل شهر من تسلمه 
 الملف". 
ترسل اإلدارة ملفًا ناقصًا إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض  ،كثير من األحيانفي و 

ومة ما يلـزم مفوض الحك ،المنسوبة إلى المحالالحكومة ال يحتوي إال على مرسوم اإلحالة والمخالفات 
من المرسوم رقم  5و 4الطلب من اإلدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 

  ،لتأمين عناصر اإلثبات ،وتزويده بالتحقيق اإلداري المفترض إجراؤه في اإلدارة 7236/67

مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية  على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة
 وتكوين ملف كامل للمحال قبل إرساله إلى المفوضية. 
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   ضمت اطزر م ؤولية الموظف الم ل ية ،2014في القضزيز المعجزة خالي  ـزم  : 

، اً جديد / ملفاً 11/ 2014تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب في خالل عـام 
  هي على الشكل التالي : ،2014خالل العام في وان مطالعاتها المنجزة 
 مطزلعة الم وضية الحزلة ادارة وص ة المحزي

 دد  الص ة الدارة
 المحزليت

العقوبة  عتيجة المطزلعة  بب الحزلة عص الحزلة
 المقترحة

م تش ى تعوريت 
 الح ومي

رئيس مجلس 
 ادارة ـــ مدير

قرار هيئة  1
التفتيش 
 المركزي

ارتكاب مخالفات مسلكية 
 ومالية

مساءلة مسلكية 
الهمال بسبب ا
ومخالفة  الوظيفي

القوانين واالنظمة 
 النافذة

التوقيف عن 
العمل بدون راتب 
 لمدة ثالثة اشهر

رئيس  
 مصلحة

االكتفاء بالعقوبة     1
التي فرضتها 
هيئة التفتيش 

 المركزي
متعاقد بصفة  

 طبيب مراقب
 انهاء الخدمة    1

وزارة التربية والتعليم 
العالي ـــ المديرية العامة 

 للتربية

هيئة قرار  2 مدركس
التفتيش 
 المركزي

التالعب في عالمات 
بعض المرشحين لشهادة 

فرع والثانوية العامة 
االجتماع واالقتصاد( لدورة 

 العادية 2013العام 

مساءلة مسلكية 
 لمخالفة االنظمة

انزال درجتين 
الرتبة  ضمن
 نفسها

كتاب وزير  1 كاتب عدل العدلوزارة ا
 العدل

مساءلة مسلكية  مخالفة القوانين واالنظمة
لمخالفة القوانين 
 واالنظمة النافذة

اقتراإل العقوبة 
بنتيجة المحاكمة 

 الوجاهية
مؤسسة مياه لبنان 

 الجنوبي
مستخدم       

اخصائي و
يقوم بمهام 
 جاب(

قرار رئيس  1
ـــ مجلس االدارة 
 المدير العام

استيفاء رسوم المياه من 
  المكلفين دون تسديدها

مساءلة مسلكية 
بسبب االخالل 

الفادإل بالواجبات 
 .الوظيفية

 العزل 

ي رفيق الحرير  مستشفى
 الحكومي الجامعي

هيئة قرار  2 محاسب
التفتيش 
 المركزي

لة مسلكية ومالية ساءم
واهمال العمل على خلفية 

 اختالس اموال

مساءلة مسلكية 
الوظيفي  لإلهمال

ومخالفة االنظمة 
 عن سوء نية.

 العزل

زارة التربية والتعليم و 
العالي ـــ المديرية العامة 

 للتربية

التعامل مة العدو والحكم  مرسوم 1 مدرسة
عليها بعقوبة االش ال 

الشاقة مدة خمسة عشر 
 عاماً 

مساءلة مسلكية 
نتيجة مخالفة 

القوانين واالنظمة 
 النافذة

اقتراإل العقوبة 
بنتيجة المحاكمة 

 الوجاهية
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المالية ـــ المديرية وزارة 
 العامة للشؤون العقارية

امين سجل 
 عقاري معاون

قرار هيئة  1
التفتيش 
 المركزي

االخالل الفادإل بالواجبات 
 الوظيفية

مسلكية مساءلة 
نتيجة االخالل 

الفادإل بالواجبات 
  الوظيفية

 العزل

محافظ قرار  2 حارس بلدية بيروت
مدينة بيروت  

 بالتكليف(و

كثرة المخالفات واعتياد 
 السلوك السيء

 ةمسلكي ساءلةم
لمخالفة القوانين 
 واالنظمة النافذة
واعتياد السلوك 

 السيء

اقتراإل العقوبة 
بنتيجة المحاكمة 

 الوجاهية

وزارة المالية ـــــــ المديرية 
 العامة للشؤون العقارية

مساإل واجير 
 ومساعد فني(

قرار هيئة  2
التفتيش 
 المركزي

مخالفة القوانين واالنظمة 
المرعية االجراء وتكرار 

 المخالفات

مساءلة مسلكية 
لالهمال الوظيفي 
ومخالفة القوانين 
واالنظمة وتكرار 

 المخالفات

انهاء الخدمة 
للمساإل والتسريح 

 لالجير

وزارة التربية والتعليم 
 العامةالعالي ـــ المديرية 

 للتربية

قرار هيئة  1 مدرس
التفتيش 
 المركزي

تصرف غير اخالقي 
وتحرش بفتيات الصف 
والتفوه بكلمات منافية 

للحشمة ومخلة باآلداب 
العامة وعدم الكفاءة 
والجهل التام لطرق 

  التدريس.

مساءلة مسلكية 
مخالفة بسبب 

االنظمة والقوانين 
 النافذة

 انهاء الخدمة
 
 

  

مخالفات مالية وادارية  مرسوم 1 مدير عام وزارة الزراعة
 ومسلكية وتمرد

مطالعة اضافية 
تتمحور حول ان 

المحاكمة الوجاهية 
لم تأت بأي دليل 

 حسي جديد

االكتفاء بعقوبة 
صادرة بحقه من 
 التفتيش المركزي
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 في القضزيز المعجزة مت قبي م وضية الح ومة لدى الهيئة التأديبية الخزصة بزلبلديزت: 
- 2013خالل العامين قضية  35تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات 

برز الجدولين التاليين صفة المشتكى ي ،ما يلي وفي ،مطالعة 16كتابًا و 31تمك بشأنها اعداد  ،2014
 والعقوبة المقترحة: معليه

 
 التدبير او الجراء المقترح  المشت ى  ليهم

 العدد العوع  العدد الص ة
التوقيف عن العمل لمدة   24 رئيس بلدية

 شهر
1 

التوقيف عن العمل لمدة   2 نائب رئيس بلدية
 ثالثة اشهر

1 

اعضاء مجلس 
 بلدي

التوقيف عن العمل لمدة   5
 ستة اشهر

4 

التوقيف عن العمل لمدة   3 البلدية ككل
 سنة

1 

 1 االقالة  3 رئيس بلدية سابق
انتظار نتيجة المحاكمة   1 سابقمجلس بلدي 

 الوجاهية
3 

عدم الصالحية او عدم    
 المالحقة

3 

عدم تحديد نوع المخالفة    
 في قرار االحالة

1 

 1 ال اء قرار االحالة   
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 ادارة المعزقصزت -ثزلثزا 
 
 المهزم التي تضطلع بهز إدارة المعزقصزت .ش

 ،1959-12-16تاريخ  2866رقم من المرسوم  17وفق احكام المادة  ،تتولى إدارة المناقصات
التدقيق في محتويات ملف كل مناقصة والتثبت من خلوه من المخالفات والنواقص  (ونظام المناقصات

 : والتأكد بصورة خاصة من 
 إدراج المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها.-
 .لمستندات المفروضةإحتواء الملف على ا-
 وجود ما يثبت توفر اإلعتماد للصفقة.-
 وانطباق احكامه على القوانين واألنظمة. ،تصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجة الصالح-
حد أو ترجيح كفة أ ،خلو دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة-

 المنافسين.
ي أو وبدون أي مبرر فن ،تطبيق األحكام القانونية منعدم تجزئة األش ال أو اللوازم ب ية التهرب -

 مالي.
 صحة تقدير الكميات واألسعار.-
 
 2014لعزم خالي ا إعجززات إدارة المعزقصزت .ب
 توحيد الغالف الخزرجي في ش له -1

مراقبة مدى تقيد االدارات العامة بمضمون كتابيها رقم  ،2014الل العام تابعت ادارة المناقصات خ
، الصادرين استنادًا الى تعميم 1/8/2012تاريخ  342/10، ورقم 30/6/2012تاريخ  292/10

دة 17/4/2012تاريخ  8/2012دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  ، بهدف اعتماد معايير واجراءات موحك
إليداع محتويات العرض  ،عليه من ادارة المناقصاتتجعل من ال الف الثالث الذي يتم الحصول 

دًا في شكله ،فيه  ،مساواةيضمن العدالة والو  ،ما يحدك من امكانية وضة أيكة عبارة فارقة أو مميزة ،موحك
ًا يت ،تأكد من تضمين دفاتر الشروط الخاصةوعمدت الى ال ،والمنافسة بين العارضين  علق بكيفيةنصك

 التالي:الشكل  وفقالعروض تقديم 
" يوضة ال الفان األول والثاني في غالف ثالث، يتم الحصول عليه من قلم ادارة المناقصات، ومعنون 

والتاريخ المحدد لجلسة التلزيم باألرقام على  ،وال يذكر على ظاهره سوى موضوع االلتزام ،باسمها
رة مميزة كإسم العارض أو دون أية عبارة فارقة أو اشا ،الشكل التالي : اليوم/الشهر/السنة/الساعة

وتكون الكتابة على ال الف الثالث بواسطة  .وذلك تحت طائلة رفض العرض ،صفته أو عنوانه
ترسل  .تلصق عليه عند تقديمه الى قلم ادارة المناقصات ،الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون

 تلزيم".بق تاريخ جلسة الالعروض الى ادارة المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يس
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رفض و  ،التي ال تتضمن هذا النص الى مصادرها لتصويبها ،اعادة دفاتر الشروط الخاصة تجر و 
ط يعطى مقدكم العرض الواحد غالفًا واحدًا فقو  ،استقبال اية عروض ال تقدم وفقًا لآللية المشار اليها

 من قبل ادارة المناقصات.
 
 مصعو ة في لبعزتالعروض المقّدمة ل لع  – 2

جوابًا  ،، الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء9/6/2012تاريخ  254/10رقم بموجب كتابها 
تمنكت ادارة المناقصات تضمين مشروع التعميم  ،5/6/2012/ص تاريخ 1067كتاب رقم العلى 

 ،25/2/1981تاريخ  16رقم  لرأي االستشاريما جاء في ا ،المتعلق بإعطاء االفضلية للسلة الوطنية
بتخفيض قيمة العرض المقدكم لسلة مصنوعة  اوصىالصادر عن ديوان المحاسبة حول الموضوع الذي 

كون هذا الرأي ينسجم  ،المقارنة مة بقية العروض قبل إجراء (٪ 10حاليًا وفي لبنان بنسبة األفضلية 
نمية الوطنية وتحقيق مقتضيات الت لمبت ى منه إعطاء االفضلية للسلةامة روحية وحرفية النص 

 وال سيما المتوسطة والص يرة الحجم منها. ،المستدامة بتشجية المؤسسات اللبنانية
الذي طلب  ،14/2012، صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 2012حزيران  28بتاريخ 
دفاتر الشروط الخاصة عند وضة  ،الى جمية االدارات العامة والمؤسسات العامة والبلدياتفيه 

اعطاء حق االستفادة من االفضلية الممنوحة للسلة المصنوعة  ،او عند فض العروض ،بالتلزيمات
وفقًا لمضمون رأي ديوان  ،من قانون المحاسبة العمومية 131استنادًا الى احكام المادة  ،في لبنان

لوطنية التي حددت انواعها ، ال سيما السلة ااآلنف الذكر 25/2/1981تاريخ  16المحاسبة رقم 
ى انه مة اإلشارة ال .بموجب مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء ،والشروط التي يجب ان تتوافر فيها

الى فيه الذي طلب  ،2/97التعميم رقم صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء  1997-1-18بتاريخ 
طنية في كافة انواع صفقات وجوب اشراك السلة الو  ،جمية االدارات والمؤسسات العامة والبلديات

وتالفي عملية  ،التلزيم العمومية شرط استيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط
 .عن طريق حصر حق االشتراك بالصفقات بالماركات واالنواع االجنبية ،اقصائها

 14/2012ورين رقم ، على تطبيق التعميمين المذك2014العام  خاللحرصت ادارة المناقصات قد و 
وشروط  باألفضليةالنصوص المتعلقة  ،على وجوب تضمين دفاتر الشروط الخاصة ، مشددةً 2/97و

 االستفادة منها وتطبيق المعادلة المتعلكقة بها عند فض العروض.
 
  الشروط الدارية الموّحدة – 3

، 26/8/2014تاريخ  305/10في كتابها رقم  ،لى كافة االدارات العامةان ادارة المناقصات طلبت ا
حرصًا على اعتبارات العدالة والمساواة  ،ضمن دفاتر الشروط الخاصة ،توحيد الشروط االدارية العامة

 ،نظام المناقصات(و 2866/59من المرسوم التنظيمي  17عماًل بأحكام المادة وذلك  ،وتكافؤ الفرص
وحتى  ،رىبين ادارة وأخو  ،االدارية العامة بين صفقة وأخرى بعد ان تبيكن لها وجود تفاوت في الشروط

 .نفسها لإلدارةبين صفقة وأخرى عائدة 
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 ،( لكل دفاتر الشروط   الخاصةCDكما طلبت ارفاق هذه الدفاتر بنسخ الكترونية على قرص مدمج و
عملها في  لإلستفادة منه في تحسين وتطوير ،وذلك تسهياًل لعملها في تكوين أرشيف الكتروني لديها

 .لما يخدم توحيد المعايير المعتمدة في الصفقات العمومية ،المستقبل
 
 التقيد بزآلراء ال تشزرية الصزدرة  ت ديوات المحز بة – 4

مواضية  في عدةعملت ادارة المناقصات على التقيد باآلراء االستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة 
 :األمور التالية كما طلبت من الديوان ابداء الرأي في  ،العارض الوحيد وعكموض

 العواقص غير الجوهرية الجزئز ا ت مزلهز-
استنادًا الى  ،من ديوان المحاسبة 21/7/2012تاريخ  321/10طلبت ادارة المناقصات بكتابها رقم 

لرأي حول تطبيق ا ءابدا ،(وتعديالته 82/83المرسوم االشتراعي رقم ومن قانون تنظيمه  87المادة 
، التي تنص على انه : " ال يجوز 2866/59من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  37المادة 

وال العرض المخالف للشروط المفروضة في  ،للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة افالس
 .القوانين واالنظمة وفي دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة

ا يستدركو أن ب ،قبل الشروع بفض بيانات االسعار ،انه يجوز للجنة ان ترخكص علنًا للمناقصين غير
 ." نواقص ال صفة جوهرية لهاامامها ما قد يكون في عروضهم من 

 
 مدى توفر  عصر المعزف ة في ظي بعض الوضزع المتشزب ة-

ويكون  ،مديرها المفوض بالتوقيةكأن يكون عرض لشركة محدودة المسؤولية ش.م.م موقة من شخص 
هذا الشخص ذاته رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة اخرى مشتركة في المناقصة. ما حدا بإدارة 

ابداء الرأي العتماده  7/8/2013تاريخ  266/10المناقصات الطلب الى ديوان المحاسبة بكتابها رقم 
 وتعميمه على لجان المناقصات.

 
 مت قزعوت الر وم البلدية  57 المزدةاح زم  ي ية تطبيق -

تها وقد تبين لها في معرض دراس ،ان ادارة المناقصات تجري مزايدات مبيعات لمختلف االدارات العامة
ى الرسم راحة الصان دفاتر الشروط ال تشير  ،لمدى قانونية دفاتر الشروط الخاصة بهذه المزايدات

الرسوم البلدية التي تنص على ان تخضة المبيعات من قانون  57المنصوص عليه في المادة  ،البلدي
من القانون  58كما ان المادة  ،من ثمن المبية ٪2.5التي تجري بطريقة المزايدة لرسم نسبي قدره 

ويستوفى بواسطة البلدية المختصة او االدارة  ،ذاته نصت على ان يفرض هذا الرسم على الشاري
نت أكا ،شخص المعنوي او الطبيعي الذي يجري المزايدةالعامة او المرجة القضائي الصالح او ال

 لصالحه او بواسطته.
الرأي ابداء  ،17/7/2013تاريخ  29/10بكتابها رقم من ديوان المحاسبة ادارة المناقصات طلبت وقد 

 ،اتالمناقص  المزايدة بواسطة ادارة يتبة فيها حول مدى انطباق هذا النص على المبيعات التي 
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المواد  كامألحوفقًا  ،هذا الرسم في حال توجبه عاطوتحديد آلية اقت ،ختلف االدارات العامةوالعائدة لم
 .من قانون الرسوم البلدية 57-58-59
 
 اإلدارية والمزلية ،ال عية ،مت العواحي البيئية ،درا ة دفزتر الشروط الخزصة-5

ضمن  ،2866/59المرسوم تقوم إدارة المناقصات بممارسة صالحياتها المنصوص عليها في 
 ،اتهاوابداء مالحظ ،وتحرص على دراسة دفاتر الشروط الخاصة ،اداريًا وفنياً لها اإلمكانات المتاحة 

ن الوزارات بضرورة أخذ مقتضيات التنمية المستدامة بعيمة تذكير  ،واقتراإل اجراء التصحيحات الالزمة
وسطة ا يتعلق بحماية المؤسسات الص يرة والمتال سيما في مرحلة صياغة دفاتر الشروط فيم ،االعتبار
تقيد ضرورة المة اإلشارة الى  ،وعدم وضة شروط تحدك من المنافسة ،واليد العاملة اللبنانية ،الحجم

 ،، الموجه الى جمية اإلدارات والمؤسسات العامة28/2012بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 
وأصول  ،يجي لمشارية السياسات والخطط والبرامج في القطاع العامبشأن التقيد بالتقييم البيئي االسترات

تاريخ  28/2013بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم العمل وضرورة  ؛تقييم األثر البيئي
وااللتزام  ،المتعلق بوجوب التقيد بالمواصفات القياسية والوطنية في دفاتر الشروط 5/10/2013

 ؛ 23/7/1962 بتاريخالصادر  وليبنور( قاييس والمواصفات اللبنانيةبتطبيق قانون انشاء مؤسسة الم
، 29/7/2013تاريخ  21تشدد إدارة المناقصات على العمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم كما 
 يفي حال تعذر ذلك فانه و  ،ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية عن المصارف الوطنيةحول 

صدور تأكيد من مصرف لبنان على قبول الوضعية القانونية للمصرف األجنبي  ،االتفاقيات الدولية
إدارة المناقصات على تطبيق مضمون مذكرة النيابة العامة  تحرصكما  ،الصادر عنه كتاب الضمان

دراج نص في دفتر الشروط الخاصة الناحية  7/12/2013تاريخ  38/2013لديوان المحاسبة رقم 
  ئي قبل المباشرة بالتنفيذ.بتقديم التأمين النها

 
 2003مت قزعوت موازعة العزم  37المزدة اح زم تطبيق  -6

اجازت لمديرية الشؤون الج رافية في الجيش اللبناني  ،2003من قانون موازنة العام  37ان المادة 
االشتراك في صفقات تلزيم المطبوعات التي تجريها اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات 

على ان تعفى " من شرط تقديم كتاب ضمان مصرفي او  ،واتحادات البلديات والمجالس والصناديق
 وط المتعلقة بهذه الصفقات".واإلبقاء على سائر الشر  ،براءة ذمة
عدم قبول العرض المقدكم من مديرية  ،اعاله المشار اليهبحذافيره و  37المادة تطبيق نص وينتج عن 

او  ،الستحالة حصولها مثاًل على شهادة انتساب ل رفة التجارة والصناعة والزراعة ،الشؤون الج رافية
 إذاعة تجارية او افادة عدم افالس او تصفية قضائية.

اجازت لمديرية الشؤون الج رافية االشتراك في  ،2003من قانون موازنة العام  37وبما ان المادة 
االمر الذي يتناقض والمبدأ القانوني القائل بعدم إلزام احد  ،ومنعته عنها في ذات الوقت ،المناقصة
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 سيما وان عروض مديرية ،االموال العموميةفي ضرر ما يلحقه ذلك من ن فضاًل ع ؛بأمر مستحيل 
 األخرى.العروض قيمة الشؤون الج رافية تقل بعدة اضعاف عن 

وقامت  ،وبما ان بعض لجان المناقصات كانت قد أخذت سابقًا بهذا التفسير بحجة اإللتزام بالنص
لمستندات لعدم تقديم كافة ا -لجيش اللبنانيا –رفض العروض المقدمة من مديرية الشؤون الج رافية ب

 لعرض المقدكم من مديرية الشؤونقبلت لجان أخرى افي حين  ،الخاصة المطلوبة في دفاتر الشروط
 الحصول عليها. المرفق بمستندات يسهل الج رافية 

دة في عمل لجان المناقصات ،لذلك  رةإلداأصدر المدير العام  ،وحرصًا على اعتماد معايير موحك
 طلب فيها من لجان المناقصات: 2013-12-7تاريخ  38/2013المناقصات المذكرة رقم 

صفقات  لالشتراك في ،قبول العروض المقدمة من مديرية الشؤون الج رافية في الجيش اللبناني –أ 
ون طلب د وذلك ،التي تجرى عبر إدارة المناقصات ،اللوازم واالش ال والخدمات المتعلقة بالمطبوعات

ة أصاًل والموضوع ،المستندات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه الصفقات
رية إذاعة تجا –شهادة تسجيل في السجل التجاري وألشخاص القطاع الخاص من شركات ومؤسسات 

بها من لوالتي ال يمكن ط ،(شهادة تسجيل في وزارة المالية –افادة عدم افالس وتصفية قضائية  –
 إدارات الدولة.

 .قراءة نصوص دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات قبل مواعيد الجلسات وااللتزام بمضمونها –ب 
ى علحرصت  ،في معرض دراستها لدفاتر الشروط الخاصةو إدارة المناقصات مة اإلشارة الى ان 

مستندات التي تقديم ال تضمين هذه الدفاتر نصوصًا صريحة بشأن اعفاء مديرية الشؤون الج رافية من
كما حرصت على تبليغ هذه المذكرة الى كل من المديرية العامة لرئاسة  ،يستحيل الحصول عليها

 ،بةالنيابة العامة لدى ديوان المحاسو رئاسة ديوان المحاسبة  ،رئاسة التفتيش المركزي ،مجلس الوزراء
 .ياإلدار سير العمل وذلك عماًل بمبدأ الشفافية وحسن 

تؤكد خضوع  682/2014أعطت هيئة التشرية واالستشارات استشارة برقم  22/6/2014يخ وبتار 
مديرية الشؤون الج رافية في الجيش لموجب تقديم افادة انتساب او عدم انتساب الى مديرية الضريبة 

 إدارة المناقصات بهذا الرأي. اخذتوقد  ،على القيمة المضافة
 
 إعجززات في مجزي المعلومزتية-7

 ،تيةأخصائي معلوما –التعاقد مة مبرمج محلل جرى و  ،تمك تعيين مهندس معلوماتية 2015بداية العام 
نشاء قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تجرى عبر كما تمكت المباشرة بإ

 ،عاراألس ،المناقصات تتضمن هذه المعلومات تفاصيل عن على ان  ،اإلدارة على مختلف أنواعها
ة البيانات االستفادة من قاعدوسيتم . هم(أسباب رفضوالعارضين  ،اللجان ،جلسات التلزيم ،التلزيمات

ير صدار تقارير أسبوعية وشهرية عن سإلتخزين جمية المعلومات المتعلقة بعمل إدارة المناقصات و ل
 .عملها
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نيفها وتص ،الواردة والصادرة ،اتبوشر بإنشاء أرشيف رقمي يضم جمية معامالت إدارة المناقص كما
يجري ما ك ،استخراج أي معلومة بطريقة سريعة ما يسهل ،وجهة اإلحالةو بحسب موضوعها وتاريخها 

إلدارة عند بهذه االعمل على تحضير تصميم لموقة إدارة المناقصات يتناسب مة المهام التي ستناط 
 .انون الصفقات العموميةإقرار ق

  2014اعجززات ادارة المعزقصزت خالي العزم ملخص  ت -8
 2014مو د خالي العزم تحديد  دد المل زت التي در ت مع  – 1جدوي رقم 

 
 
 
 

 الشهر
 المجموع  1ك  2ت  1ت  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2ك الدارة

 60 5 6 2 6 6 7 3 3 0 2 10 10 وزارة الطزقة والميزه
 22 3 6 2 3 1 2 3 1 0 0 1 0 والبلديزتوزارة الداخلية 

 9 0 0 2 0 3 2 1 1 0 0 0 0 وزارة العدي
 5 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 وزارة ال الم

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 وزارة الشؤوت الجتمز ية
 15 9 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 وزارة الشغزي العزمة والعقي

 25 1 3 4 5 5 1 2 1 1 0 0 2 وزارة الزرا ة
 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 وزارة الثقزقة

 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العزلي
 8 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 وزارة المالية

 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 رئاسة مجلس الوزراء
 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصحة العامة

 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 ةوالتجار  وزارة االقتصاد
 161 18 20 14 20 18 14 15 10 2 3 13 14 المجموع
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 2014خالي العزم في  دد المل زت التي در ت مع تصحيح  -2جدوي رقم 

  الشهر 
ك  اإلدارة 

2 
 المجموع 1ك  2ت  1ت  شيلوي آب تموز حزيرات شيزر عي زت آذار شبزط

 6 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 وزارة الطزقة والميزه

وزارة الداخلية 
 والبلديزت

0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 8 

 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 وزارة ال الم
وزارة األشغزي العزمة 

 والعقي
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 

 7 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 وزارة الزرا ة
وزارة التربية والتعليم 

 العزلي
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 وزارة المزلّية
 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصحة العزّمة

 32 2 2 2 0 0 9 3 1 5 1 3 4 المجموع
 
 
 
 
 

 2014 دد المل زت التي در ت مع تحديد مو د في خالي العزم 
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ملفات(  7وزارة الزراعة و ،ملفات( 8الداخلية والبلديات ووزارة كل من يبين لنا الرسم البياني أعاله ان 

 .كان لها الحصة األكبر من عدد الملفات التي درست مة تصحيح ملفات( 6ووزارة الطاقة والمياه و
 

 .2014خالي العزم في مجموع المل زت التي در ت  – 3جدوي رقم 

اإلدارة العزئدة لهز مل زت  الشهر 
 الص قزت

 التي المل زت دد 
در ت مع تحديد مو د 

 تلزيم

در ت  التي المل زت دد 
 مع ا زدة للتصحيح

مجموع 
 المل زت

 در ت التي

  زعوت الثزعي

 11 1 10 وزارة الطزقة والميزه
 4 2 2 وزارة الزرا ة
 1 0 1 وزارة الثقزفة

 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العزلي
 1 1 0 وزارة المزلّية
 18 4 14 المجموع

 شبزط

 10 0 10 وزارة الطزقة والميزه
 4 3 1 وزارة الداخلية والبلديزت

 1 0 1 وزارة الثقزفة
 1 0 1 وزارة المزلّية
 16 3 13 المجموع

 آذار

 2 0 2 وزارة الطزقة والميزه
 1 1 0 وزارة الداخلية والبلديزت

 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العزلي
 4 1 3 المجموع
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 عي زت

 2 2 0 وزارة الطزقة والميزه
 2 2 0 وزارة الداخلية والبلديزت

 1 0 1 وزارة ال الم
 2 1 1 وزارة الزرا ة
 7 5 2 المجموع

 شيزر

 3 0 3 وزارة الطزقة والميزه
 1 0 1 وزارة الداخلية والبلديزت

 1 0 1 وزارة العدي
 1 0 1 وزارة الشؤوت اإلجتمز ية

 1 0 1 الزرا ةوزارة 
 1 0 1 وزارة الثقزفة

 1 1 0 وزارة التربية والتعليم العزلي
 1 0 1 رئز ة مجلس الوزراء

 1 0 1 وزارة اإلقتصزد والتجزرة  
 11 1 10 المجموع

 حزيرات

 3 0 3 وزارة الطزقة والميزه
 4 1 3 وزارة الداخلية والبلديزت

 1 0 1 وزارة العدي
 1 1 0 وزارة ال الم

 4 1 3 وزارة األشغزي العزمة والعقي
 2 0 2 وزارة الزرا ة
 1 0 1 وزارة المزلّية

 1 0 1 رئز ة مجلس الوزراء
 1 0 1 وزارة اإلقتصزد والتجزرة  

 18 3 15 المجموع

 تموز

 10 3 7 وزارة الطزقة والميزه
 3 1 2 وزارة الداخلية والبلديزت

 2 0 2 وزارة العدي
 1 1 0 وزارة ال الم
 4 3 1 وزارة الزرا ة

 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العزلي
 1 1 0 وزارة المزلّية

 1 0 1 وزارة اإلقتصزد والتجزرة  
 23 9 14 المجموع

 آب
 6 0 6 وزارة الطزقة والميزه

 1 0 1 وزارة الداخلية والبلديزت
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 3 0 3 وزارة العدي
 5 0 5 وزارة الزرا ة
 2 0 2 وزارة المزلّية

 1 0 1 رئز ة مجلس الوزراء
 18 0 18 المجموع

 شيلوي

 6 0 6 وزارة الطزقة والميزه
 3 0 3 وزارة الداخلية والبلديزت

 2 0 2 وزارة ال الم
 2 0 2 وزارة األشغزي العزمة والعقي

 5 0 5 وزارة الزرا ة
 1 0 1 وزارة المزلّية
 1 0 1 الوزراءرئز ة مجلس 
 20 0 20 المجموع

 تشريت شوي

 2 0 2 وزارة الطزقة والميزه
 2 0 2 وزارة الداخلية والبلديزت

 2 0 2 وزارة العدي
 1 1 0 وزارة األشغزي العزمة والعقي

 4 0 4 وزارة الزرا ة
 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العزلي

 2 0 2 وزارة المزلّية
 1 0 1 الوزراءرئز ة مجلس 

 1 1 0 وزارة الصحة العزّمة
 16 2 14 المجموع

 تشريت ثزعي

 6 0 6 وزارة الطزقة والميزه
 6 0 6 وزارة الداخلية والبلديزت

 2 0 2 وزارة ال الم
 2 1 1 وزارة األشغزي العزمة والعقي

 4 1 3 وزارة الزرا ة
 1 0 1 وزارة المزلّية

 1 0 1 وزارة الصحة العزّمة
 22 2 20 المجموع

  زعوت شوي

 5 0 5 وزارة الطزقة والميزه
 3 0 3 وزارة الداخلية والبلديزت

 9 0 9 وزارة األشغزي العزمة والعقي
 1 0 1 وزارة الزرا ة

 1 1 0 وزارة التربية والتعليم العزلي
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 32أعيد منها للتصحيح  ،ملفاً  193هي  2014والخالصة ان مجموع عدد الملفات المدروسة لعام 

 .٪16.58 تهنسبما ملفًا أي 
 

 4جدوي رقم 

 اإلدارة
 دد المل زت التي 
ُدر ت مع تحديد 

 مو د

 دد المل زت التي 
ُدر ت مع إ زدة 

 للتصحيح
 ٪الع بة  المجموع

 34.20 66 6 60 وزارة الطزقة والميزه
 15.54 30 8 22 وزارة الداخلية والبلديزت

 4.66 9 0 9 وزارة العدي
 3.63 7 2 5 وزارة ال الم

 0.52 1 0 1 وزارة الشؤوت اإلجتمز ية
 9.33 18 3 15 وزارة األشغزي العزمة والعقي

 16.58 32 7 25 وزارة الزرا ة
 1.55 3 0 3 وزارة الثقزفة

 3.11 6 2 4 والتعليم العزليوزارة التربية 
 5.70 11 3 8 وزارة المزلّية

 2.59 5 0 5 رئز ة مجلس الوزراء
 1.04 2 1 1 وزارة الصحة العزّمة

 1.55 3 0 3 وزارة اإلقتصزد والتجزرة  
 100 193 32 161 المجموع

 

 1 1 0 وزارة المزلّية
 20 2 18 المجموع

 193 32 161 المجموع العزم  
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 .مة بزلليرة اللبعزعية )ي.ي(الص قزت الملزّ  – 5جدوي رقم 

 العدد ع بة العدد اإلدارة
٪ 

 القيمة ع بة القيمة اإلجمزلية )ي.ي.(
٪ 

 62.93 56،165،841،700.00 59.38 57 وزارة الطزقة والميزه
وزارة الداخلية 

 5.53 4،938،735،000.00 11.46 11 والبلديزت

 3.27 2،915،980،566.00 10.42 10 وزارة العدي
 0.22 195،910،000.00 2.08 2 وزارة ال الم

الشؤوت وزارة 
 0.00 0 0.00 0 اإلجتمز ية

وزارة األشغزي العزمة 
 19.11 17،051،303،210.00 2.08 2 والعقي

 7.59 6،771،310،000.00 8.33 8 وزارة الزرا ة
 0.24 210،577،400.00 1.04 1 وزارة الثقزفة

وزارة التربية والتعليم 
 العزلي

1 
1.04 168،601،500.00 0.19 

 0.25 219،565،500.00 2.08 2 وزارة المزلّية
 0.00 0 0.00 0 رئز ة مجلس الوزراء

وزارة الشبزب 
 والريزضة

2 2.08 609،808،100.00 0.68 

 0.00 0 0.00 0 وزارة الصحة العزّمة
 0.00 0 0.00 0 وزارة اإلقتصزد والتجزرة  

 100 89،247،632،976.00 100 96 المجموع
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 التي لم تح ب مع المجموع بزلعظر الى طبيعتهز : ،مةالص قزت الملزّ  وفي مز يلي، عورد

 : وزارة المزلية –ش 
ديرية اليانصيب م –مزايدة تلزيم إدارة واستثمار يانصيب " اللوتو اللبناني " لحساب وزارة المالية  -

 .بدالت االشتراكات باللعبة في كل سحبجموع من قيمة م ٪ 41.5الوطني 

 ( من قيمة٪ 21.50على أساس تنزيل مئوي والمجراة صفقة بية أوراق اليانصيب الوطني  -
 الجعالة عن كل إصدار.

 وزارة الشغزي العزمة والعقي –ب 
مزايدة تلزيم استثمار او تقديم واستثمار كونتوارات في قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري  -

 6// ل.ل 68.310.000الواحد // للكنتوار بدل استثمار سنوي  ،كونتوارات( 6والدولي 
 //ل.ل409.860.000كونتوارات = // 

 //ل.ل44.055.000غيار مستهلكة وغير صالحة متنوعة //قطة مزايدة بية  -

 //ل.ل549.835.000مزايدة بية آليات ومعدات قديمة // -

المجموع العام للمزايدات العمومية في وزارة االش ال العامة والنقل 
 .//ل.ل1.003.750.000//

 .الص قزت الملّزمة بزلدولر )$( – 6جدوي رقم 
 ٪ القيمة ع بة ($)القيمة اإلجمزلية  ٪العدد ع بة  العدد اإلدارة

 36.17 568،799.00 40 2 وزارة الداخلية والبلديزت
 3.008 47،300.00 20 1 وزارة األشغزي العزمة والعقي

 60.83 956،600.00 40 2 وزارة الزرا ة
 100 1،572،699.00 100 5 المجموع
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 .€الص قزت الملّزمة بزليورو  – 7جدوي رقم 

 

  

 ٪الع بة  (€)القيمة اإلجمزلية  ٪الع بة  العدد اإلدارة
 100 349،069.00 100 1 وزارة الداخلية والبلديزت

 100 349،069.00 100 1 المجموع

100

موزعة على االدارات والوزارات ( €) نسبة قيمة التلزيمات 

وزارة الداخلية والبلديات



 ــــــــ 58 ــــــــ
 

( €القيمة الموازية بزلليرة اللبعزعية )ي.ي( ل زمي الص قزت الملّزمة )ي.ي +$+ – 8جدوي رقم 
 .2014خالي العزم 

 

 

 
 

 القيمة اإلجمزلية )ي.ي.( ٪ العدد ع بة العدد اإلدارة
 
 القيمة ع بة

٪ 
 60.88 56،165،841،700 55.882 57 وزارة الطزقة والميزه

 6.976 6،436،346،660 13.725 14 وزارة الداخلية والبلديزت
 3.161 2،915،980،566 9.8039 10 وزارة العدي
 0.212 195،910،000 1.9608 2 وزارة ال الم

 18.56 17،122،607،960 2.9412 3 وزارة األشغزي العزمة والعقي
 8.903 8،213،384،500 9.8039 10 وزارة الزرا ة
 0.228 210،577،400 0.9804 1 وزارة الثقزفة

 0.183 168،601،500 0.9804 1 وزارة التربية والتعليم العزلي
 0.238 219،565،500 1.9608 2 وزارة المزلّية

 0.661 609،808،100 1.9608 2 وزارة الشبزب والريزضة
 100 92،258،623،886 100 102 المجموع
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مقزرعة بيت الص قزت التي لّزمت في إدارة المعزقصزت وبيت بعض المؤ  زت  – 9جدوي رقم 

 .العزمة

 
 
 
 
 
 

 قيمة التلزيم )ي.ي.(  دد الص قزت  المرجع اإلدارة
التقرير ال عوا  إدارة المعزقصزت

 92،258،623،885.53 102 2014للعزم 

 789/1 تزب رقم مجلس اإلعمزء واإل مزر
 283،255،083،142.46 99 25/2/2015تزريخ

 تزب رقم  الصعدوق المر زا للمهجريت
 /ص.م11/141
 25/2/2015تزريخ

4 
1،018،359،530.33 

 تزب رقم  مجلس الجعوب
تزريخ  2/ص214
26/2/2015 

54 
45،393،399،912.00 
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 .ع بة الص قزت التي جرت  ت طريق المعزقصة وا تدراج العروض – 10جدوي رقم 

 
 
 

 اإلدارة
 دد 

المعزقصزت 
 العمومّية

 دد 
ا تدراج 
 العروض

 دد 
 الص قزت

 ع بة
ا تدراج 
 ٪ العروض

 ص ر 57 0 57 وزارة الطزقة والميزه
 ص ر 14 0 14 وزارة الداخلية والبلديزت

 ص ر 10 0 10 وزارة العدي
 ص ر 2 0 2 وزارة ال الم

 66 3 1 2 وزارة األشغزي العزمة والعقي
 ص ر 10 0 10 وزارة الزرا ة
 ص ر 1 0 1 وزارة الثقزفة

 ص ر 1 0 1 وزارة التربية والتعليم العزلي
 ص ر 2 0 2 وزارة المزلّية

 100 2 2 0 وزارة الشبزب والريزضة
  102 3 99 المجموع

92,258,623,885.53

283,255,083,142.46

1,018,359,530.33

45,393,399,912.00

إدارة المناقصات مجلس اإلنماء واإلعمار الصندوق المركزي للمهجرين مجلس الجنوب

.(ل.ل)المجموع 

.(ل.ل)المجموع 
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 2014خالي العزم في الصعوبزت التي واجهت إدارة المعزقصزت -ج
 الشغور في مالك إدارة المعزقصزت -

الملحق بالمرسوم رقم  1 في الجدول رقمإدارة المناقصات قد حدد  اإلجمالي لموظفيان العدد 
ل يص المذكورةفي اإلدارة حاليًا العاملين  غير ان، موظفاً  18هو و مالك التفتيش المركزي  2460/59

 .6ويكون العدد الشاغر هو   ،12عددهم الى 
 إدارة المعزقصزت زتحزجتغطية  -

خالل مرحلتي دراسة دفاتر الشروط ودراسة العروض، الى خبراء فنيين  ،المناقصاتإدارة تستعين 
ج اإلدارة كما تحتا ،ة هذهلت طية نفقات الخبر االعتمادات الالزمة  واخصائيين، ما يقتضي معه لحظ

حفظ و  هاشؤون موظفي إلدارةوايالئها الصالحيات الالزمة  ،خاصة بها مصلحة ديوانالمذكورة الى 
 .فيةيأوضاعهم الوظوضبط  ملفاتهم

  وحدة تحليي معلومزتيةضرورة وجود  –
ار من بيانات، يص أرشيف الكتروني وقاعدةتكوين لنظرًا الى حاجة إدارة الصفقات العمومية وذلك 

 ،إدارة المناقصات عن التلزيمات التي تجري من خاللوالمعطيات المعلومات خاللها الى تحليل 
م إرساء من تقدير األسعار التي يتللتمكن  ،واجراء المقارنات الالزمة ،قاسو االفي المتوافرة المعطيات و 

 التلزيمات المؤقتة على أساسها.
   دم دفع تعويضزت للجزت المعزقصزت –

-12-10تاريخ  637/10رقم في كتابها طلبت إدارة المناقصات من رئاسة التفتيش المركزي وقد 
رؤساء وأعضاء لجان  إلعطاءمشروع مرسوم يرمي  ،إيداع مقام رئاسة مجلس الوزراء ،2012

 المناقصات تعويضًا عن اعمال تسند اليهم خارج الدوام الرسمي.

 المالحظزت التي تبديهز إدارة المعزقصزت – د
 اإل الت والتبليغفي  – 1

33

67

%نسبة استدراج العروض 

وزارة األشغال العامة والنقل وزارة الشباب والرياضة
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على وجوب  14969/63من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم  128نصت المادة 
االعالن عن كل مناقصة عمومية في الجريدة الرسمية وفي ثالث صحف يومية على االقل، قبل 

انه يمكن تخفيض هذه المدة الى خمسة ايام على يومًا على االقل،  15التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 
االقل عند اعادة المناقصة او عند الضرورة، شرط ان يقترن التخفيض مسبقًا بموافقة المرجة على 

عد نشر عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط ب ،وفقًا لألصول نفسها ،الصالح لعقد النفقة، وان يعلن
 اعالن المناقصة. 

 ،مناقصات الى خمسة أيامان تقدم معظم االدارات العامة بطلبات تخفيض مهلة االعالن عن الإال 
من قانون المحاسبة العمومية، قاعدة  128كادت تجعل من االستثناء المنصوص عليه في المادة 

 مطلقة. 
من قانون المحاسبة العمومية على  146كذلك االمر في حاالت استدراج العروض، فقد نصت المادة 

تعاضة وعلى امكانية االس ،لعموميةأن تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات ا
عن االعالن بتبليغ المعلومات الالزمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة 

 الذين ترى االدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة، 
  وكأنه قاعدة عامة.  ،وبالتالي فقد طبق التبليغ والذي هو اجراء استثنائي

 في تصعيف المتعهديت:   - 2
وتعديالته، المتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب  26/12/2002تاريخ  9333ان المرسوم رقم 

الدروس لالشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة لألش ال العامة او للدروس العائدة لألش ال العامة، 
لالشتراك في كل فئة من منه على تحديد الكفاءات الخاصة المفروضة  4و  3 ،2نص في المواد 

 هذه الصفقات وآلية تقديم الطلبات للتسجيل في الئحة الكفاءات والتصنيف، 
 وقد نصت المادة الخامسة منه على تأليف هيئة تصنيف المتعهدين واالستشاريين من: 

 
 رئيساً  مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء 

 عضواً  والكهربائية في وزارة الطاقة والمياهمدير عام الموارد المائية 
 عضواً  مدير عام الطرق والمباني في وزارة االش ال العامة والنقل 

 عضواً  مدير عام االنشاء والتجهيز في وزارة االتصاالت
 عضواً  مندوب عن قيادة الجيش اللبناني

 عضواً  مندوب عن مجلس اإلنماء واإلعمار 
 عضواً  المهندسين في بيروت والشمالمندوب عن كل من نقابتي 
 عضواً  مندوب عن نقابة المقاولين

 
بمرسوم يصدر بناء على اقتراإل رئيس مجلس الوزراء،  ،على ان يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضاتها

 .11/2/2004تاريخ  11854قد صدر المرسوم رقم و 
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والذي يحدد نظام عمل هيئة تصنيف  ،المشار اليه 11854وي الحظ انه ورغم صدور المرسوم رقم 
المتعهدين واالستشاريين وتحديد تعويضات اعضائها، ال تزال مجمل هذه النصوص دون التطبيق 

مرسوم رقم  ال ألحكامالعملي، وال يزال يصدر التصنيف عن لجان تشكل في االدارات المختصة، وفقًا 
مام الوزارات واالدارات أالمجال  فسحاالمر الذي ي ،9333/2002المل ى بالمرسوم رقم  3688/66

 التحكم بمسار المناقصات.
رة ضرو ترى  ،يعمل بهالانطالقًا من قاعدة ان النصوص وضعت لتطبق و  ،إدارة المناقصاتوان 

لما في ذلك من اثر إيجابي على إدارة  ،وتعديالته 2002-12-26تاريخ  9333تطبيق المرسوم رقم 
 .الصفقات العمومية

 :  عزصر الم زضلةاجراء الص قزت  لى ا زس  في  - 3
لوحظ ان معظم االدارات تعمد الى اجراء الصفقات العائدة لها على اساس تقديم اسعار، ويتم ارساء 

 صاتقادارة المناوفي هذا االطار تبدي التلزيم من قبل لجان المناقصات على اساس السعر االدنى، 
 المالحظات التالية: 

  ،ان هذه الطريقة تفسح المجال امام قيام تكتالت من العارضين تضة جميعها اسعارًا مرتفعة
سعر الفتقة االدارة في فخ السعر االدنى المعروض، رغم كونه في بعض االحيان اعلى من 

 الحقيقي.

 منها الجودة والصيانة والعمر االفتراضي ،ناك عناصر غير السعر يجب اخذها بعين االعتباره 
عر جرى تداوله اليوم بشأن التكلفة االدنى وليس الس، اضافة الى ما ياالستهالك وكلفة االستخدامو 

 االدنى. 
 منه امكانية  126لحظ في المادة  ،14969/63ن قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم ا

اعتماد عناصر مفاضلة تضاف الى السعر في عملية تقييم العروض، على ان تبين هذه 
 لعناصر بصورة واضحة ومفصلة في دفاتر الشروط الخاصة، ويوضة لكل منها معدل خاص. ا

   منه 126لحظ ايضًا في المادة  14969/63ان قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم، 
 امكانية اجراء التلزيم على اساس تنزيل مئوي على سعر تقدمه االدارة. 

معظم الصفقات على اساس تقديم اسعار، ترى وفي غياب النص واذ تسجل ادارة المناقصات اجراء 
لفت نظر االدارات العامة الى اهمية اجراء الصفقات على اساس عناصر  ،على الزامية السعر التقديري

وهي  ،العمومية  بموجب قانون المحاسبة وهذه االمكانية متاحة  ،المفاضلة والتكلفة وليس السعر(
ومن شأنها المحافظة على المال العام وحسن  ،تحدك كثيرًا من احتماالت التواطؤ بين العارضين

  .تضمين المعادلة عناصر تتعلق باالعتبارات االقتصادية والبيئية واالجتماعيةمة  ،استخدامه
 : في لبعزت العموميةالد م التقعي لتحديث المعزقصزت مشروع في   - 4

ضمن خطة الحكم الرشيد التي تشمل اإلدارات والمؤسسات العامة كافة في لبنان مشروع يأتي هذا ال
   .وتهدف في إحدى محاورها الى تفعيل الرقابة والتوريد في القطاع العام
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 يتضمن هذا المشروع النشاطات الرئيسية التالية : 
 اتيةوالمؤسس   ،عيةدعم تطبيق مبادرة تحديث نظام المناقصات العمومية من النواحي التشري، 

 .والعمالنية من خالل القيام بدراسات وتحليل الوضة القائم واقتراإل مبادرات واعداد مشارية مراسيم

 .دعم انشاء وتش يل الهيكليات التنظيمية واالستشارية ضمن اإلدارات العامة بشكل فاعل 

  حديثية والمبادرات التوضة دليل عملي للمناقصات العمومية يتفق مة افضل الممارسات الدولية
إضافة الى أدوات عملية  ،يشمل المراحل كافة من التخطيط للمناقصة حتى إنجازهاو  ،الجارية

 .والوثائق والنماذج الخاصة بالمناقصة والعقود ،والرسوم البيانية ،أخرى كالكتب التوجيهية

 لمسؤول عن لبشري اتصميم ودعم تطبيق برنامج تنظيمي لبناء قدرات الجهات الرسمية والجهاز ا
 يشمل انشاء وحدات التوريد وتدريب موظفيها. ،التوريد

  ودعم تصميم استراتيجية للتوريد االلكترونيE – Procurement)  ووضة خطة عمل لها
ما في ذلك ب ،واالعداد لتطبيق هذا النظام بحيث تتم ت طية النواحي كافة للمناقصات العمومية

 .(- Auction  Eونيةانشاء منبر للمزايدة االلكترو 

  جراءات لتعزيز النزاهة ولتنفيذ رقابة داخلية وخارجية بهدف ضمان تنفيذ وضة سياسات وا 
 .إجراءات التوريد على افضل وجه ممكن

 .وضة منهجية إلجراء المقارنات وقياس األداء في مجال المناقصات العمومية 

 2FMR التعزوت مع البعك الدولي ضمت مشروع – 5

 16/10/2014تاريخ  41التعاون مة البنك الدولي وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم في اطار 
 FMR )Fiscal Management 2من اجل استكمال مشروع اصالإل إدارة المالية العامة و

Reform Project   المنفذ من قبل وزارة المالية والمتضمن في احد بنوده تحسين  الشفافية
من خالل تجهيز إدارة المناقصات ببعض المعدات وتزويدها  ،ةفي إدارة المناقصات العام

 تمك: ،بالدعم التقني
  مناقصة لتزويد إدارة المناقصات بموقة  إلطالقالتحضير مة مندوبي البنك الدولي

وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية ضمانًا لحسن  ،الكتروني خاص بها على شبكة االنترنت
 سير العمل في اإلدارة.

  المديرية  –تسجيل العالمة الفارقة التابعة للموقة االلكتروني في وزارة االقتصاد والتجارة
بموجب كتاب إدارة  ،مصلحة حماية الملكية الفكرية –العامة لالقتصاد والتجارة 

 ، الموجه الى رئاسة التفتيش المركزي.31/1/2014تاريخ  40/10المناقصات رقم 

  18/10بكتاب إدارة المناقصات رقم  ،لشؤون التنمية اإلداريةمراسلة مكتب وزير الدولة 
( على الخادم Hostingمن اجل استضافة الموقة االلكتروني و 17/1/2015تاريخ 

( لدى الجامعة األميركية في Domainووتسجيل النطاق  ،( لديهم من جهةserverو
 .( من جهة ثانيةAUBوبيروت 
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  مشروع قزعوت الص قزت العمومية – 6
تاريخ  9506احالت الحكومة اللبنانية الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 

في خطوة متقدمة لتوحيد المعايير  ،مشروع قانون الصفقات العمومية 12/12/2012
المعتمدة في الصفقات العمومية في إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات 

خضاع عملية التلزيم التي تأخذ طابعًا  ،العمومية البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة وا 
 ،ال مركزياً بسبب اجرائها في إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات

 لرقابة مركزية قوية.
زارة او فتجري كل و  ،يعتمد مشروع القانون على الالمركزية في اجراء الصفقات العمومية

كما لمجلس الوزراء الطلب من إدارة  ،ولها ان ارادت ،ة لها مباشرةإدارة الصفقات العائد
ن الالمركزية ستصبح هي القاعدة في ابمعنى  ،الصفقات العمومية اجراء صفقة معينة

ما بإرادة وهذا االستثناء مرتبط إ ،عملية تلزيم الصفقات العمومية والمركزية هي االستثناء
اذ  ،أو أنه يتعلق بتأمين حاجات مشتركة ،الوزراءالسلطة المتعاقدة أو بقرار من مجلس 

ة إدار  ،من مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية 118أعطت الفقرة ود( من المادة 
بناء على طلب الجهات الخاضعة  ،الصفقات العمومية صالحية اجراء الصفقات
 .لصالحيتها او بناء على طلب مجلس الوزراء

 إدارة المعزقصزت المالحظزت التزلية :وفي هذا ال يزق، شبدت  
 المرونة الالزمة للقيام بما هو  ئهاضرورة تفعيل إدارة الصفقات العمومية لناحية إعطا

مالية لتسديد نفقات الخبرة الفنية والقانونية وال ،ورصد موازنة خاصة بها كافية ،مطلوب منها
دراج نصوص صريحة في مشروع قانون الص ،الضرورية لعملها ية فقات العمومية لناحوا 

 .اإلدارة المذكورةانشاء مصلحة الديوان في 
  انك اخضاع عملية التلزيم في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات الى رقابة

دة مما يحوليسمح ب ،مركزية فاعلة من قبل إدارة الصفقات العمومية  تطبيق معايير موحك
 ادات لدى اإلدارات المختلفة.دون تضارب اآلراء والحلول واالجته

 لزامية استقصاء األسعار في كل  ،العمل بالسعر التقديري السري والنص على آلية وا 
وهي ضوابط ال بد من الرجوع اليها في أي تشرية حديث للصفقات  ،الصفقات العمومية

إل اء مركز رئيس المصلحة اإلداري الملحوظ في  عدم جواز مة اإلشارة الى ،العمومية
نظرًا  ،والمعمول به حالياً  ،وتعديالته 2460/59الملحق بالمرسوم رقم  1لجدول رقم ا

ها في المرسوم ليمنصوص عوال ،إدارية وقانونية وتنظيميةمن  ،للمهام المنوطة به
مصلحة  انشاءضرورة إضافة الى  ،(تنظيم اإلدارات العامةو 111/59االشتراعي رقم 

 .خاصة بإدارة المناقصاتالالديوان 
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 ش مزي مصلحة الديوات -رابعزا 
 

 في األ مزي المعجزة :  -ش
 تقوم مصلحة الديوان ضمن الصالحيات والمهام التي أناطتها بها القوانين واألنظمة

عداد مشارية إحاالت وكتب وتعاميم وتحت إشراف رئيس التفتيش المركزي ، بدرس وتنظيم وا 
وقرارات، باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ الموازنة وتنفيذ معامالت شؤون موظفي التفتيش المركزي 
واإلشراف على أعمال المعلوماتية ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات والنظافة ومراقبة عمل 

  .كاوىتلقي المراجعات والشو ساعة ضبط الدوام، 
 2014 بلغ عددها خالل العام المعامالت الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان إن 

  / معاملة. 2978/
 3201عـــــام  الفي مقارنــــة بالمعامالت الواردة  4201عــــــــام الفي  المعزمالت الواردة: 

 2014 زم  2013 زم  عوع المعزملة
 281 384 الشكاوى

 592 498 المؤسسات العامةمحاضر جلسات 
 41 47 التقارير السنوية
 2064 2286 معامالت مختلفة

 2978 3215 :المجموع
 

 وفيما / معاملة5421أعدت مصلحة الديوان / ،2014خالل عام   المعزمالت الصزدرة ،
 :؛ وفق التفصيل التالي 2013عام المقارنة بالمعامالت التي أعدت في جدول يلي 

 2014 زم  2013 زم  عوع المعزملة
 9 5 مشزريع مرا يمــــ  1
 730 773 ــــ مشزريع  تب  2
 371 351 مشزريع قرارات  زمةــــ  3
 371 482 مشزريع قرارات خزصةــــ  4
 0            0        مشزريع تعزميمــــ  5
 مشزريع الت زليف الخزصة بزلتحقيق ــــ6

 العزئدة الى  ي مت:
  

 36 45 ـ الم تشية العزمة اإلداريةـــش         
 7 7 الم تشية العزمة الهعد ية ـــب ـ       
 5 17 الم تشية العزمة التربوية ـــج ـ       
 الم تشية العزمة الصحية   ـــد ـ 
 واإلجتمز ية والزرا ية           

4 5 

 8 23 الم تشية العزمة المزلية ـــهـ ـ       
 1542 1707 المجموع
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  ال مزي وا داد وتع يذ موازعة الت تي  المر زا متزبعةفي  -ب
جردة على المعامالت المسجلة في سجل الصادر بإجراء  ،كل ثالثة أشهر ،مصلحة الديوانتقوم 

في ما خصك المعامالت التي لم يرد الجواب عليها أو فتعمل على إعداد مشارية كتب متابعة  ،والوارد
/ كتابًا في العام 56/كان العدد بينما  ،2014/ كتابًا لعام 14وقد بلغ عدد كتب المتابعة / ،لم تسدد
وفقًا  لسنويةاموازنة الدائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة في مصلحة الديوان بإعداد  كما تتولى .2013

الدائرة  نفذت هذهد قو  ،لقانون المحاسبة العمومية وتوجيهات وزارة المالية وحاجة التفتيش المركزي
/ل.ل وفي 9.521.682.000فكان المصروف في الجـزء األول من الموازنـة / 2014موازنة عـام 
وبلغ عدد التصفيات  ،/ل.ل9.576.951.000/ همجموع أي ما/ل.ل، 55.269.000الجـزء الثاني /

 : في الجدول التاليوفق ما هو مبين ، ة( تصفي630و 2014عام الفي 
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 .2014الع قـزت المصروفة مت موازعة الت تي  المر زا للعــزم   
 2014العزم  عوع الع قزت  2014العزم  عوع الع قزت  2014العزم  عوع الع قزت 

 4.947.000 شثزث وم روشزت  134.419.000 خدمة وتعظي زتع قزت  22.729.000 قرطز ية للم زتب 
 13.079.000 تجهيزات فعية متخصصة  14.050.000 بدلت شتعزب 31.647.000  تب ومراجع وصحف
 25.151.000 تجهيزات للمعلومزتية  3.863.945.000 رواتب موظ يت  456.000 لوازم م تبية شخرى 

 ــــــــــــــــــ تجهيزات للعقي  346.581.000 رواتب المتعزقديت  23.915.000 محروقزت وزيوت للمولدات 
 ـــــــــــــــــــ تجهيزات شخرى  138.375.000 شجور األجراء 321.000 محروقزت وزيوت للتدفئة 

 2.970.000 تجهيزات للتدفئة والتبريد  101.790.000 تعويضزت  زئلية  3.939.000 لوازم إدارية شخرى 
 8،428.000 صيزعة التجهيزات ال عية  1.776.588.000 تعويضزت  ت ش مزي إضزفية  3.211.000 محروقزت  زئلة 

 ــــــــــــــــــ صيزعة التجهيزات للمعلومزتية  433.952.000 تعويض عقي مؤقت  ــــــــــــــــ إتصزلت  ،ميزه  هربزء
اشــــترا زت الدولة في الضــــمزت  ـــــــــــــــ  هربزء

 اإلجتمز ي 
 694.000 صيزعة و زئي العقي  24.318.000

 55.269.000 المجموع في الجزء الثزعي  634.357.000 م زفآت  67.560.000 إتصزلت  ل ية 
 9.576.951.000 المجموع العزم  ــــــــــــــــــــ شح زم قضزئية ومصزلحزت 1.146.150.000 إيجزرات م زتب وصيزعتهز 

عتقزي في الداخي 12.980.000 صيزعة  زدية وتصليح ط يف     723.415.000 عقي وا 
عتقزي في الخزرج  4.845.000 بريد     ــــــــــــــــــــ عقي وا 

   791.000 وفود ومؤتمرات في الداخي  1.278.000 إ العزت 
   ـــــــــــــــــــــ ر وم وضرائب مختل ة  5.070.000 مطبو زت 

   2.256.000 ع قزت شتى متعو ة  833.000 ش يزد وتمثيي
   9.521.682.000 المجموع في الجزء األوي 1.911.000 تأميت 

في جزئي الموازعة.  (تص ية  تمزية وثالثوت)/ 630/ 2014عزم ال دد التص يزت في                                     
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 خزم زا ـــــ  ش مزي هيئة الت تي  المر زا
 

إعادة  طلباتيظهر  ،الجدول التالي ان، و ات إعادة نظرطلبخمسة في هيئة التفتيش المركزي بتكت 
 .2014العام في  ،وغير المنجزةالمنجزة  ،النظر

 
 القرارات الصزدرة بشأعهز 

 القرارتعديي  الطلب رد قيد العجزز المعجز  دد الطلبزت 

 2 1 0 3 3 المفتشية العامة اإلدارية
 1 0 0 1 1 المفتشية العامة الهندسية
 0 0 0 0 0 المفتشية العامة المالية
 2 2 7 4 11 المفتشية العامة التربوية

المفتشية العامة الصحية 
 واإلجتماعية والزراعية

0 0 0 0 0 

 5 3 7 8 15 المجموع
 

 .جرى نقضها أمام مجلس شورى الدولة من قبل أصحاب العالقة ،في اربة ملفاتكما بتت الهيئة 
 ،2014لعام خالل افي توزية المخالفات الواردة في قرارات هيئة التفتيش المركزي ببيان  ،وفيما يلي

  على األبواب التالية:
 

 المخزل ــــزت
  ــــددهـــز  شعوا هـــز

 25 اإلداريةمخالفات األصول 
 12 مخالفات األصول الهندسية
 62 مخالفات األصول التربوية
 11 مخالفات األصول المالية

 6 مخالفات صحية واجتماعية وزارعية
 : المخزل زت التي ا توجبت

 24 اإلحالة أمام النيابة العامة التمييزية
 16 اإلحالة أمام ديوان المحاسبة

 9 للتأديب اإلحالة أمام الهيئة العليا
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واتخاذهــا  ،/ جلسة24بيان مفصل بالتدابير الواردة في قرارات هيئة التفتيش المركزي، من خالل عقدهــا /
 / قرارًا.136/
 

  ــددهــز  التدابير المتخذة
 95 العقوبات التأديبية

 9 إحالة موظف أمام الهيئة العليا للتأديب
 11 إحالة موظف أمام ديوان المحاسبة

 2 إحالة موظف أمام النيابة العامة التمييزية
 0 الهيئة العليا للتأديبجانب الى إحالة ملف 
 5 ديوان المحاسبةجانب الى إحالة ملف 
 24 جانب النيابة العامة التمييزيةالى إحالة ملف 
 141 التوصيات

 10 حفظ
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  2014/ 25 رقم الى رقم1للجل زت مت موجز احصزءات التدابير الم ل ية 
 الفئات/العدد 

 اسم االدارة

 نوعية االحاالت نوعية التدابير المسلكية 
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   مل زت موظ وت مل زت موظ وت مل زت موظ وت      

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 رئاسة مجلس الوزراء 1 0 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
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الخارجية والمغتربين 0 0 1 0 0 0 0
 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 وزارة الداخلية والبلديات 0 0 0 1 0 1 0
 10 3 2 0 0 4 0 3 5 0 0 6 0 وزارة المالية 0 0 3 8 0 0 0
 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 وزارة االشغال العامة والنقل 0 1 9 3 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الدفاع الوطني 0 0 0 0 0 0 0
 62 3 5 2 3 3 0 2 0 8 30 13 2 وزارة التربية والتعليم العالي 0 1 19 32 1 0 0
 10 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 وزارة الصحة العامة 0 1 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االقتصاد والتجارة 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الزراعة والتعاونيات 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة اإلتصاالت 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
 0 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
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 وزارة البيئة 1 0 0 0 0 0 0
 0 0 1 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
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 وزارة الصناعة 1 0 0 0 0 0 0
 17 1 16 0 1 3 0 2 0 1 5 3 0 مؤسسات عامة  0 1 1 7 0 0 0
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مؤسسات المياه 0 0 0 0 0 0 0
 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 مؤسسة كهرباء لبنان 0 0 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بلديات 0 0 0 0 0 0 0
 141 10 25 2 5 11 0 9 6 9 37 41 2 المجموع 3 4 33 51 1 2 1

 قضية  136عدد القضايا التي نظرت بها الهيئة 
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 ع المخزل زت التي ا تد ت فرض العقوبزت زيتو 
 

اإلدارة المععية 
 بزلتحقيق

وزارة 
  الشبزب 

وزارة 
 الشؤوت

وزارة 
 الصعز ة

مؤ  زت 
  زمة

مؤ  ة  مؤ  زت 
  هربزء

 المجموع  بلديزت

 العزم  لبعزت الميزه   الجتمز ية والريزضة  شبواب المخزل زت 
القيام بأعمال 
محظرة بصورة 

 خاصة 

- - - - - - - - 

 - - - - - - - - مخالفات الدوام
إساءة ممارسة 

 الصالحيات اإلدارية
- - 1 - - - - 1 

مخالفات األصول 
 المسلكية

- - - - - - - - 

مخالفات األصول 
 اإلدارية

- - - - - - - - 

مخالفات األصول 
 المالية

- - - - - - - - 

مخالفات أصول 
إدارة المواد وتنفيذ 

 األش ال

- - - - - - - - 

مخالفات تستوجب 
 المالحقة الجزائية 

- - - 1 - - - 1 

 - - - - - - - - مخالفات مختلفة
 2 - - - 1 1 - - عمو المج
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 العقوبزت فرض المخزل زت التي ا تد ت  زيعو ت
اإلدارة المععية 

 بزلتحقيق
رئز ة 
 مجلس 

وزارة 
 العدي

وزارة 
 الخزرجية

وزارة 
 الداخلية 

وزارة 
 المزلية

وزارة 
 األشغزي 

وزارة 
 الدفزع 

وزارة 
 التربية 

 المجموع 

العزمة   والبلديزت والمغتربيت  الوزراء شبواب المخزل زت 
 والعقي

والتعليم  الوطعي
 العزلي

 العزم

القيام بأعمال 
محظرة بصورة 

 خاصة 

1 - - - 1 - - 1 3 

 4 4 - - - - - - - مخالفات الدوام
إساءة ممارسة 
الصالحيات 
 اإلدارية

- - - - 2 3 - 7 12 

مخالفات األصول 
 المسلكية

- - - 1 2 3 - 14 20 

مخالفات األصول 
 اإلدارية

- - - 3 1 - - 13 17 

مخالفات األصول 
 المالية

- - - - - - - 2 2 

مخالفات أصول 
إدارة المواد وتنفيذ 

 األش ال

- - - - - 1 - - 1 

مخالفات تستوجب 
 المالحقة الجزائية 

- - - - 2 1 - 3 6 

 1 1 - - - - - - - مخالفات مختلفة
 66 45 - 8 8 4 - - 1 عمو المج
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 المجموع  وزارة  وزارة  وزارة  وزارة  وزارة  وزارة  وزارة  وزارة  وزارة الزرا ة  وزارة القتصزد  وزارة الصحة  اإلدارة المععية بزلتحقيق
 العزم المهجريت البيئة الثقزفة ال يزحة الطزقة ال الم العمي التصزلت والتعزوعيزت والتجزرة العزمة شبواب المخزل زت 

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

 1 - - - - - - - - - - 1 إساءة ممارسة الصالحيات اإلدارية
 3 - - - - - - - - - - 3 مخالفات األصول المسلكية
 3 - 1 - - - - - - - - 2 مخالفات األصول اإلدارية
 1 - - - - - - - - - - 1 مخالفات األصول المالية

 - - - - - - - - - - - - مخالفات أصول إدارة المواد وتنفيذ األش ال
 3 1 - - - - - - - - - 2 مخالفات تستوجب المالحقة الجزائية 

 - - - - - - - - - - - - مخالفات مختلفة
 12 1 2 - - - - - - - - 9 عمو المج
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 جدوي مقزرعة بعدد المل زت المدرو ة مت قبي هيئة الت تي  المر زا خالي ش وام
 14 زم  13 زم  12 زم  11 زم  10 زم  09 زم   

 136 136 162 199 234 227  دد المل زت

 141 145 99 152 232 152  دد التوصيزت

 10 13 11 47 35 31  دد قرارات الح ظ

 جدوي مقزرعة بزلعقوبزت المتخذة مت قبي هيئة الت تي  المر زا
 14 زم 13 زم 12 زم 11 زم 10 زم 09 زم  

 3 2 0 4 2 0 ال ئة األولى
 2 1 1 5 7 8 ال ئة الثزعية
 33 24 24 51 37 45 ال ئة الثزلثة
 51 39 48 76 107 134 ال ئة الرابعة
 1 2 4 1 4 4 ال ئة الخزم ة

 2 2 0 3 31 7 الجراء
 1 4 4 3 12 17 المتعزقدوت
 93 74 81 143 200 215 المجموع
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 الثزعيال صـي 
 

 

 

 

م زعزتهصالحيزته مهزمـه الت تي  المر زا:   وا 
 

 
 

      

    مهمة الت تي  المر زا وهدفـه  ــــشولا ـ                
 

 :صالحيزته  ــــثزعيزا ـ
 ش ــــ لجهة اإلدارات     
 ب ــــ لجهة الموظ يت    

      
 

          :  إم زعزتـه ــــ ثزلثزا                 
 هي لية الت تي  المر زا ــــ ش    
 األصوي واإلجراءات ـــب ـ                           

  ةالبشري الموارد ــــ ج                           
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م زعزته صالحيزته الت تي  المر زا: مهزمـه  وا 
 
 

ال سيما  ،أو التي لها عالقة به ،بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة ،أنيطت بالتفتيش المركزي
نفصلها صالحيات ومهام وإنشاء التفتيش المركزي(  115/59ن المرسوم اإلشتراعي رقم ـالمادة األولى م

 كما يلي : 
 
 مهمة الت تي  المر زا وهدفه    -شولا 
 وتتم عبر:  الرقابة على اإلدارات والموظفين : -أ

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

ابير دضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان المسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض الت ـــــ
  .المسلكية بحقهم عند اإلقتضاء

يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه اإلدارات لمعالجة المشكالت المتعلقة بالوظيفة العامة   التوجيه : -ب
قتراإل الحلول التنظيمية ،وسير العمل فيها   .وذلك عبر دراسة األوضاع فيها وتقييم العمل وا 

 
 صالحيزتـه    -ثزعيزا 

 :  تيش المركزيالتف تشمل صالحيات
 لجهة اإلدارات  -ش

  .جمية اإلدارات العمومية ـــــ

المؤسسات العامة وباستثناء مجلس اإلنماء واإلعمار والصندوق الوطني للضمان  ـــــ
 .اإلجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجية اإلستثمارات في لبنان(

 .البلديات وما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها( ـــــ

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

 .البعثات اللبنانية في الخارج ـــــ
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ختصاصاتها بالجامعة اللبنانية  ـــــ  كافة.فروعها وا 

كما يجري التفتيش المركزي رقابته على اعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب 
  المالي لدى : 

 .إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة ـــــ

 .مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ـــــ

 لجهة الموظ يت  -ب
 ،جمية الذين يعملون في اإلدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة ـــــ

وكل من يتناول راتبًا أو أجرًا  ،أو متعاملينمن موظفين ومستخدمين أو أجراء أو متعاقدين 
 .وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها ،من صناديقها

مسؤوليات  ،أو طارئة بصورة دائمة ،ب على التفتيش المركزيفضاًل عن أنه يمكن للحكومة أن ترت
 .مراقبة ديوان المحاسبةل سائر المؤسسات العامة الخاضعة  ،جديدة بأن تخضة لسلطته

 اإلم زعـزت    -ثزلثزا 
 هي لية الت تي  المر زا  -ش

  جهزة التالية :األالتفتيش المركزي من  يتكون            
 .هيئة التفتيش المركزي   

  : إدارة التفتيش المركزي 

  .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 المناقصات 
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 األصوي واإلجـراءات  -ب
 

 عهد القانون بالعمل التفتيشي إلى جهازين مستقلين :     
مة التحقيق اإلدارات العامة و يتولون تفتيش ومفتشــين معاونين : ويتكون من مفتشــين  جهزز التحقيق -

ويقترحون التدابير الواجب إتخاذها لضــــــــــــــبط األعمال المرتكبة الموظفين في المخالفات المســــــــــــــلكية 
  …وحسن تسييرها 

 
وتصــــــــــــــــدر  يهــافنظر في التقــارير وتبــت التفتيش المركزي التي ت: ويتــألف من هيئــة جهــزز التقرير -

 .عامةختلف اإلدارات الالمناسبة لم التوصياتوتبدي  الموظفين المخالفين،الالزمة بحق العقوبات 
  

 وبذلك يمارس التفتيش صالحياته على مرحلتين مستقلتين :      
 في شأنها.الالزمة م اإلقتراحات يق فيها وتقديتحقالـــــ ضبط المخالفات و 

 ر التدبير التوجيهي أو التأديبي المالئم. يـــــ تقر 
 

 الموارد البشرية  -ج
  . اجيراً  31و وظيفة/ 328يلحظ مالك التفتيش المركزي /

فيما  ،2013في العام  ٪50.30الملحوظ والفعلي وقد بل ت نسبة الش ور في المالك 
  ٪ 53.96 ،2014أصبحت في العام 

 2013بعد ان كانت في العام  ٪51.61اما نسبة الش ور في مالك االجراء فقد بل ت 
58.06٪. 
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 المالك الملحوظ وال علي
 

 ./.96،35ع بة الشغور  

 

 الشزغر الموجود المـالك الملحوظ الوظي ـــة      

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

 - 1           1 رئيس التفتيش المركزي 

 2 7           9 مفـتش عـام 
 - 1           1 مدير عام

 1 -         1   رئيس مصلحة الديوان

 3 -         3   مهندس رئيس مصلحة فني

 1 -         1   رئيس مصلحة

 1 -       1     أمين سرك الهيئة

مفتش او مفتش معاون في 
 …مفوضية الحكومة 

    1       1 - 

 14 16       30     مفتش أو مفتش معاون إداري
 15 21       36     مفتش أو مفتش معاون مالي

 63 37       100     مفتش أو مفتش معاون تربوي

 3 22       25     مفتش أو مفتش معاون هندسي

مفتش أو مفتش معاون صحي ـ 
جتماعي  زراعي وا 

    15       8 7 

 2 1     3       مهندس رئيس دائرة فني

رئيس دائرة الموظفين واللوازم 
 والمحاسبة 

      1     1 - 

 2 4     6       (حقوقيورئيس دائرة 

 1 -     1       المعلوماتيةرئيس دائرة 

 2 -     2       مبرمج

 1 -   1    فني صيانة
 4 -   4         مدخل معلومات

 - 1   1         محاسب

ر أو كاتب  24 11   35         محرك

 11 6   17         مستكتب

 13 11 24           حاجب 

 7 2 9           خادم 

 177 151 33 57 14 208 5 11 المجموع        
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 مـالك األجـراء

 الشزغر الموجود الملحوظ  

 7 5 12 عامل تنظيفات 

 2 2 4 عامل 

 7 3 10 ساع  

 - 5 5 مستنسخ 

 16 15 31 المجموع :

                  

  ./.اً عشر أجير ستة  16صبح ين عدد األجراء فإبصفة مستكتب، وبالتالي تصفية أنه يوجد أجيرة مة العلم  
      ./.61،15 ع بة الشغور                    
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 ملحــق
 

 ــةهيئوالتوصيزت الصزدرة  ت  قـــراراتشبرز ال
 2014عــزم في ال الت تيــ  المر ــزا

 

 



 ــــــــ/م 1 ــــــــ
 

  11/2014 رار رقمـق   
 بجمية مندرجاته.……بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم  
بتعليق نتائج بعض المرشحين لالمتحانات  المتعلق ..…تاريخ..…ش التربوي السيد بعد اإلطالع على تقرير المفت 

 االستثنائية.  2013الرسمية لشهادات التعليم العام لدورة العام 
 .……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ

 ..…… بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ
، نتيجة ……تاريخ ……اودع التفتيش المركزي بكتابه رقم  ،ةان المدير العام للتربي ،حيث تبين من مستندات الملف

 2013التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للتربية  حول تباين بين خطوط خمسة مرشحين لشهادات التعليم العام لدورة العام 
وقد جرى التحقيق  ،موضوعطالبًا التحقيق في ال ،، علقت نتائجهم2013وبين خطوطهم في الدورة العادية للعام  ،االستثنائية

 ضمن اطار البرنامج السنوي العائد للمفتشية العامة التربوية.   
 2013وخالل تدقيقها نتائج االمتحانات الرسمية لشهادات التعليم العام لدورة العام  ،وحيث تبين للمديرية العامة للتربية

يف احد خبراء ما اقتضى تكل ،التي نالوها في الدورة العاديةوجود عالمات ملفتة لبعض المرشحين مقارنة مة تلك  ،االستثنائية
بداء الرأي حولها ،الخطوط المحلفين اجراء المقارنة والمضاهاة لخطوط هؤالء المرشحين في مسابقات الدورتين قد انتهى و  ،وا 

عد موافقة السيد وزير لعامة للتربية بفعمدت المديرية ا ،تقرير الخبير الى ان المسابقات التي تم تدقيقها ال تعود الى المرشح نفسه
ورقم ……حياة: علوم ال –الى ايقاف مفاعيل الشهادات لخمسة مرشحين وهم : في شهادة الثانوية العامة  ،التربية والتعليم العالي

( ..…ورقم ترشيحها……(، ……ورقم ترشيحه……، وفي الشهادة  المتوسطة : )  .……ورقم ترشيحه.…((.…ترشيحه
 (.……ترشيحهاورقم ,..…

ير العام وجود حاالت غير تلك التي أشار اليها المد ،وحيث تبين لدى توسة المفتشية العامة التربوية في التحقيق     
، 2013ثنائية للعام العادية واالستتتباين فيها خطوط المرشحين لهذه الشهادات ما بين الدورتين  ،للتربية بكتابه المذكور اعاله

في بعض االحيان في الل ة االجنبية التي تقدم اليها المرشحون المذكورون، ما يقتضي معه توصية وزارة  اضافة الى اختالف
ليق نتائج المرشحين والعمل على تع ،، بإيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزيةالمديرية العامة للتربية ،لعاليالتربية والتعليم ا

جراء المضاهاة والمقارنة من قبل خبير الخطوط المكلف.  ،تم التدقيق في مسابقاتهمريثما ي ،المذكورين في الجداول ادناه  وا 
وحيث تبين ان بعض هؤالء المرشحين قد ت يبوا كليًا او جزئيًا عن االمتحانات المذكورة في الدورة العادية، او تقدموا 

ن ضوابط دموا فيها للدورة العادية، وانه ليس هناك مللدورة االستثنائية في مراكز تقة في اقضية او محافظات غير تلك التي تق
دد، يجري دون اعتماد معايير دقيقة في هذا الص ،لتبرير الت يب، كما ان نقل مراكز االمتحانات واستجابة االدارة الى هذا الطلب

ل ن متابعة اعماو المكلف نو ما يسهل على المرشحين ارتكاب  بعض اعمال ال ش دون  ان يتمكن  رؤساء المراكز والمراقب
لى ذلك ان اضف ا ،لعدم تزويد مراكز االمتحانات بنسخ عن المستندات الثبوتية للمرشحين ،االمتحانات الرسمية من ضبطها

رشح للدورة يخوله الت ،المديرية العامة للتربية ال تعتمد معداًل معينًا كحد ادنى يفترض ان يناله المرشح في الدورة العادية
ديد بعض االجراءات بالعمل على تح ،المديرية العامة للتربية ،ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي ،ئيةاالستثنا

 والضوابط التي تؤدي الى الحفاظ على مصداقية هذه االمتحانات ونتائجها.  
 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة

ر  تقــــرك
 بالعمل على: ،المديرية العامة للتربية ،لعاليتوصية وزارة التربية والتعليم ا -
 ايقاف مفاعيل نتائج المرشحين المذكورين في الجداول اعاله. -1
 ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. -2
تحديد المستندات المطلوبة لطلب الترشيح لالمتحانات الرسمية، بحيث تتضمن اخراج قيد ال يعود تاريخه ألكثر من  -3

شهر من تاريخ تقديم الطلب، مة نسختين مصورتين عنه ممهورتين بخاتم المدرسة، تستعمل واحدة للدورة العادية 
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خها ألكثر من ال يعود تاري ،لتلك الملصقة على اخراج القيد مطابقة ،والثانية  للدورة االستثنائية، واربة صور شمسية
 اثنتان منها لطلب الترشيح واثنتان ترفقان ،على ان تؤرخ  وتمهر بخاتم المدرسة ،شهر من تاريخ تقديم الطلب

 بالنسختين المصورتين إلخراج القيد.
كل منها  على ان يتم ارسال نسخة عن ،ةاالحتفاظ بنسختي اخراج القيد والصورتين الشمسيتين في المناطق التربوي -4

 الحقًا الى مركز االمتحانات في كل دورة.
 كما الدورة العادية. ،ادراج صورة المرشح على وثيقة الترشيح للدورة االستثنائية -5
 وضة معايير دقيقة للموافقة على استبدال مركز االمتحانات للمرشح في الدورة االستثنائية من محافظة الى اخرى  او -6

وبشكل عام التشدد على التقدم في مركز امتحانات في المحافظة او القضاء التابعة له المدرسة  ،من قضاء الى آخر
 المنتسب اليها.

لتي يرفعها ا ،تقديم المستندات التي تبرر غياب المرشح عن االمتحانات جزئيًا او كليًا الى رئيس مركز االمتحانات -7
وتحديد الحاالت التي يمكن للمرشح المت يب جزئيًا ان يستأنف االمتحان  ،العلم بدوره الى دائرة االمتحانات ألخذ

 بحيث ال يكون غيابه مزاجيًا.
ى باألجنبية، احداها بالل ة العربية واألخر  ،قيام المرشح المت يب كليًا عن االمتحانات في الدورة العادية بكتابة وثيقتين -8

ها عند التدقيق بحيث يتم العودة الي ،مختصة مة المستندات التي تبرر غيابهيتم االحتفاظ بها في المنطقة التربوية ال
 في نتائج المرشحين الحاصلين على معدالت الفتة في الدورة االستثنائية.

 التدقيق سنويًا بنتائج المرشحين الذين يحوزون على معدالت عالية فور اعالن نتائج الدورة االستثنائية. -9
 ،سهيجيز له  الترشح للدورة االستثنائية من العام نف ،على المرشح  نيله في الدورة العاديةتحديد معدل ادنى يتوجب  -10

 وعدم اعتبار هذه الدورة حقًا مكتسبًا لجمية الراسبين.
 

 ايداع المفتشية العامة التربوية نسخة الكترونية عن نتائج االمتحانات فور صدورها. -11
م على المناطق التربوية والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ووسائل االعالتعميم النتائج التي ينتهي اليها التحقيق  -12

 .لإلطالع
 .عشر وأربعةعام ألفين  كانون الثانيمن شهر الحادي والعشرين قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ 
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  14/2014 رار رقمـق
                                                                              بجمية مندرجاته.…… طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل 

بنتيجة التحقيق في التأخير الحاصل في تنفيذ طلب ، ……تاريخ..… السيداإلداري  طالع على تقرير المفتشبعد اإل
 . ....لدى دائرة المساحة في .... /.…إظهار حدود العقار رقم 

 . ……تاريخاإلداري  مطالعة المفتش العامطالع على بعد اإل
 ..……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل

 2/86لف، ان رئاسة التفتيش المركزي، وسندًا ألحكام تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم وحيث تبين من مستندات الم
ش المركزي(، أودعت المديرية العامة للشؤون العقارية والمراجعات والشكاوى التي ترد مباشرة إلى التفتي 17/2/1986تاريخ 

لجهة التأخير الحاصل في بت  ....بحق دائرة المساحة في ..…المتعلقة بشكوى السيد  ..…تاريخ..…بطاقة االستدعاء رقم 
ية العامة العقارية، كما أحالت نسخة عن بطاقة االستدعاء إلى المفتش ....من منطقة  ..…طلب إظهار حدود العقار رقم 

اإلدارية التي تولت متابعتها، وخلصت إلى اقتراإل إصدار بطاقة تكليف خاص، سيما وان اإلدارة تأخرت في إجابتها التي لم 
 للتحقيق في الموضوع. ..…تكن بدورها كافية، فصدر التكليف رقم 

طلب إظهار حدود عقاره رقم ب.... من دائرة المساحة في ……، تقدم السيد .…وحيث تبين من التحقيق، أنه بتاريخ 
الذي ..…، وأحيل إلى المسكاإل في الدائرة المذكورة السيد .…العقارية، وسجل طلبه تحت رقم التكليف .... من منطقة  ..…

 .…كشفًا على العقار، وخلص إلى اقتراإل ضم مسكاإل آخر إليه للتأكد من وجود التعديات على العقار رقم ..…أجرى بتاريخ 
 العقارية.. ...من منطقة 

 .…، وأنهما قاما بأعمال الكشف وكيل العقار رقم.…إلى المسكاإل السيد ..…وحيث تبين انه جرى ضم المسكاإل السيد 
إلى ..…، أي بعد ورود شكوى السيد ..…العقارية، إال أنهما لم يستكمال أعمال إظهار حدود العقار حتى تاريخ .... من منطقة 

وتعديالته ونظام  112/59من المرسوم االشتراعي رقم  14، األمر الذي يشكل مخالفة ألحكام المادة ....دائرة المساحة في 
 مسؤولية مسلكية. .…و.…الموظفين(، ويرتب على السيدين 

وفي دفاعيهما الخطيين، ليس من شأنه  ،..…و ..…وحيث ان ما ورد في محضري استجواب كل من السيدين
من المرسوم االشتراعي  19يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سنداً ألحكام المادة إعفاؤهما من المسؤولية، ما 

 وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي(. 115/59رقم 
، وصدور عدة قرارات تأديبية بحقه، األمر الذي يقتضي ……وحيث تبين تكرار المخالفات التي ارتكبها المسكاإل السيد 

 من مركز عمله الحالي إلى مركز عمل آخر.……لمديرية العامة للشؤون العقارية بنقل السيد معه توصية ا
لم يتابة مراحل سير اإلجابة على بطاقة ……السيد .... وحيث تبين، من جهة اخرى، ان أمين السجل العقاري في 

فتيش بالبطاقة، األمر الذي حال دون إيداع التاالستدعاء الواردة إليه من التفتيش المركزي، رغم قيامه بتحضير اإلحالة الخاصة 
المتعلق بإظهار ……تاريخ  ……المركزي اإلجابة ضمن المهلة الزمنية المحددة بشهر واحد، كما أنه لم يبت التكليف رقم 

الت إلى ضرورة الحرص على اإلجابة عن إحا..…العقارية، ما يقتضي معه تنبيه السيد .... من منطقة  ..…حدود العقار رقم 
التفتيش المركزي ضمن المهل الزمنية المحددة في متنها، وتوصية المديرية العامة للشؤون العقارية بالطلب إلى أمانة السجل 

 إعطاء التكليف المشار إليه مجراه القانوني.     .... العقاري في 
 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية

ر  تقــــرك
ورقمه ……، السيدين ....حسم راتب كل من المسكاحين في المديرية العامة للشؤون العقارية، دائرة المساحة في  -1

 عن سبعة أيام تأديبيًا. ..…(، و ....المالي 
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، إلى ضرورة الحرص على اإلجابة عن إحاالت التفتيش المركزي ……، السيد ....تنبيه أمين السجل العقاري في  -2
 الزمنية المحددة في متنها.ضمن المهل 
 توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يلي:  -3
 ، من مركز عمله الحالي إلى مركز عمل آخر.……، السيد  ....نقل المسكاإل في دائرة  -أ
  مجراه القانوني.……تاريخ  ……إعطاء التكليف رقم.... الطلب إلى أمانة السجل العقاري في  -ب
 حفظ القضية لجهة باقي النقاط. -4

 .وأربعة عشرعام ألفين شباط  من شهر الرابة قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ
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  16/2014 رار رقمـق   
 بجمية مندرجاته.……بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم  
بإقدام بعض االشخاص على انتحال  المتعلق، ……تاريخ ……شة التربوية السيدة بعد اإلطالع على تقرير المفت 

في مركز  ،العادية ..…لدورة العام  -فرع االجتماع واالقتصاد  –هوية مرشحين الى االمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة 
 ..…قضاء  ،الرسمية..…متوسطة 

 .……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ
 ...……لعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإلطالع على مطا

وفي اطار متابعة المفتشية العامة التربوية ألعمال االمتحانات الرسمية لشهادات  ،حيث تبين من مستندات الملف
وفي مركز مدرسة  ،العادية ..…لدورة العام  -فرع االجتماع واالقتصاد  –ال سيما شهادة الثانوية العامة  ،التعليم العام

وتقدموا عنهم الى  ،، ان ثالثة اشخاص اقدموا على انتحال هويات ثالثة مرشحين لهذه الشهادة.…قضاء  ،الرسمية……
 .……االمتحانات، وقد جرى التحقيق ضمن اطار البرنامج السنوي العائد للمفتشية العامة التربوية للعام

 ،ادفرع االجتماع واالقتص –الثانوية العامة  وحيث تبين ان ثالثة اشخاص تقدموا الى االمتحانات الرسمية لشهادة
ورقم ..…، منتحلين هوية كل من المرشحين : ..…قضاء  ،الرسمية..…في مركز مدرسة  ،العادية  ..…لدورة العام 

(، مستخدمين لذلك اخراجات قيود وبطاقات ترشيح جرى ..…ورقم ترشيحه ..…( و..…ورقم ترشيحها……(، ..…ترشيحها
 وانهم غادروا مركز االمتحانات المذكور لدى اكتشاف امرهم من قبل رئيس المركز والمفتش المختص. ،رجاتهاالتحوير في مند

نظام و15/6/2001تاريخ  5697وحيث ان ما اقدم عليه المرشحون المذكورون اعاله يخالف احكام المرسوم رقم 
ائلة احكام قانون ويقة تحت ط ،(االربعة وفقا للمناهج الجديدةاالمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها 

 ،ة والتعليم العاليوتوصية وزارة التربي ،ما يقتضي معه احالتهم ومنتحلي الهوية امام النيابة العامة التمييزية ،العقوبات اللبناني
من المرسوم  19رات متتالية سندًا ألحكام المادة بالعمل على اقصائهم عن االمتحانات الرسمية ألربة دو  ،المديرية العامة للتربية

ي بالتعميم على المخاتير ومأمور  ،المديرية االدارية المشتركة ،وتوصية وزارة الداخلية والبلديات ،المذكور اعاله 5697رقم 
 منهم. ومساءلة المهملين ،النفوس ضرورة التدقيق في المستندات التي يتقدم بها االفراد لطلب الحصول على اخراج قيد

 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة
ر  تقــــرك

ورقم .……(، ……ورقم ترشيحها …… ،فرع االجتماع واالقتصاد –احالة المرشحين الى شهادة الثانوية العامة  -1
 (، ومنتحلي هوياتهم امام النيابة العامة التمييزية..……ورقم ترشيحه……( و ..…ترشيحها

ن بالعمل على اقصاء المرشحين المذكورين اعاله ع ،المديرية العامة للتربية ،التربية والتعليم العالي توصية وزارة -2
واتخاذ االجراءات والتدابير االدارية التي تحول دون تمكن المرشحين من  ،االمتحانات الرسمية ألربة دورات متتالية

اضافة   ،21/1/2014تاريخ  11/2014ال سيما تلك التي وردت في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم  ،تنفيذ مآربهم
نة مة الطلبات مقار  ،الى التدقيق في االوراق والمستندات العائدة للمرشحين السيما اولئك الذين يتقدمون بطلبات حرة

 شيح المم نطة. والنظر في امكانية اعتماد بطاقة التر  ،السابقة التي تقدموا بها
المديرية االدارية المشتركة، بالتعميم على المخاتير ومأموري النفوس ضرورة التدقيق  ،توصية وزارة الداخلية والبلديات -3

 ومساءلة المهملين منهم. ،في المستندات التي يتقدم بها االفراد لطلب الحصول على اخراج قيد
 عشر. وأربعةعام ألفين  شباطن شهر مالرابة قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ 
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  17/2014 رار رقمـق   
 بجمية مندرجاته. .……بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم  
بإقدام شخصين على انتحال هوية مرشحين  ، المتعلق..…تاريخ ..…شة التربوية السيدة بعد اإلطالع على تقرير المفت 

 االستثنائية واستعمالهما اوراقًا رسمية جرى التحوير في مضمونها.  ..…الى الشهادة المتوسطة لدورة العام 
 …… بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ

 ..……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ
مستندات الملف، وفي اطار متابعة المفتشية العامة التربوية ألعمال االمتحانات الرسمية لشهادات حيث تبين من 

ان  ،بيروت ،الرسمية للبنات.……وفي مركز مدرسة  ،االستثنائية ……ال سيما الشهادة المتوسطة لدورة العام  ،التعليم العام
ي وقد جرى التحقيق ف ،وتقدما مكانهما الى االمتحانات ،شخصين اقدما على انتحال هويتي مرشحين اثنين لهذه الشهادة

 ……الموضوع ضمن اطار البرنامج السنوي العائد للمفتشية العامة التربوية للعام
 ..…اقدم على انتحال هوية المرشح المتحانات الشهادة المتوسطة لدورة العام ………وحيث تبين ان المدعو 

 ،"، بحسب افادته في محضر المخالفة.……على طلب احد االشخاص " المدعو بناء  ،(..…ورقم ترشيحه…… ،االستثنائية
قد تقدما الى  ،وقد الذ بالفرار من المركز لدى افتضاإل أمره ،(……ورقم ترشيحه……انتحل هوية المرشح  ،وان شخصًا آخر

ى التحوير وبطاقتي ترشيح، جر  ،هذه االمتحانات عنهما، واستعمال لهذه ال اية اخراجي قيد صادرين عن دوائر النفوس المختصة
االمر الذي قد يقة  تحت  طائلة  احكام قانون العقوبات اللبناني، ويقتضي بالتالي احالة كل من المرشحين  ،في مضمونهما

 المذكورين ومنتحلي هويتيهما امام النيابة العامة التمييزية.
 االمتحانات المرشحين المذكورين عن بإقصاء اتخذت قراريها اللجنة الفاحصة،  ،وحيث تبين ان المديرية العامة للتربية

نظام االمتحانات الرسمية و  15/6/2001 تاريخ 5697مرسوم رقم المن   19المادة  ألحكامدورات متتالية سندًا  ألربةالرسمية 
 ه الجهة.حفظ القضية لهذ(، ما يقتضي معه للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها االربعة وفقا للمناهج الجديدة

وحيث انه نتيجة لتكرار ظاهرة انتحال هوية مرشحين الى االمتحانات الرسمية، واستعمال مستندات رسمية غير 
ون تمكن باعتماد اجراءات وتدابير تحول د ،يقتضي توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية ،صحيحة

تاريخ  11/2014هم، وان هيئة التفتيش المركزي اشارت الى بعض هذه التدابير في قرارها رقم المرشحين من تنفيذ مآرب
، اضافة الى النظر في امكانية اعتماد بطاقة الترشيح المم نطة، والتدقيق في االوراق والمستندات العائدة 21/1/2014

ة ت السابقة التي تقدموا بها، وتوصية وزارة الداخليللمرشحين السيما اولئك الذين يتقدمون بطلبات حرة، مقارنة مة الطلبا
بالتعميم على المخاتير ومأموري النفوس ضرورة التدقيق في المستندات التي يتقدم بها  ،المديرية االدارية المشتركة ،والبلديات

 ومساءلة المهملين منهم.    ،االفراد لطلب الحصول على اخراج قيد
 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة

ر  تقــــرك
 ، ومنتحلي هويتيهما، امام النيابة العامة التمييزية...……احالة كل من السيدين  -1
ن االجراءات والتدابير التي تحول دون تمكبالعمل على اتخاذ  ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية -2

تاريخ  11/2014الواردة في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم المرشحين من تنفيذ مآربهم، السيما التدابير 
، والنظر في امكانية اعتماد بطاقة الترشيح المم نطة، والتدقيق في االوراق والمستندات العائدة 21/1/2014

 مقارنة مة الطلبات السابقة التي تقدموا بها. ،للمرشحين السيما اولئك الذين يتقدمون بطلبات حرة
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ضرورة  ،رة الداخلية والبلديات، المديرية االدارية المشتركة، بالتعميم على المخاتير ومأموري النفوستوصية وزا -3
 التدقيق في المستندات التي يتقدم بها االفراد لطلب الحصول على اخراج قيد، ومساءلة المهملين منهم.

 عشر. وأربعةعام ألفين  شباطمن شهر الرابة قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ 
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  18/2014 رار رقمـق 
                                                           بجمية مندرجاته. .……طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل 

وتقرير ، ..… تاريخ، .……، والمفتش الصحي الدكتور ..…ة السيداإلداري،  طالع على تقرير المفتشبعد اإل
، بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مستشفى ..…، تاريخ ..…، واآلنسة ..…المفتشين الماليين السيدة 

 الحكومي. ..…
 . ……تاريخاإلداري  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل
 . .……تاريخالصحي واالجتماعي والزراعي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل
 ..……تاريخالمالي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل

 ……تاريخ……بعد اإلطالع على مطالعة المدكعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم
 . ……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل

، ……تاريخ..…المركزي كتابه رقم لف، ان السيد وزير الصحة العامة، أودع التفتيش وحيث تبين من مستندات الم
الحكومي، وفق ما تضمنته  ..…طالبًا إجراء التحقيق بشأن التجاوزات المرتكبة من قبل رئيس مجلس إدارة، مدير مستشفى

، وقد تولت كل من المفتشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية بموجب ……شكوى اتحاد الخدمات الصحية في قضاء 
 التحقيق في الموضوع.……تاريخ ..…، والمفتشية العامة اإلدارية بموجب التكليف رقم ……تاريخ  .…التكليف رقم 

، يقوم بإجراء معاينات طبية في العيادات ……الحكومي، الدكتور ..…وحيث تبين من التحقيق، ان مدير مستشفى 
، دون ……و..…، ..…مستشفى  الحكومي، كما ي جري عمليات جراحية في عدة مستشفيات منها..…الخارجية لمستشفى 

 5559من المرسوم رقم  8الحكومي، مخالفًا بذلك مبدأ التفرغ المنصوص عليه في المادة ……التقيد بدوام عمله في مستشفى 
 وتحديد مالك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام(. 26/5/2001تاريخ 

، وأعطى تعليماته ……، أجرى عمليات جراحية تحت اسم الدكتور ..…وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان الدكتور 
على جمية الملفات الطبية العائدة له، وان إدارة المستشفى عمدت إلى ……الحكومي بوضة رمز  ..…لمستخدمي مستشفى

وليد ت –نسائية  –قلب وشرايين  –جراحة عظم  –مسالك بولية  –تضمين معظم فواتير العمليات الجراحية وجراحة عامة 
، فضاًل عن تنظيم فواتير ..…وأسنان...( معاينات طب عيون، غير واجبة وغير مبررة من الناحية الطبية، باسم الدكتور

المتعلقة بإجراء عملية ماء زرقاء ……استشفاء وهمية بإسم بعض المرضى عن عمليات لم تجر أصاًل، كالفاتورة الصادرة باسم 
، .…لمريض المذكور لم يرد في سجل العمليات العائد للمستشفى خالل شهر آب من عام ، والتي ث بت ان اسم ا..…بتاريخ 

 ، مسلكيًا وماليًا...…األمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمال العام، ما يوجب معه مساءلة الدكتور 
ى المستشفى ، كان يحضر إل……الحكومي الدكتور .... وحيث تبين من التحقيق، ان الطبيب المراقب في مستشفى 

مرة واحدة في األسبوع، وان العديد من بطاقات الت طية لمرضى المستشفى، قد خلت من موافقته وتوقيعه عليها، وبالتالي لم يتم 
قد وقكة أيضاً على طلبات استشفاء لمرضى .…التدقيق في الفاتورة الحسابية العائدة للمرضى قبل خروجهم، كما تبين ان الدكتور 

اسم الطبيب المعالج أو الرمز الطبي، وأنهى بطاقات ت طية لمرضى كانوا ال يزالون في المستشفى ووقكة على  لم ي درج فيها
مئات الفواتير لعمليات جراحية لحاالت مختلفة جرى تضمينها معاينات طب عيون دون أي مبرر طبي، إضافة إلى توقيعه 

 .……هي في الحقيقة وبعلم الطبيب المراقب، تعود للدكتور، و ……على عدد من بطاقات الت طية المنظمة باسم الدكتور 
وحيث أنه من واجبات الطبيب المراقب في وزارة الصحة العامة، ان يدقق في الفاتورة الحسابية لمرضى الوزارة، ويوقة 

شفى والوزارة، المستعليها دون أي تأخير، ويتأكد من عدم دفة المرضى ألية مبالغ إضافية لما هو ملحوظ في العقد الموقكة بين 
إضافة إلى التأكد من إدراج تاريخ دخول المرضى وخروجهم على بطاقة الت طية وتوقيعها، والتثبت من خروج مرضى الوزارة 

 ضمن الدوام الرسمي، بعد اإلطالع على فواتيرهم وتوقيعها.
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لعقد المبرم معه، ولواجباته على النحو الموصوف أعاله، يشكل مخالفة لموجبات ا ،.…وحيث تبين ان عمل الدكتور
ونظام التعاقد في وزارة الصحة العامة(،  24/6/78تاريخ  1434الوظيفية المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم رقم 

 . 1434/78من المرسوم رقم  14ما ألحق الضرر بالمال العام، ويقتضي معه مساءلته مسلكيًا وماليًا، سندًا ألحكام المادة 
، المسندة إليه مهام طبيب مراقب في ……، الدكتور ..…تبين من التحقيق، ان رئيس قسم الصحة في قضاء  وحيث

 تاريخ  .……رقم ..……، قام بالتوقية على بطاقة ت طية للسيد ……الحكومي خلفًا للدكتور ……مستشفى 
بتوقيعه ..…بتاريخه وفق ما أشرنا إليه آنفًا، كما أقرك الدكتور  ……....بالرغم من عدم دخول هذا األخير إلى مستشفى  ……

على بطاقات االستشفاء بعد خروج المرضى، واستمهال الملفات الطبية حتى نهاية الشهر للتدقيق في الفواتير وتوقيعها، واقتصار 
 المسلكية والمالية، إللحاقهالحكومي على ثالثة أيام في األسبوع، األمر الذي ينهض مسؤوليته ……حضوره إلى مستشفى 
 الضرر بالمال العام. 

وحيث تبين من التحقيق، ان مدير العناية الطبية باإلنابة في وزارة الصحة العامة، ورئيس لجنة تدقيق الفواتير، الدكتور 
اينات طب إدراج مع ، لم يقم بواجباته لناحية تدقيق بطاقات الت طية ذات السعر المقطوع من الناحية الطبية، ما أدى إلى..…

الحكومي، ورتب على الخزينة أموااًل دون وجه حق، إضافة  ..…عيون غير مبررة، في الفواتير االستشفائية العائدة لمستشفى
هو مدير مستشفى متفرغ ويعالج في عدة مستشفيات خاصة، ويتقاضى، لقاء عمله هذا، مبالغ ……إلى علمه بان الدكتور 

 امة، األمر الذي يرتب عليه أيضًا مسؤولية مسلكية ومالية. مالية من وزارة الصحة الع
، الذي اسندت إليه باإلضافة إلى ……وحيث تبين من التحقيق، ان الطبيب المتعاقد مة وزارة الصحة العامة، الدكتور

الحكومي، مهام مفوض الحكومة ورئيس مركز إعطاء بطاقات االستشفاء في المستشفى  ……مهامه كرئيس لمستوصف
، واستمر في تقاضي تعويضاته عن المهام الموكولة ..…بعد انتخابه في العام……لمذكور، قد ش ل منصب رئيس بلدية ا

من المرسوم االشتراعي رقم  29و26إليه، وواظب على الجمة بين الوظيفة االنتخابية والوظيفة العامة، خالفًا ألحكام المادتين 
 .665/97من القانون رقم  31و22ب المادتين وقانون البلديات( المعدلتين بموج 118/77

، تقدم بكتاب استقالة وفسخ ....رئيسًا لبلدية ……، وبعد انتخابه بتاريخ ……وحيث تبين من التحقيق، ان الدكتور 
تجديد وتعديل  .…العقد( إلى وزارة الصحة العامة، غير ان الكتاب المذكور لم تستكمل جمية إجراءاته اإلدارية، وتمك بتاريخ 

 .…، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بالقرار رقم ..…االتفاقية المعقودة معه بقرار صادر عن السيد وزير الصحة العامة رقم 
 ساعة أسبوعيًا.   32ساعة بداًل من  18، وجرى تخفيض دوام عمله ليصبح ……تاريخ 

، فرق بين نوعين من المتعاقدين في اإلدارات ……تاريخ  .…وحيث تبين ان مجلس الخدمة المدنية برأيه رقم 
من القانون رقم  31و22والمؤسسات العامة والبلديات، وحدكد الشروط الواجب توافرها في المتعاقد لتنطبق عليه أحكام المادتين 

في  ظر الوارد، وخلص الرأي إلى ان المتعاقد بدوام جزئي ال يتعدى عدد ساعات الدوام الرسمي، ال يطبق عليه الح665/97
المادتين المذكورتين أعاله، لجهة الجمة بين الوظيفة العامة والوظيفة االنتخابية إلنتفاء وجود أحد الشرطين والمتعلق بالدوام، 
كما استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة في عدة قرارات صادرة عنه، على اعتبار ان التعاقد للعمل بشكل جزئي ال يدخل في 

، وعليه، فإن قيام وزارة الصحة 665/97من القانون رقم  22عامة، وبالتالي ال تنطبق عليه أحكام المادة عداد الوظائف ال
ساعة أسبوعيًا، تجعله بمنأى عن أية مسآلة  18وتخفيض دوام عمله إلى .……العامة بتعديل االتفاقية المعقودة مة الدكتور 

 مسلكية، لهذه الجهة.
بتاريخ .... الحكومي، أودع مصلحة الصحة في ..…محاسب في مستشفى  ، مساعد..…وحيث تبين ان السيد 

حالتها إلى المرجة الصالح لبتها وأي وزارة الصحة ……، طلب استقالة الدكتور …… ، ثم عاد وتسلمها باليد بعد تسجيلها وا 
لة من نتائج، وبالتالي فإن عدم العامة(، دون ان ي صار إلى معرفة الجهة التي أوكلت إليه هذه المهمة، وما آلت إليه المعام

بأية مهمة في هذا اإلطار، وقيامه بم ادرة مركز عمله ضمن أوقات الدوام الرسمي دون االستحصال ..…ثبوت تكليف السيد 
على إذن من رئيسه المباشر، وأدائه عماًل يخرج عن حدود صالحياته واختصاصه، يوجب عليه المسؤولية سندًا ألحكام المرسوم 
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ونظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات  21/5/1998تاريخ  12255رقم 
 الحكومية(. 

، وافق على تسليم المعاملة المتعلقة بطلب استقالة ……، الدكتور ....وحيث تبين ان رئيس مصلحة الصحة في 
، دون وجود أية صفة لهذا األخير، وبدل إرسالها بالبريد .… من مهامه في وزارة الصحة العامة، إلى السيد……الدكتور 

المضمون مة إشعار باالستالم او وفق ما تقتضيه األصول اإلدارية، ما أدى إلى عدم إعطاء المعاملة مجراها القانوني الصحيح، 
تاريخ  112م االشتراعي رقم من المرسو  14المسؤولية المسلكية، لمخالفته أحكام المادة ..…األمر الذي يرتب على الدكتور 

وتعديالته ونظام الموظفين( التي توجب على الموظف ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر  12/6/59
 على تطبيق األنظمة والقوانين النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. 
، والمسؤولة عن إدخال ..……الحكومي السيدة  ....وحيث تبين من التحقيق، ان مسؤولة قسم العمليات في مستشفى 

تاريخ  12255من المرسوم رقم  12، قد خالفتا أحكام المادة ……المرضى في قسم الدخول في المستشفى المذكور، السيدة 
دت كونظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية(، ففي حين أ 21/5/1998

اإلدالء بأية معلومات عن مجمل األسئلة ..…، رفضت السيدة ……هو الدكتور  …… .Dr، خالفًا للواقة، بأن .…السيدة 
التي طرحت عليها، مكتفية باإلجابة بوجوب مراجعة اإلدارة، وعدم علمها بأي أمر، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية 

 المناسبة بحقهما.  
، ..…، الدكتور ..…، الدكتور ..…، الدكتور ..…وحيث ان ما ورد في محاضر استجواب كل من السادة: الدكتور 

وفي دفوعهم الخطية، ليس من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية، ما يقتضي  ،……و..…، والسيدتين ……، السيد ……الدكتور 
وإنشاء التفتيش  115/59من المرسوم االشتراعي رقم  19المادة  معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم، سندًا ألحكام

قد أحيال إلى التقاعد لبلوغهما السن القانونية، ما يقتضي معه حفظ  ،..…و.…المركزي( مة اإلشارة، إلى ان الطبيبين 
 مسؤوليتهما المسلكية لهذه الجهة.  

خفاء وحيث ان ما ينطوي عليه ملف القضية من تحايل على القانون وا دراج معاملة وهمية وا  لتستر عن معلومات، وا 
، وما يمكن ان يؤول إليه األمر من مفاعيل ونتائج، قد يقة تحت طائلة أحكام قانون ..…ألخرى كطلب استقالة الدكتور 

 العقوبات اللبناني، ما يوجب معه إحالة ملف القضية جانب النيابة العامة التمييزية. 
 .روف القضيةوبعد المداولة، وفي ضوء ظ

ر  تقــــرك
حالته ……الحكومي، الدكتور ……توقيف مدير مستشفى  -1 ، عن العمل بدون راتب لمدة شهر واحد تأديبيًا، وا 

 أمام الهيئة العليا للتأديب. 
حالته أمام الهيئة العليا ……، الدكتور ……تأخير تدرج رئيس مصلحة الصحة في  -2 ، لمدة ستة أشهر تأديبيًا، وا 
 للتأديب.

، عن العمل بدون راتب لمدة شهر واحد ……الحكومي، الدكتور ……توقيف الطبيب المراقب في مستشفى  -3
حالته أمام الهيئة العليا للتأديب.   تأديبيًا، وا 

 لمدة شهرين اثنين تأديبيًا.  ،..…الحكومي، السيد..…تأخير تدركج المستخدم في مستشفى  -4
، لمدة شهرين اثنين ..…، والسيدة ……الحكومي، السيدة  ....تأخير تدركج كلك من المستخدمتين في مستشفى  -5

 تأديبيًا.
 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.  -6
 إيداع الملف جانب ديوان المحاسبة.  -7
 حفظ القضية لجهة باقي النقاط. -8

 .وأربعة عشرعام ألفين شباط  من شهر الرابة اريخقرارًا صدر باإلجماع في بيروت بت
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  23/2014 رار رقمـق   
     بجمية مندرجاته...…بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم 
بالتالعب في عالمات بعض المرشحين  ، المتعلق……تاريخ ..…ش التربوي السيد بعد اإلطالع على تقرير المفت 

 العادية.  .…فرع االجتماع واالقتصاد، لدورة العام  ،لشهادة الثانوية العامة
 ..……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ

 ...……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ
، اودع التفتيش المركزي ………تاريخ  ……ان المدير العام للتربية بكتابه رقم  ،حيث تبين من مستندات الملف

فرع  ،التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للتربية في موضوع التالعب في عالمات بعض المرشحين لشهادة الثانوية العامة
وقد اصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف الخاص  ،مشيرًا الى تكرار التالعب ،العادية .…لدورة العام  ،االجتماع واالقتصاد

 .للتحقيق في الموضوع
وجود  ،العادية .…لدورة العام  ،فرع االجتماع واالقتصاد ،نتيجة التدقيق في نتائج شهادة الثانوية العامةوحيث تبين ب

وان هذه الفروقات جاءت في معظم االحيان  ،فروقات ملحوظة في عالمات بعض المرشحين في مادتي االجتماع واالقتصاد
 اضافة الى تكرار حاالت التالعب هذه. ،ون وجه حقلمصلحة المرشحين، االمر الذي ادى الى نجاإل البعض منهم د

السادة :  .…وحيث تبين ان المكلفين بقراءة عالمات المرشحين لكل من مادتي االجتماع واالقتصاد في اللجنة رقم 
اع ماقدما  بالتواطؤ  على  التالعب  بعالماتي  مادتي  االقتصاد واالجت ،ومدركسين في القطاع الخاص( ،.……و……الشقيقين 

 ...…، مادة..… ،والتي يدرس فيها احدهما ،....، ……منتسبين الى ثانوية  مرشحاً  17ل 
 ،، المكلف بقراءة عالمات مادة االقتصاد........، السيد..…قضاء  ،الرسمية ..…وحيث تبين ان المدركس في مدرسة

 ،..…المكلف بقراءة عالمات مادة االجتماع في اللجنة رقم  ،..……السيد  ،الرسمية..……والمدركس المنتدب الى ثانوية 
اقدما على التالعب في عالمات المادتين المذكورتين لعدد من المرشحين ينتمون الى المنطقة الج رافية نفسها التي ينتمي اليها 

ب في عالماتهم شحين الذين تم التالعللتفاوت بعدد المر  ،دون ان يتمكن التحقيق من اثبات التواطؤ بينهما ،المدركسين المذكورين
وأحكام  ،وتعديالته ونظام الموظفين( 112/59من المرسوم االشتراعي رقم  14مخالفين بذلك احكام المادة  ،في المادتين
نظام االمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها االربعة و  15/6/2001 تاريخ 5697المرسوم رقم 

 (.ا للمناهج الجديدةوفق
صدار نتائجها يشوبها بعض الشوائب ،وحيث تبين من مجريات التحقيق ان اعمال تصحيح االمتحانات الرسمية  ،وا 
 ،ل فرد منهموتحديد المهمة التي يكلف بها ك ،السيما لجهة تكليف افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة بأعمالها

عالن النتائج لم وأصول انتقالهم بين  لجان اصدار النتائج، اضافة الى ان بعض المشاركين في اعمال تصحيح المسابقات وا 
 45/2003يتقدموا بإفادات تثبت مراكز اعمالهم والمادة والسنة المنهجية التي يقومون بالتدريس فيها سندًا ألحكام المذكرة رقم 

، تقدم بإفادة غير ..……وان احدهم، السيد  ،لرسمية ومسؤولياتها(وتتعلق بهيكلية لجان االمتحانات ا 10/5/2003تاريخ 
المديرية  ،االمر الذي يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي ،صحيحة عن تعليم المادة في احدى الثانويات الرسمية

 بالعمل على التشدد في االجراءات الهادفة للحفاظ على سالمة االمتحانات الرسمية ونزاهتها.    ،العامة للتربية
من  14ألحكام المادة  مسؤولية مسلكية سنداً  مايرتب عليه ..…و.……كل من السيدين :  وحيث ان ما اقدم عليه

 ،طيالخ ماهيعاوفي دف ،مااستجوابه يي محضر وان ما جاء ف ،ونظام الموظفين( وتعديالته 112/59رقم  المرسوم االشتراعي 
من  19ة سندًا ألحكام الماد ماما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه ،من المسؤولية ماهؤ ليس من شأنه إعفا

 وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي(. 115/59المرسوم االشتراعي رقم 
قد يشكل جرمًا جزائيا يقة تحت طائلة احكام قانون  .……و……، .……، .……وحيث ان ما اقدم عليه السادة : 

 ويقتضي بالتالي ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. ،العقوبات اللبناني
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 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة
ر  تقــــرك

(، ..…ورقمه المالي .……السيد  ،....قضاء  ،الرسمية……تأخير تدركج كل من : المدركس في مدرسة  -1
 ،( لمدة اثني عشر شهرًا تأديبياً ……ورقمه المالي……السيد  ،الرسمية……والمدركس المنتدب الى ثانوية 

حالتهما امام الهيئة العليا للتأديب.  وا 
 ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. -2
 بالعمل على: ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -3

 عن اعمال االمتحانات الرسمية لمدة خمس سنوات. .……و..…، .……، ……اقصاء كل من السادة :  -أ
صدار نتائج ،تشكيل لجان االمتحانات الرسمية -ب ية مسبقًا، وتكليف اعضائها بموجب تكاليف خط ،تصحيحًا وفرزًا وا 

دخول الى مركز اللجنة، اسوة بالتكاليف التي تبرز هذه التكاليف عند ال ،تشير الى المهمة المكلف بها كل منهم
لمراقبة االمتحانات الرسمية، وتزويدهم ببطاقة تعريف تعلق ظاهرة طيلة  -دائرة االمتحانات –تصدرها المديرية العامة 

 فترة اصدار النتائج.
ان بالعودة الى بيالتحقق من صحة المعلومات واإلفادات التي يتقدم بها المكلفون بأعمال االمتحانات الرسمية،  -ج

 المعلومات عن اوضاع افراد الهيئة التعليمية السيما في المدارس الخاصة المودعة مصلحة التعليم الخاص.
عداد  ،توزية المهام داخل لجان اصدار نتائج االمتحانات الرسمية، بحيث تحدد المهمة الموكلة الى كل مشارك فيها -د وا 

نقل  وتالفي عمليات ،مكن من تحديد المسؤوليات في حال تبيان اي خطأجداول تدون فيها جمية المعلومات التي ت
 المكلفين من لجنة الى اخرى وضرورة توثيقها في حال حصولها.

 تحديد مهام المسؤول عن لجنة اصدار النتائج.   -ه
 ،قيد نفوسه اعدم تكليف اي من المشاركين في اعمال اصدار نتائج االمتحانات الرسمية العائدة للمحافظة المسجل فيه -و

 وتلك التي يدرس ضمن نطاقها.
 عشر. وأربعةعام ألفين  شباطمن شهر الثامن عشر قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ 
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                                     بجمية مندرجاته.……طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل
بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مدركس ، …… تاريخ…… السيداإلداري  تقرير المفتشطالع على بعد اإل

 في مالك وزارة التربية والتعليم العالي. 
 ...……تاريخاإلداري  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل

 ..……تاريخ ..…بعد اإلطالع على مطالعة المدكعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 
  .……عد اإلطالع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخب

 ...……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل
لف، ان المفتشية العامة اإلدارية، وفي معرض دراستها الملف المرفق بكتاب مدير عام وحيث تبين من مستندات الم

لالستفادة من منح التعليم عن .……، المتعلق بالطلب المقدم من المدركس السيد ……تاريخ  .…تعاونية موظفي الدولة رقم 
، خالفًا لألصول، خلصت إلى اقتراإل إصدار بطاقة تكليف خاص، فصدر التكليف رقم 2011-2010أوالده للعام الدراسي 

 للتحقيق في الموضوع. ……
تعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مدرسة وحيث تبين من التحقيق، ان المدركس في مالك وزارة التربية وال

، بطلب منحة تعليم ..…من تعاونية موظفي الدولة، فرع ……، تقدم بتاريخ ……، السيد .……الرسمية للصبيان في ..…
رفضت الموافقة على الطلب المذكور ……، وان تعاونية موظفي الدولة في .………عن أوالده  2011-2010للعام الدراسي 

 من تقديم المستندات التي تؤكد متابعة أوالده الدراسة بشكل منتظم.……ن السيد لعدم تمك
، ..…و.…، ……وحيث تبين ان ولدي المدركس في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، السيد 

، ولم يتمكنا من تأمين المستندات الالزمة لتقديم ..…الخاصة اعتبارًا من تاريخ ..…قد انقطعا عن متابعة الدراسة في مهنية 
 1/11/2008كان يعمل في إحدى الشركات اعتبارًا من تاريخ ..…طلبي الترشيح لالمتحانات المهنية الرسمية، وان ولده 

، وهو مسجل في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برقم 1/5/2010، ومن ثم اعتبارًا من تاريخ 30/9/2009ول اية 
عن ولديه ……، طلب منحة التعليم المقدم من السيد ..…، وبالتالي فإن رفض فرع تعاونية موظفي الدولة في .……
 5/8/1967تاريخ  30، واقة في موقعه القانوني، لمخالفته أحكام القرار رقم 2011-2010عن العام الدراسي  ..…و..…

 ونظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة(.
تقدم بطلبات منح .……ان المدركس في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، السيد وحيث تبين 
، وان 2011-2010و  2010-2009و  2009-2008عن األعوام الدراسية  ……و..…، .…التعليم العائدة ألوالده 

نح التعليم في تعاونية موظفي الدولة(، السيما لجهة ونظام م 30/67الطلبات المذكورة تضمنت مخالفات ألحكام القرار رقم 
بالتالي، قسمًا من قيمة منح التعليم، دون وجه ……عماًل مأجورًا، خالفًا للواقة، وتقاضي السيد ..…تصريحه بعدم تعاطي ولده 

الموظفين(، ويرتب وتعديالته ونظام  112/59من المرسوم االشتراعي رقم  14حق، األمر الذي يشكل مخالفة ألحكام المادة 
 مسؤولية مسلكية...…على السيد 

وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤه من المسؤولية، ما ……وحيث ان ما ورد في محضر استجواب السيد 
وتعديالته وإنشاء  115/59من المرسوم االشتراعي رقم  19يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة، سندًا ألحكام المادة 

 فتيش المركزي(.الت
/ل.ل ومليون 1.600.000منحتي تعليم قيمة كل منها /..…تقاضى عن ولده .……وحيث تبين ان المدركس السيد 

، وذلك رغم قيام ابنه بمزاولة عمل مأجور 2010-2009، 2009-2008وستماية ألف ليرة لبنانية(، عن العامين الدراسيين 
ضي معه توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة باسترداد المبالغ المقبوضة خالل العامين الدراسيين المذكورين، ما يقت
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، دون وجه حق، وبالتالي التعميم على جمية العاملين فيها ضرورة التشدد في دراسة طلبات منح التعليم المقدمة ..…من السيد 
 ي المال العام.إليهم، للحد من المخالفات المرتكبة، والتي من شأنها ان تسبب هدرًا ف

 2011-2010، كان مسجاًل خالل العام الدراسي ……، إبن المدركس ..…وحيث تبين، من جهة أخرى، ان الطالب 
في الصف الثالث الثانوي، فرع علوم الحياة، ونجح في الدورة األولى لالمتحانات الرسمية، األمر الذي ينفي وجود أية مخالفة 

نح التعليم في تعاونية موظفي الدولة(، ما يقتضي معه توصية المديرية العامة لتعاونية ونظام م 30/67ألحكام القرار رقم 
 ..…عن ولده ..…للمدركس السيد  2011-2010موظفي الدولة بالعمل على صرف قيمة منحة التعليم للعام الدراسي 

مية والمهنية، بين المعاهد التعليموظفي الدولة يتنقلون تعاونية وحيث تبين ان أبناء بعض المستفيدين من تقديمات 
ويتسجلون فيها بشكل وهمي، وال يلتزمون بمتابعة الدراسة بشكل منتظم، بهدف الحصول على منحة التعليم، واالستفادة من 
الت طية الصحية التي تؤمنها التعاونية، وذلك حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين، األمر الذي يتناقض مة ال اية من صرف منح 

عليم، وهي تشجية الطالب على متابعة دراسته بانتظام والمساهمة في تخفيف قسم من األعباء المادية التي يتحملها، فالتالزم الت
بين صرف منحة التعليم واالنتظام في الدراسة شرط واجب، ما يقتضي معه توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة 

، لجهة حجب منحة التعليم 21/9/2012تاريخ  442ورقم  16/3/2012تاريخ  124رقم  بالنظر في إمكانية تعديل التعميمين
 عن التلميذ أو الطالب الذي يعيد السنة المنهجية أكثر من مرة، بصرف النظر عن االختصاص الذي يدرسه.

ينهض  ، األمر الذي2008منذ العام  .…و.…لم يتقاض التعويض العائلي عن ولديه ……وحيث تبين ان المدركس 
الشك في صحة اإلفادات المهنية المعطاة لهما، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم 
المهني والتقني، والمديرية العامة للتربية، كل في ما خصه، بالتعميم على مؤسسات التعليم الخاص اعتماد الدقة والموضوعية 

 عنها، للحد من اإلفادات غير الصحيحة وما يترتب عليها من مسؤوليات. في اإلفادات الصادرة
 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية

ر  تقــــرك
الرسمية، السيد ……تأخير تدركج المدركس في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مدرسة  -1

 ن تأديبيًا.( لمدة شهرين اثني..…ورقمه المالي..…
 توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بما يلي:  -2
/ل.ل وثالثة ماليين 3.200.000، دون وجه حق، والبال ة قيمتها /……استرداد المبالغ المقبوضة من المدركس  -أ

 . 2010-2009و  2009-2008للعامين الدراسيين ……ومائتي ألف ليرة لبنانية(، وذلك بدل قيمة منحة التعليم عن ولده 
 ……عن ولده  ……العائدة للمدركس  2011-2010صرف قيمة منحة التعليم للعام الدراسي  -ب
التعميم على جمية العاملين في التعاونية ضرورة التشدد في دراسة طلبات منح التعليم المقدمة إليهم، للحد من  -ج

 مال العام.المخالفات المرتكبة، والتي من شأنها ان تسبب هدرًا في ال
، لجهة حجب 21/9/2012تاريخ  442ورقم  16/3/2012تاريخ  124النظر في إمكانية تعديل التعميمين رقم  -د

 منحة التعليم عن التلميذ أو الطالب الذي يعيد السنة المنهجية أكثر من مرة، بصرف النظر عن االختصاص الذي يدرسه.
ي ما ديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمديرية العامة للتربية، كل فتوصية وزارة التربية والتعليم العالي، الم -3

خصه، بالتعميم على مؤسسات التعليم الخاص اعتماد الدقة والموضوعية في اإلفادات الصادرة عنها، للحد من اإلفادات غير 
 الصحيحة، وما يترتب عليها من مسؤوليات. 

 .وأربعة عشرعام ألفين نيسان  من شهر الخامس عشر قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ
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  47/2014 رار رقمـق
                                      بجمية مندرجاته...… طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل
 بنتيجة تفتيش وزارة الصحة العامة. ، .… تاريخ.……ة السيدة المالية طالع على تقرير المفتشبعد اإل
 …… تاريخالمالي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل

 . ..…تاريخ ..…بعد اإلطالع على مطالعة المدكعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 
 . ..…طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل

، جرى 2013للمفتشية العامة المالية لعام  لف، أنه في إطار تنفيذ برنامج التفتيش السنوي العائدوحيث تبين من مستندات الم
 تفتيش وزارة الصحة العامة، والتدقيق في نفقاتها ومدى صحتها وانطباقها على القوانين واألنظمة المالية واإلدارية.

قرار مجلس  طبيبًا مراقبًا باالستناد إلى 27وحيث تبين بنتيجة تدقيق نفقات وزارة الصحة العامة، ان الوزارة قامت بالتعاقد مة 
عن طريق لجنة مؤلفة من كل من وزارة الصحة العامة ووزارة المالية ومكتب وزير الدولة لشؤون  28/11/2012تاريخ  93الوزراء رقم 

 التنمية اإلدارية، على ان تدفة تعويضاتهم من االعتمادات المخصصة لالستشفاء.
، بتشكيل اللجنة المنصوص عنها في 29/12/2012تاريخ  2110وحيث تبين ان السيد وزير الصحة العامة أصدر قرارًا برقم 

، وان اثنين من أعضاء اللجنة هما من مستشاري السيد وزير 31/1/2013قرار مجلس الوزراء المذكور أعاله، على ان تنجز عملها قبل 
طلب إلى السادة الوزراء عدم إسناد ، بال12/11/2005تاريخ  31/2005الصحة العامة، ما يخالف تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 

 أية مهام تنفيذية إلى المستشارين، كما ان هذه اللجنة قد أنجزت عملها بعد انقضاء المهلة المحددة لها، ولم يتبين توقية أعضاء اللجنة
 على الئحة أسماء األطباء المنوي التعاقد معهم. 

/ل.ل ومليونان 2.200.000باء، تعويضًا شهريًا لكل منهم، بقيمة /وحيث تبين ان مشارية العقود تنص على إعطاء هؤالء األط
، 1434/78ومائتي ألف ليرة لبنانية(، مة اإلشارة إلى ان عقود األطباء المتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية سندًا ألحكام المرسوم رقم 

 تنص على تعويض شهري أقل من البدل المحدد للمتعاقدين الجدد.
دفة بدالت هذه العقود من نفقات االستشفاء في القطاع الخاص، أدى إلى عدم إمكانية استفادة األطباء المتعاقدين وحيث تبين ان 

من تقديمات الضمان االجتماعي والمكافآت واإلجازات، وبالتالي تم تحديد تعويض شهري مقطوع بالقيمة المبينة أعاله حتى تاريخ 
إلى بند الرواتب، بهدف استفادة  1/1/2014ى ان يحول االعتماد الالزم للتعاقد ابتداًء من ، دون أية تعويضات أخرى، عل31/12/2013

المتعاقدين من التعويضات والملحقات، وان مراقب عقد النفقات لدى وزارة الصحة العامة، رفض التأشير على المعاملة وحجز االعتمادات 
 لمالية. الالزمة، إال بعد التأكيد عليها من قبل السيد وزير ا

 1434وحيث تبين ان التعاقد الحاصل مة هؤالء األطباء المراقبين، يخالف نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة والمرسوم رقم 
وتعديالته( الذي ينص على آلية التعاقد مة الوزارة عن طريق إجراء مباراة بعد اإلعالن عنها عبر مجلس الخدمة  24/6/1978تاريخ 

وتعديالته ونظام الموظفين( المعدكلة بموجب المادة األولى من  112/59من المرسوم االشتراعي رقم  87خالف أحكام المادة المدنية، كما ي
التي نصت على ان: "يتعاقد الوزير مة لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو  5/9/2008تاريخ  23القانون رقم 

باراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقًا لألصول"، ما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بإتخاذ مؤهالت خاصة... وذلك بموجب م
م قالتدابير القانونية الالزمة لمعالجة موضوع التعاقد مة األطباء المراقبين في ضوء النصوص القانونية المرعية، السيما أحكام المرسوم ر 

 ام الموظفين.من نظ 87والمادة  24/6/78تاريخ  1434
وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان السيد وزير المالية قد وافق على مشروع قرار موقكة من السيد وزير الصحة العامة بتجزئة النفقة 
في بعض وجهات اإلنفاق، وذلك فيما خص اللوازم اإلدارية، المطبوعات، نفقات شتى متنوعة وتجهيزات فنية متخصصة، على ان يتم 

 طريق استدراجات عروض في اإلدارة، واعتبار كل ملف صفقة مستقلة.  التلزيم عن 
وحيث ان مراقب عقد النفقات لدى وزارة الصحة العامة، رفض السير بمشروع التجزئة واقترإل عرض الموضوع على السيد وزير 

وان التنسيب دون عرضها على رقابة ديالمالية، كون االعتمادات المنوي تجزئتها سينتج عنها العديد من استدراجات العروض على ذات 
 المحاسبة المسبقة، لكنه عاد وسار بالمعاملة بعد موافقة السيد وزير المالية على التجزئة.

خضاعها لرقابة ديوان المحاسبة، كون  وحيث تبين أنه كان من الممكن اتباع السبل القانونية للتلزيم عن طريق إجراء مناقصات وا 
من قانون المحاسبة العمومية التي ال تجيز  123، ما يشكل مخالفة ألحكام المادة 2013لك متوفرة منذ بداية العامة االعتمادات الالزمة لذ
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اللجوء إلى التجزئة إال إذا كانت ماهية األش ال او اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك، ما يقتضي معه توصية وزارة الصحة 
 لطرق القانونية للتلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية حفاظًا على األموال العمومية.العامة بضرورة اللجوء إلى ا

تاريخ  871/1وحيث تبين ان مراقب عقد النفقات في وزارة الصحة العامة، أودع المراقب المركزي لعقد النفقات القرار رقم 
ز بموجبه تجزئة نفقات لتأمين األدوية الضرورية لزوم مرض السرطان الصادر عن السيد وزير الصحة العامة، الذي أجا 6/6/2013

 واألمراض المستعصية وبعض األمراض األخرى.
وحيث تبين ان مراقب عقد النفقات لدى وزارة الصحة العامة، رفض السير بالقرار، كونه سبق لوزارة المالية ان وافقت على قرارين 

/ل.ل وثمانمائة 800.000.000نها خمسمائة مليون ليرة لبنانية، حجز منها حتى تاريخه حوالي /بتجزئة اعتمادات أدوية قيمة كل واحد م
 /ل.ل ومائتا مليون ليرة لبنانية( يمكن استعماله من قبل السيد الوزير.200.000.000مليون ليرة لبنانية( وما زال هناك اعتماد بقيمة /

عتمادات المجزأة، تم استعمالها في بعض األحيان وعن طريق إجازات وحيث تبين ان مراقب عقد النفقات أشار إلى ان اال
استثنائية، لشراء أدوية لبعض المرضى الذين ال يعانون من أمراض مستعصية، وتم السير بها ألن قرار التجزئة ينص على شراء أدوية 

المتعلق بالتجزئة  871/1فق على مشروع القرار رقم لبعض األمراض األخرى دون تحديد ماهيتها، علمًا ان السيد وزير المالية كان قد وا
الصادر عن السيد وزير الصحة العامة، ما يقتضي معه حفظ القضية لجهة المسؤوليات، وتوصية وزارة الصحة العامة بعدم اللجوء إلى 

 شراء األدوية بموجب إجازات شراء إال عند الضرورة القصوى ولألمراض المستعصية دون سواها.
 .مداولة، وفي ضوء ظروف القضيةوبعد ال

ر  تقــــرك
 بما يلي:  -المديرية العامة للصحة  -توصية جانب وزارة الصحة العامة  -1

( في ضوء النصوص القانونية المرعية 27ــــــــــ اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لمعالجة موضوع التعاقد مة األطباء المراقبين أل و
من نظام الموظفين المعدكلة  87وآلية التعاقد في وزارة الصحة العامة( والمادة  24/6/78تاريخ  1434المرسوم رقم اإلجراء، السيما 

 .23/2008بموجب المادة األولى من القانون رقم 
تباع الطرق القا 123ــــــــــ عدم اللجوء إلى التجزئة إال في ضوء أحكام المادة  نونية للتلزيم، من قانون المحاسبة العمومية، وا 

خضاعها لرقابة ديوان المحاسبة حفاظًا على المال العام.  وا 
ــــــــــ عدم اللجوء إلى شراء األدوية بموجب إجازات شراء إال عند الضرورة القصوى ولألمراض المستعصية دون سواها، والعمل 

وزراء لى استقصاء أسعار يتم في الوزارة بعد موافقة مجلس العلى شراء األدوية الالزمة لمرضى الوزارة بموجب اتفاقات بالتراضي تستند إ
 وديوان المحاسبة، ما من شأنه ان يؤمن األدوية بأسعار مقبولة حفاظًا على المال العام. 

 .وأربعة عشرعام ألفين أيار  من شهر السادس قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ
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  49/2014 رار رقمـق

                                                                          بجمية مندرجاته.…… ملف القضية المسجلة برقمطالع على بعد اإل
بنتيجة التحقيق في مخالفات البناء على العقار ، …… تاريخ..… السيدالهندسي  طالع على تقرير المفتشبعد اإل

 . ..../.…رقم 
 . ..……تاريخالهندسي  تش العامطالع على مطالعة المفبعد اإل
 ..……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل

المتمثلة بشخص رئيسها السيد .…بوكالته عن بلدية .……لف، ان المحامي األستاذ وحيث تبين من مستندات الم
، الترخيص المعطى له، بالتعدي على ..../..…، تقدم من التفتيش المركزي، بشكوى حول مخالفة مالك العقار رقم .……

الطريق العام، كما ان المساحات المرخص بها مخالفة لمعدل االستثمار السطحي ولعامل االستثمار العام، وقد تولت المفتشية 
 الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي. ....العامة الهندسية التحقيق في موضوع القضية استنادًا إلى التكليف رقم 

، سندًا ……تاريخ  …حصل على رخصة بناء برقم  ..../.…ين بنتيجة التحقيق ان صاحب العقار رقم وحيث تب
محالت  A، إلنشاء بناء مؤلف من بلوك ……/أ تاريخ .…برقم .... للكشف الفني الصادر عن دائرة التنظيم المدني في 

الخرائط المرفقة، وقد اقترن هذا الكشف  للسكن وكل بلوك مؤلف من طابق أرضي وأول وثاني، وذلك حسب Bوسكن وبلوك 
 ……المهندس .... ورئيس دائرة التنظيم المدني في ..…ومهندس المنطقة السيد ……الفني بتوقية كل من المدرب السيدة 

وحيث تبين ان ملف الترخيص يتضمن إفادة تخطيط وتصنيف عائدة للعقار المذكور أعاله، تفيد ان العقار يقة في منطقة غير 
، في حين جرى تصنيف 0.5وعامل االستثمار العام يبلغ  %25منظمة، وان الطريق داخلي ومعدل االستثمار السطحي يبلغ 

نفس الطريق على أنه طريق محلي في إفادات االرتفاق والتصنيف العائدة للعقارات المجاورة، وقد اقترنت هذه اإلفادة بتوقية 
 .……الطوبوغراف السيد

وخريطة   ..../.…عدم وجود خريطة مساحة في ملف الترخيص، تحدد مساحة العقار رقم  وحيث تبين للتحقيق
إظهار حدود تبين حدود العقار ومساحته( بالرغم من ان مهندس المنطقة أفاد بوجودها عند دراسة الملف، وأنه لدى احتساب 

في كل طابق، اما  2م280، فقد بل ت .…/أ تاريخ .…المساحات الواردة في خرائط الترخيص المرفقة بالكشف الفني رقم 
عن المساحة المسموإل بها للبناء، وذلك في حال اعتماد مساحة العقار  2م140أي بزيادة  2م840المساحة اإلجمالية فهي 

كما هو معتمد في جدول تدقيق المساحات، وان الكشف الذي أجراه التنظيم المدني على البناء المنفذ على العقار  2م1400
ور، أظهر عدم تطابق البناء المنفذ مة الترخيص المعطى، لذا جرى وضة إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية المذك

 للعقار، ووقف العمل بالترخيص.
على الشكل المبين أعاله، يشكل مخالفة ألحكام ..…والمهندس السيد .…وحيث ان ما قام به كلك من المدرب السيدة 

وتعديالته ونظام الموظفين(، وان ما جاء في محاضر استجوابهم ودفوعهم  112/59شتراعي رقم من المرسوم اال 14المادة 
 19الخطية ليس من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم، سندًا ألحكام المادة 

 المركزي(.  وتعديالته وإنشاء التفتيش 115/59من المرسوم االشتراعي رقم 
 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية

ر  تقــــرك
المتعاقد في وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم  ،……حسم البدل التعاقدي للمهندس السيد -1

 ( عن يومين اثنين تأديبيًا..…المدني، ورقمه المالي
 ( عن يومين اثنين تأديبيًا. .…العامة للتنظيم المدني، ورقمها اآللي، مدرب في المديرية ..…حسم راتب السيدة  -2
 توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بما يلي:  -3
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، إلى ضرورة السهر على حسن قيام الموظفين ....، رئيس دائرة التنظيم المدني في ..…تنبيه المهندس السيد  -أ
 ه بمهامهم.التابعين ل

 ، الطوبوغراف في المديرية العامة للتنظيم المدني، إلى ضرورة توخي الدقة في عمله.……تنبيه السيد  -ب
ص ، للتحقيق بموضوع فقدان مستندات من ملف الترخي....تشكيل لجنة من خارج موظفي دائرة التنظيم المدني في  -ج

 انونية الالزمة.، واتخاذ اإلجراءات الق..../..…العائد للعقار رقم 
التعميم على جمية الوحدات التابعة لها بضرورة ممارسة الرؤساء التسلسليين صالحياتهم الرقابية على أعمال  -د

الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء  18/74مرؤوسيهم وفق النصوص واألحكام القانونية النافذة، والمؤكد عليها بالتعميم رقم 
 .23/4/1974بتاريخ 

 .وأربعة عشرعام ألفين أيار  من شهر السادس في بيروت بتاريخ باإلجماعقرارًا صدر 
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  51/2014 رار رقمـق 
                                      بجمية مندرجاته. ..…طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل 

بنتيجة تفتيش بعض المدارس الخاصة المجانية في ، ..…و……تاريخ..… السيدالمالي  المفتش يطالع على تقرير بعد اإل
 . 2011-2010للعام الدراسي  ..…و .…محافظتي

 ...…تاريخالتربوي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل
 .……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 

 . ..……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل
، وتدقيق بياناتها ..…و.…لف، أنه جرى تفتيش بعض المدارس الخاصة المجانية في محافظتي ن من مستندات الموحيث تبي

اإلحصائية، وسجالت القيد العام، والقيد الخاص، وسجل رواتب أفراد الهيئة التعليمية، والبيانات المقدمة إلى مصلحة التعليم الخاص في 
  .... ، وان المهمة شملت المدارس التالية:2011-2010ائدة للعام الدراسي وزارة التربية والتعليم العالي والع

وحيث تبين بنتيجة تفتيش المدارس المذكورة أعاله، عدم التزام بعض المدارس بتطبيق أحكام قانون رسم الطابة المالي وقانون 
تاريخ  226ية في المدارس الخاصة(، والقانون رقم وتعديالته وتنظيم الهيئة التعليم 15/6/1956ضريبة الدخل، والقانون الصادر في 

عليم الخاص مصلحة الت –لجهة إعطاء المدرسين بدل النقل المؤقت، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي  23/10/1993
بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذه القوانين في المدارس الخاصة المجانية باإلضافة إلى ضرورة إصدار مذكرة إلى مدققي  –

مصلحة التعليم الخاص، بضرورة التشدد في أعمال التدقيق، وعدم التدخل في إعداد سجالت وقيود هذه المدارس، وضرورة تضمين تقارير 
 ن المخالفات المالية واإلدارية، وحفظ القضية لجهة المسؤوليات. المدققين خالصات ع

أناط مهمة مراقبة المدارس الخاصة المجانية التي تستفيد من مساهمة الدولة المالية،  2359/71وحيث تبين ان المرسوم رقم 
، وا نات ن مهمة اللجنة المذكورة هي درس بيابمصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية، وذلك عبر لجنة خاصة برئاسة قاض 

م يالمدارس وتحديد قيمة المساهمة المالية التي تستحقها، األمر الذي يقتضي معه إبالغ نسخة عن تقرير التفتيش جانب وزارة التربية والتعل
رير على ضى الالزم بشأن مضمون التقالعالي، المديرية العامة للتربية، إليداعها مصلحة التعليم الخاص فيها والطلب إليها إجراء المقت

 ضوء الوقائة الواردة فيه. 
 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية

ر  تقــــرك
 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مصلحة التعليم الخاص، بما يلي:  -1

ي، وأحكام قانون ضريبة الدخل والضريبة على الرواتب واألجور( والقانون ــــــــــ العمل على تطبيق أحكام قانون رسم الطابة المال
وتعديالته وتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة( لجهة الترقية واقتطاع محسومات صندوق  15/6/1956الصادر بتاريخ 

 لمؤقت.لجهة إعطاء المدركسين بدل النقل ا 23/10/1993تاريخ  226التعويضات، والقانون رقم 
ــــــــــ إصدار مذكرة إلى مدققي مصلحة التعليم الخاص، تؤكد على ضرورة التشدد في أعمال التدقيق، وعدم التدخل في إعداد 

 سجالت وقيود هذه المدارس، وضرورة تضمين تقارير المدققين خالصات عن المخالفات المالية واإلدارية.
لمديرية العامة للتربية، نسخة عن تقرير التفتيش إليداعها مصلحة التعليم الخاص، إبالغ وزارة التربية والتعليم العالي، ا -2

 والطلب إليها إجراء المقتضى الالزم بشأن مضمون التقرير على ضوء الوقائة الواردة فيه.
 حفظ القضية لجهة المسؤوليات. -3

 .وأربعة عشرن عام ألفيأيار  من شهر الرابة عشر قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ
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  64/2014 رار رقمـق

                                بجمية مندرجاته.    .……   طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل
بنتيجة التحقيق في تنفيذ االلتزام ، ..… تاريخ ..……… ،..…ة:داالسين الهندسيين طالع على تقرير المفتشبعد اإل

 . .... -..…تأهيل وتعبيد طريق  إلش الالعائد 
 . .……تاريخالهندسي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل
 .……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل

لف، ان "مواطن حريص على المال العام" تقدم من التفتيش المركزي، بشكوى أشارت وحيث تبين من مستندات الم
، وصرف اموال للمتعهد .... -..…كميات الملحوظة في دراسة ملف عائد لتلزيم تأهيل وتعبيد طريق الى وجود تضخيم في ال

، طلب من التفتيش المركزي ……تاريخ ..…عن اش ال لم يتم تنفيذها، وان المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، بكتابه رقم
 اجراء التحقيقات الهندسية الالزمة، السيما لجهة:

 ر الواردة في الكشف مة ما هو منفذ فعاًل.مطابقة االمتا -1
 تحديد كمية الهدر في حال حصوله. -2
 ايداعه نتيجة التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه. -3
 للتحقيق في الموضوع. ....وقد اصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف الخاص رقم   

 –..…نظمت كشفًا تقديريًا ألش ال توسعة طريق ،وحيث تبين من مجريات التحقيق ان وزارة االش ال العامة والنقل
ل.ل وفقط اربة مليارات وخمسماية واثنان  4.562.470.000، وان مجموع المبالغ المقدرة لتنفيذ هذه االش ال بل ت ....

دائرة  يوستون مليونًا واربعماية وسبعون الف ليرة لبنانية ال غير(، وقد جرى تنظيم هذا الكشف وتدقيقه من قبل المهندس ف
، ……، رئيس مصلحة الصيانة ..… ،، واقترن بتوقية كل من المهندسين السادة: رئيس دائرة العمليات..…العمليات السيد 
 ، ووزير األش ال العامة والنقل في حينه.……مدير الطرق 

س الوزراء مجلبناء على موافقة  ،وحيث تبين ان تلزيم ملف األش ال المذكورة اعاله جرى بطريقة استدراج العروض
، بمبلغ اجمالي وقدره ..…ش.م.م بتاريخ ..……، وقد رسا االلتزام على الشركة 23/8/2011تاريخ  14بقراره رقم 

ل.ل وفقط ثالثة مليارات وسبعماية وستة وثمانون مليونًا وثمانماية وخمسون الفًا ومئة ليرة لبنانية الغير(  3.786.850.100
، وان تسليم مواقة العمل للشركة واعطاء االمر بالمباشرة جرى بتاريخ %17الشركة وقدره  بعد التنزيل المئوي المقدم من

، على ان يتم تنفيذ األش ال في مهلة سنة من تاريخه، اال ان وزير األش ال العامة والنقل في حينه، مدد تنفيذ 3/7/2012
 .9/10/2013تاريخ  908/1، بموجب قراره رقم 31/12/2014األش ال ل اية 

لم يتضمن خرائط تنفيذية، خالفا ألحكام دفتر الشروط  .... –..…وحيث تبين ان ملف التلزيم العائد ألش ال طريق
الخصوصية، وان دراسة المشروع اقتصرت على خريطة كروكي للطريق، حدد عليها بخط اليد مواقة األش ال، وارفق بها بعض 

لواردة في الكشف التقديري لبندي حفريات ومختلفة وخنادق(، والردميات الجداول والمستندات، وان تقدير كميات االش ال ا
المختارة، تم دون االستناد الى اي من المعايير العلمية، بحيث لم يتم رفة مناسيب األرض الطبيعية، واعداد مقاطة عرضية 

ة، في حين ان دراسة واعداد الملف للطريق، لعدم امتالك االدارة للجهاز البشري الالزم، والمعدات الخاصة باعمال المساح
 كانت تتطلب مكتب دروس متخصص، يضم مهندسي طرق ومساحة ورسامين وحاسبي كميات.

وحيث تبين من الكشف الذي اجراه فريق التفتيش وجود اش ال عائدة لجدران نفذت في غير مواقعها، واستحداث اخرى 
ارة مسقوفة من الخرسانة المسلحة، غير ملحوظة في الكشف (، وعبك ……على الطريق لجهة اليمين وطريق الصعود باتجاه

التقديري، كما جرت اش ال تعبيد وتزفيت لبعض مقاطة الطريق للجهة اليمنى والطريق القديمة(، وبعض مداخل المتفرعات من 
لعائد للتلزيم وقد تم من دفتر الشروط الخصوصية ا 45و 34الطريق، دون موافقة االدارة الخطية، خالفًا الحكام البندين رقم 
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والمهندسين المشرفين على االش ال، مندوبي االدارة(، ورئيس  ……و......ذلك بمعرفة و/او موافقة كل من المهندسين السيدين
 .……المهندس السيد ،مصلحة الصيانة المركزية

، والتي جرى فلشها 5رقم وحيث تبين من التحقيق ان اطوال الطريق الواردة في جدول الكيول العائد للكشف المالي 
بالبحص، جاءت متقاربة مة تلك التي اعتمدتها االدارة في كشوفاتها لهذه الجهة، وبالتالي فان ما جاء في الشكوى لجهة بند 

 بحص مكسر لطبقات األساس المساعد، واقة في غير محله.
، بطول اجمالي حوالي .…يمتد من الطريق البحري القديم الى ما بعد معمل  .... –……وحيث تبين ان طريق

الى النقطة  760مترًا، وانه وفقًا للكيول التي اجراها التفتيش لمتوسط عرض الطريق يسارًا من النقطة الكيلومترية  1900
مترًا، االمر الذي جاء متوافقًا  8.40 ت بل 1715الى النقطة الكيلومترية  1080، ومن النقطة الكيلومترية 1000الكيلومترية 

، واطوال الطريق الواردة في جدول الكيول 4مة متوسط عرض الطريق الذي اعتمد في جدول الكيول العائد للكشف المالي رقم 
أمتار، ومتوسط عرضه  8والتي جرى فلشها بالزفت، كما ان متوسط عرض الطريق يسارًا بلغ  5العائد للكشف المالي رقم 

مترًا مربعًا، وبالتالي  865مترًا، وان مساحة المداخل ويسار الطريق( بل ت  7.66لجهة اليمنى التي جرى فلشها بالبحص بلغ ل
 واقعة في محلها الصحيح. 5فإن كمية الزفت المحددة ل اية الكشف المالي رقم 

ول العائدة ق التفتيش من اخذ الكيوحيث تبين ان الحاجز الوسطي للطريق يرتكز على قاعدة خرسانية، لم يتمكن فري
له قبل التحقق من عرض وعمق قاعدته، وان بعض الجدران تعذر اخذ الكيل الكامل الرتفاعاتها من القاعدة حتى اعلى الجدار، 
 بسبب ردميات خلف هذه الجدران لجهة العقارات المجاورة، األمر الذي يستوجب الطلب من االدارة تكليف من يلزم القيام بكشف

، للتأكد من عرض وعمق القاعدة، وفي اماكن مختارة عند 532التربة عند نقاط متعددة للحاجز الوسطي، ال سيما عند النقطة 
 الجدران المذكورة للتأكد من ارتفاعاتها.

من  ةوحيث تبين ان جداول الكيول العائدة للكشوفات المالية المؤقتة، المنظمة استنادًا الى دفاتر القياسات، غير موقع
قبل المهندس المشرف والمتعهد او مندوبه، ما يستدعي توصية وزارة االش ال العامة والنقل،  بالطلب من مهندسي الوزارة اخذ 
مناسيب العمل الذي تم ومقاساته وابعاده بحضور الملتزم او مندوبه، وتدوينها في دفتر القياسات مة التاريخ وتوقيت االثنين، 

 من دفتر الشروط الخصوصية العائد لاللتزام. 45رفان وفقًا ألحكام البند على ان يوقة عليها الط
وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان االدارة لم تقم بصرف اية مبالغ مالية للمتعهد عن البند العائد لطبقة زفت سطحية 

من دفتر الشروط  45حكام البند ، بسبب عدم مباشرة العمل به، وانه وفقًا أل5واستخدام البازلت( ل اية الكشف المالي رقم 
الخصوصية وطرق القياس والمحاسبة(، تجري تسوية حساب الملتزم وفقًا لكميات األش ال المنفذة فعاًل، وبالتالي فان ما ورد 

 في الشكوى لهذه الجهة جاء في غير محله. 
ب جزء من حفريات الجدران ، انه جرى احتسا5و 4وحيث تبين من جدولي الكيول العائدين للكشفين الماليين رقم 

ضمن بند حفريات خنادق، اي انه تم نقل كميات من بند حفريات مختلفة الى بند حفريات خنادق، عوضًا عن تنظيم مشروع 
بتوقية كل من  نان المذكور اجدول مقارنة، ليعرض على االدارة المتمثلة بالوزير حصرًا، ألخذ موافقته الخطية، وقد اقترن الكشف

عن .……، ومدير المديرية االدارية المشتركة ……، ……، .……، ……(، 4وفقط الكشف رقم .……السادة:  المهندسين
 وزير األش ال العامة والنقل. 

يشكل مخالفة ألحكام ..…… ……، .……، ..…، ……، ..…وحيث ان ما قام به كلك من المهندسين السادة 
وتعديالته ونظام الموظفين(، وان ما جاء في محاضر االستجواب والدفوع  112/59من المرسوم االشتراعي رقم  14المادة 

من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية، ما يقتضي معه حفظ القضية  ،……و.……، ..…الخطية لكل من المهندسين السادة : 
من شأنه ان يخفف  ……، و.…… ،……اضر االستجواب والدفوع الخطية للمهندسين السادةلهذه الجهة، بينما ما جاء في مح

 19من مسؤوليتهم المسلكية دون ان يعفيهم منها، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم، سندًا ألحكام المادة 
 (.وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي 115/59من المرسوم االشتراعي رقم 

 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية
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ر  تقــــرك
ورقمه ..…في وزارة االش ال العامة   والنقل، المهندس السيد ……حسم راتب كل من: رئيس مصلحة  -1

(،  ..…ورقمه المالي……(، ..…ورقمه المالي……السيدين  ،(، والمهندسين في دائرة العمليات في الوزارة المذكورة..…المالي
 أيام تأديبيًا. عن خمسة
 توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للطرق والمباني بما يلي :  -2
 -..…تكليف لجنة من مهندسي الوزارة غير المعنيين بملف تلزيم األش ال العائدة لتأهيل وتعبيد وتزفيت طريق  -أ

 الخنادق وحفريات مختلفة، اضافة الى كميات الباطون المسلح.، للتأكد من الكيول والكميات، ال سيما لجهة حفريات ....
من دفتر الشروط  45اتخاذ االجراءات الالزمة للتقيد التام باألنظمة والقوانين المرعية االجراء، ال سيما احكام البند  -ب

 ..... –……الخصوصية وطرق القياس والمحاسبة( العائد اللتزام أش ال تأهيل وتعبيد طريق
 .اع المدعي العام لدى ديوان المحاسبة نتيجة التحقيقايد -3
 حفظ القضية لجهة باقي النقاط. -4

 .وأربعة عشرعام ألفين حزيران  من شهرالسابة عشر  في بيروت بتاريخ باألكثريةقرارًا صدر 
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  68/2014 رار رقمـق   
                                    بجمية مندرجاته..……بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم 
بنتيجة ، ……تاريخ……، والمالي، السيد ……تاريخ ……شين اإلداري، اآلنسة المفت يبعد اإلطالع على تقرير  

ي اجراها المفتوحة التالوارد في بيان القيد اإلفرادي المقدم منها لالشتراك في المباراة .……التحقيق في تحوير تاريخ والدة السيدة 
 . .……مجلس الخدمة المدنية لتعيين أساتذة تعليم ثانوي اعتبارًا من

 ..……تاريخاإلداري بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام 
 ..……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ

 ……تاريخ  ……بعد اإلطالع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 
 ..……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ

وحيث تبين من مستندات الملف، أن رئيس مجلس الخدمة المدنية باإلنابة اودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه 
ك وزارة التربية ، أستاذة تعليم ثانوي متمرن في مال..……، المتعلق بطلب تصحيح تاريخ والدة السيدة ..…تاريخ ..…رقم 

وقبول طالب في شهادة الكفاءة  ……تاريخ  ……المديرية العامة للتربية، والمدرج في كل من المرسوم رقم -والتعليم العالي
في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في مالك وزارة التربية والتعليم العالي(، والمرسوم رقم 

واعتبار خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية ملحقين بوزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة أستاذ تعليم .……يخ تار  ……
، أرفقته 30/1/2013، بحسب بيان قيد افرادي صادر بتاريخ 2/11/1964بداًل من  20/2/1964ثانوي متمرن( ليصبح 

 للتحقيق في الموضوع.  .... يف الخاص رقمبطلبها، وقد صدر عن رئيس التفتيش المركزي التكل
، تقدمت ..……وحيث تبين من مجريات التحقيق، أن المتعاقدة بصفة أستاذ في وزارة التربية والتعليم العالي، السيدة 

من دائرة المباريات في مجلس الخدمة المدنية بطلب اإلشتراك في " المباراة المفتوحة لقبول طالب في  27/5/2008بتاريخ 
شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي اختصاصات الل ة الفرنسية وآدابها، 

دابها، والفلسفة في مالك وزارة التربية والتعليم العالي "، وأرفقت بطلبها المذكور المستندات المطلوبة، ومن والل ة اإلنكليزية وآ
، 1964تشرين الثاني  2تاريخ  ..…، وقد ورد فيه انها من مواليد7/1/2008تاريخ  ../..……ضمنها بيان قيد إفرادي رقم 

 اإلشتراك في المباراة. وهو ذات التاريخ الذي ادرجته، بخط يدها، على طلب
، أنها 15/2/2013تاريخ  ../..…المسجل في قلم مديرية التعليم الثانوي برقم ……وحيث تبين من استدعاء السيدة 

وقبول طالب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة  ……تاريخ ……تطلب تصحيح تاريخ والدتها في المرسوم رقم
واعتبار  ……تاريخ  ..…تاذ تعليم ثانوي في مالك وزارة التربية والتعليم العالي(، وفي المرسوم رقم اللبنانية للتعيين بوظيفة أس

خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية ملحقين بوزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن(، بحيث يصبح 
ورد فيه ان صاحبة العالقة  …/ ../……عائها بيان قيد افرادي جديد رقم ، وأرفقت باستد2/11/1964بداًل من  20/2/1964

 .20/2/1964في ..…هي من مواليد 
هي من مواليد ……، أن السيدة ..…/م.ع تاريخ …وحيث تبين من كتاب المديرية العامة لألحوال الشخصية رقم 

دونة بموجب وثيقة والدة، رقم الواقعة والعشرون من شباط الف وتسعمائة واربعة وستون(، م 20/2/1964تاريخ .……
، الذي ……تاريخ  .…/أ.د/..…، األمر الذي يؤكد عدم صحة تاريخ والدتها الوارد في بيان القيد اإلفرادي رقم 1964/…

رى جأرفق بطلبها المقدم الى دائرة المباريات في مجلس الخدمة المدنية لإلشتراك في المباراة المفتوحة المذكورة أعاله، والذي 
 االستناد اليه لقبول طلب اشتراكها في المباراة، وبالتالي نجاحها فيها.

، من شأنه أن يجعلها متجاوزة للحد 20/2/1964، أي تاريخ .……وحيث أن إعتماد التاريخ الصحيح لوالدة السيدة 
في مجلس الخدمة المدنية، الصادر عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة .……تاريخ ..…األقصى للسن المحدد في القرار رقم 

والمتعلق بتنظيم المباراة المفتوحة لقبول طالب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، للتعيين بوظيفة أستاذ 
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ن العمر م تعليم ثانوي في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، إذ نصت المادة الثانية منه، على أن يكون المرشح قد أتم العشرين
ولم يتجاوز الرابعة واألربعين بتاريخ إجراء المباراة، ويعفى الموظف الدائم في اإلدارات العامة من شرط السن، األمر الذي يفقدها 
شرطًا من شروط األهلية لالشتراك في المباراة، ويقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، 

الغيًا، عماًل بالقاعدة القانونية "بأن ما بني على ……على اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة العتبار تعيين السيدة بالعمل 
باطل هو باطل أيضًا"، وبالتالي، إسترداد جمية المبالغ المالية المقبوضة منها أثناء قيامها بالمهام الموكلة اليها، سواء بصفة 

 بصفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن.طالبة في كلية التربية، أم 
 ../أ.د/.……، نفى تنظيمه بيان القيد اإلفرادي رقم ……، السيد ..…وحيث تبين، من جهة أخرى، أن مأمور نفوس 

كمستند أساسي لالشتراك في المباراة المفتوحة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية ……، الذي تقدمت به السيدة ……تاريخ 
عليه، كما نفى علمه ..…، مشيرًا إلى حصول تحريف في تاريخ الوالدة بعد حصول السيدة 31/5/2008اعتبارًا من تاريخ 

ي من شأنه ان يقة تحت طائلة أحكام / ست سنوات على ذلك، األمر الذ6باسم الموظف الذي قام بتحريره لمرور ما يقارب /
قانون العقوبات اللبناني، ويتطلب بالتالي، إجراء تحقيقات خاصة، تخرج عن صالحية التفتيش المركزي، ما يقتضي إيداع 

 الملف جانب النيابة العامة التمييزية.
 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة

ر  تقــــرك
 العالي، المديرية العامة للتربية، بما يلي:  توصية وزارة التربية والتعليم – 1
، بصفة أستاذ تعليم ثانوي في مالك المديرية العامة ……اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة العتبار تعيين السيدة  -أ 

 للتربية، الغيًا.
ية التربية، ة طالبة في كلاسترداد جمية المبالغ المالية المقبوضة منها لقاء المهام التي أوكلت إليها، سواء بصف -ب 

 أم بصفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن.
 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. – 2

 عشر. وأربعةعام ألفين  حزيرانمن شهر الثامن والعشرين في بيروت بتاريخ  باألكثريةقرارًا صدر 
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  76/2014 رار رقمـق    
 بجمية مندرجاته.……  برقم بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة  
بنتيجة التحقيق في معاملة افراز العقارين ، ..…تاريخ..…ش اإلداري السيد بعد اإلطالع على تقرير المفت 

 . ..…العقارية لدى دائرة المساحة في ..…من منطقة ..…و.…رقم
 .……تاريخاإلداري بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام 

 ..……رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإلطالع على مطالعة 
بشأن  ……و..…وحيث تبين أن المفتشية العامة اإلدارية، وفي معرض متابعتها بطاقة استدعاء شكوى السيدين 

، خلصت الى اقتراإل ..…العقارية لدى دائرة المساحة في ..…من منطقة  ..…و  ..…التحقيق في معاملة افراز العقارين رقم 
اص، سيما وأن إجابة المديرية العامة للشؤون العقارية لم تكن كافية، فصدر عن رئيس التفتيش المركزي اصدار بطاقة تكليف خ
 للتحقيق في الموضوع.  ....التكليف الخاص رقم 

( بلوك 4(، والقسم رقم وA( بلوك و5يملكان تباعًا، القسم رقم و ،…………وحيث تبين من التحقيق، أن السيدين 
العقارية، وأن للعقار المذكور ممر يربطه بالطريق العــــام، ويخترق عدة عقــــارات منها ..…من منطقة  ..…( من العقار رقم Bو

/المذكورين أعاله، وكانت اإلدارة المعنية قد قامت بتجهيزه وتزفيته، وتأمين خدمات الكهربــــاء والهاتف .…و  ..…العقــــارين رقـــــم 
 فادة منها لألبنية والمنـــــازل القائمــــة على امتداد الممر المشار اليه.عليه وبمحاذاته، بهدف االست

 2010/.…و  .…، والمسجلة برقم ..../..…و  .…وحيث تبين أنه لدى تنفيذ خريطة اإلفراز العائدة للعقارين رقم 
كما جرى تعديل اقسام من الممر بالطريق العام، ..…، جرى اغفال الممر الذي يربط العقار رقم ..…لدى دائرة المساحة في 

، وجرى تحوير شكل قسم ……و .…، كطريق خاص للعقارين رقم .…المذكور، بحيث استحدث في قسم منه، العقار رقم 
 .../.…و ..…و  .…آخر من هذا الممر، ليصبح حق مرور للعقارات رقم 

، تنفيذ معاملتي افراز 26/6/2010، تولى بتاريخ ……، السيد .…وحيث تبين ان المساإل في دائرة المساحة في 
، ……تاريخ  ..…و..……تاريخ  ……العقارية، بموجب التكليفين رقم..…من منطقة  .…و  .…وحق مرور للعقارين رقم 

بالطريق العام،  ويخترق  .…/.…وقام بتنظيم محضر التحديد دون لحظ الممر والطريق المعبد والمزفت الذي يربط العقار رقم 
، كما اغفل ذكر وجود اعمدة كهرباء وهاتف قائمة على الممر المذكور،  وبمحاذاته، مخالفًا بذلك ..…و  .…العقارين رقم 
 وتعديالته وانشاء السجل العقاري(. 188/26من القرار رقم  97احكام المادة 

مة استنادًا قام برسم خريطة المساحة المنظ ،……، السيد.…وحيث تبين ان العامل بالفاتورة في دائرة المساحة في 
دون اإلشارة الى مخالفة مضمونها لقيود أمانة  ،.…/…و  ..…، والعائدة للعقارين رقم 2010/..…و  ……للتكليف رقم 

 112/59من المرسوم االشتراعي رقم  14المساحة وللخرائط األساسية، لجهة وجود الممر المذكور، مخالفًا بذلك أحكام المادة 
 وتعديالته ونظام الموظفين(.

، قام بتدقيق ومطابقة خريطة المساحة المنظمة ……، السيد ..…وحيث تبين أن المساعد الفني في دائرة المساحة في 
دون اإلشارة الى مخالفة مضمونها قيود  ،..…/.…و ..…، العائدة للعقارين رقم 2010/..…و  ..…استنادًا الى التكليف رقم 

وتعديالته ونظام  112/59من المرسوم اإلشتراعي رقم  14ذلك أحكام المادة أمانة المساحة والخرائط األساسية، مخالفًا ب
 الموظفين(.

، صادق على خريطة المساحة المنظمة استنادًا الى .……، السيد ..…وحيث تبين أن أمين السجل العقاري في 
نة السجل العقاري ومحاضر رغم مخالفتها قيود أما ،.…/.…و  .…، العائدة للعقارين رقم 2010/..…و  ..…التكليف رقم 

، كما امتنة عن اعطاء التصحيح الحاصل على خريطة المساحة المذكورة الصي ة 1956التحديد المصدقة اصواًل في العام 
التنفيذية أو إحالته الى القضاء المختص لبت الموضوع، وفقاً لألصول، وأصر على وجوب توقية جمية المالكين على التصحيح، 

بلفت نظره الى أن التصحيح تم فقط لجهة رسم الممر دون أي تحوير أو ت يير في حدود .…دائرة المساحة في  بالرغم من قيام
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وتعديالته وانشاء السجل  188/26من القرار رقم  95و  73 ،72، 17، 15العقار، األمر الذي يشكل مخالفة ألحكام المواد 
(، 188/26وتعديالته والتفصيالت المتعلقة بتطبيق القرار رقم  189/26من القرار رقم  30و29العقاري(، وألحكام المادتين 
 المديرية العامة للشؤون العقارية(. –وتعديالته وتنظيم وزارة المالية  2868/59من المرسوم رقم  39معطوفة على احكام المادة 

من المرسوم  14يشكل مخالفة ألحكام المادة  ……و.……، .……، ..…وحيث ان ما أقدم عليه كل من السادة: 
وفي هم ضر استجوابافي محورد ما وتعديالته ونظام الموظفين( ويرتكب عليهم مسؤولية مسلكية، وان  112/59االشتراعي رقم 

ألحكام  سنداً  مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه ،من المسؤولية ؤهم، ليس من شأنه إعفاةالخطي معهو دف
، وتشديد العقوبة بحق السيدين وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي( 115/59من المرسوم االشتراعي رقم  19المادة 

 لتكرار مخالفتهما. .…و.…
، والمساعد الفني في دائرة ……، السيد .…وحيث أن المخالفات المنسوبة الى كل من المساإل في دائرة المساحة في 

، يمكن أن تقة تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني، األمر الذي يقتضي معه ايداع .……لسيد ، ا..…المساحة في 
 الملف جانب النيابة العامة التمييزية.

، لم يبادر الى إحالة معاملة اإلفراز وحق المرور المصححة، ……، السيد ……وحيث ان امين السجل العقاري في 
من القرار  15، الى القضاء المختص، عماًل بأحكام الفقرة الثانية من المادة ……اريخ ت..…والمسجلة بموجب التكليف رقم 

وتعديالته وانشاء السجل العقاري(، ما يقتضي معه توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بإحالة  188/26رقم 
حديد المنظم خالفًا لقيود السجل العقاري والخرائط المعاملة المذكورة الى القضاء المختص لتصحيح مندرجات محضر الت

لحين التأكد من قانونية البناء  ،.…/.…األساسية، وبالتالي اإلبقاء على اإلشارة المدرجة على الصحيفة العينية للعقار رقم 
 القائم عليه واحترام حقوق ال ير، وال سيما لجهة الممر الذي يخترقه.

، قد استحصل على ترخيص بناء باإلستناد الى خريطة اظهار حدود غير .……وحيث تبين أن مالك العقار رقم 
صحيحة، ودون األخذ بعين اإلعتبار وجود الطريق المعبد والمزفت، ووجود المنشآت العامة القائمة عليه، وبمحاذاته، ما يقتضي 

العامة للتنظيم المدني بالتأكد من استيفاء البناء القائم على العقار المذكور  معه توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية
للشروط الفنية، في ضوء مندرجات خريطة إظهار حدود صحيحة، وبالتالي، إبالغ التفتيش المركزي بالنتيجة ليبنى على الشيء 

 مقتضاه.
 ..…/..…و .…، .…منها العقارات رقم وحيث تبين ان الطريق المعبد والمزفت يخترق العديد من العقارات، و 

قام بإنجاز األعمال الخرسانية قبل التقدم  ،……ويربطها بالطريق العام، غير مصنف، وفقًا لألصول، كما أن مالك العقار رقم
بطلب اذن متابعة المرحلة الثانية، وفق ما تقتضيه شروط الترخيص المعطى له، سندًا لخريطة اظهار حدود غير صحيحة، 

حق الضرر بالطريق المعبد والمزفت، وباإلنشاءات العامة القائمة عليه، ما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات، وال
بالتعاون مة اإلدارات الرسمية المختصة، تصنيف الطريق ..…المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالطلب الى بلدية 

حترام حقوق ال ير، في ما  ،.…/.…لزام مالك العقار رقم المعبد والمزفت، المشار اليه، وا   بإعادة الحال الى ما كانت عليه، وا 
 خص الممر الذي يخترقه، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقه.
 ..…برقم..…المصدق من قبل دائرة التنظيم المدني في  .…/.…وحيث تبين أن ملف اإلجازة بإفراز العقار رقم 

صحته، بسبب عدم اإلشارة الى الممر الذي يخترقه، والى الطريق المعبد والمزفت، واإلنشاءات  ، مشكوك في.……تاريخ 
على ……العامة القائمة عليه، ما يقتضي معه تكليف المفتشية العامة الهندسية بالتحقيق في موافقة دائرة التنظيم المدني في 

 ملف افراز العقار المذكور.
سكان صادرتين عن دائرة  ،..…/.…العقار رقم  وحيث تبين أن البناء القائم على تم تنفيذه سندًا لرخصتي بناء وا 

، رغم عدم توفر طريق قانوني للعقار المذكور، ما يقتضي معه تكليف المفتشية العامة اإلدارية التحقيق .…التنظيم المدني في 
 في الموضوع. 

 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة
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ر  تقــــرك
(، والمساعد الفني في الدائرة ..…ورقمه المالي.……، السيد .…وقف كل من المساإل في دائرة المساحة في  – 1

حالتهما أمام الهيئة العليا للتأديب...…ورقمه المالي..…المذكورة، السيد   (، عن العمل بدون راتب، لمدة ثالثة أشهر تأديبيًا، وا 
 ( عن عشرة أيام تأديبيًا.……ورقمه المالي ……ابقًا(، السيد وس..…حسم راتب امين السجل العقاري في  – 2
 ، عن ستة أيام تأديبيًا.……، السيد ……حسم البدل اليومي للعامل بالفاتورة بصفة رسام في دائرة المساحة في  – 3
 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. – 4
 المديرية العامة للشؤون العقارية، بالعمل على ما يلي:  –توصية وزارة المالية  – 5
، الى .……تاريخ  ..…/.…إحالة معاملة اإلفراز وحق المرور المصححة، والمسجلة بموجب التكليف رقم  -أ 

 القضاء المختص لتصحيح مندرجات محضر التحديد المنظم خالفًا لقيود السجل العقاري والخرائط األساسية.
لحين التأكد من قانونية البناء القائم عليه  ،..…لى اإلشارة المدرجة على الصحيفة العينية للعقار رقماإلبقاء ع -ب 

 واحترام حقوق ال ير، ال سيما لجهة الممر الذي يخترقه.
المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتأكد من استيفاء البناء القائم على  -توصية وزارة األش ال العامة والنقل  - 6
للشروط الفنية، في ضوء مندرجات خريطة إظهار حدود صحيحة، وبالتالي، إبالغ التفتيش المركزي  ……/.…العقار رقم 

 بالنتيجة ليبنى على الشيء مقتضاه.
 المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالعمل على ما يلي: -زارة الداخلية والبلديات توصية و  - 7
تصنيف الطريق المعبد والمزفت، المشار اليه في متن هذا القرار، وذلك بالتعاون مة ..…الطلب الى بلدية  -أ 

 اإلدارات الرسمية المختصة.
الى ما كانت عليه، واحترام حقوق ال ير، في ما خص الممر الذي  ، بإعادة الحال……إلزام مالك العقار رقم  -ب 

 يخترقه، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقه.
تاريخ  ..…رقم ……تكليف المفتشية العامة الهندسية التحقيق في موضوع موافقة دائرة التنظيم المدني في  – 8

 رغم عدم مطابقته للواقة. ..…، المتعلقة بإفراز العقار رقم ……
، خالفًا ..…تكليف المفتشية العامة اإلدارية التحقيق في قانونية اعطاء رخصتي بناء واسكان للعقار رقم  – 9
 لألصول.

 عشر. وأربعةعام ألفين  تموزمن شهر السادس عشر في بيروت بتاريخ  ألكثريةقرارًا صدر با
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  86/2014 رار رقمـق   
                                     بجمية مندرجاته. .……برقمبعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة  
بنتيجة التحقيق في استفادة منتسبة الى  ،.…تاريخ  ..…و..…شين اإلداريين السيدين بعد اإلطالع على تقرير المفت 

 تعاونية موظفي الدولة من منح تعليم عن أوالدها، دون وجه حق. 
 …… تاريخاإلداري بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام 

 .……تاريخ .…بعد اإلطالع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 
 ..…… بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ

تاريخ  1/ص4909وحيث تبين من مستندات الملف، أن مدير عام تعاونية موظفي الدولة، وبكتابه رقم 
، المتعلق بإحالة 30/11/2012تاريخ  562/2012، اودع التفتيش المركزي قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 12/12/2012

ركزي، بسبب استفادتها من منح تعليم عن أوالدها، خالفًا الى التفتيش الم……ملف المنتسبة الى تعاونية موظفي الدولة، السيدة 
 للتحقيق في الموضوع. ....لألصول، ودون وجه حق، وقد صدر عن رئيس التفتيش المركزي التكليف الخاص رقم 

وحيث تبين من التحقيق، أن المدركسة في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مدرسة 
عن  2012 – 2011بطلبي منحة تعليم للعام الدراسي  1/6/2012، تقدمت بتاريخ ……، السيدة ……الرسمية للبنات ..…
 ،..…رأى عدم استحقاق منح التعليم المشار إليها، للسيدة..……، وان رئيس فرع تعاونية موظفي الدولة في .……و..…ولديها 

، مستندًا في ذلك .……ركات التجارية، ولعدم انتظام دراسة ابنها بممارسة عمل مأجور في إحدى الش..…بسبب قيام ابنها 
 . 2011 - 2010للعام الدراسي ..…بتقديم طلب منحة تعليم عن ابنها ..…الى عدم قيام السيدة 

تقدمت بطلبي .……وحيث تبين أن المدركسة في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، السيدة 
، وصرحت في متنهما، وعلى 2012 – 2011، و2010 – 2009، عن العامين  الدراسيين .……منحة تعليم عائدين إلبنها 

مسؤوليتها الشخصية، أنه ال يتعاطى أي عمل مأجور، في حين أن اإلفادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
، وفي شركة 1/2/2010ول اية تاريخ  1/1/2010ل. اعتبارًا من تاريخ  ش. م.……عمل في شركة ……تفيد أن ابنها 

ونظام  30/67، مخالفة بذلك أحكام القرار رقم 1/4/2013ول اية تاريخ  1/1/2012ش. م. ل. اعتبارًا من تاريخ ………
 منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة(.
، رغم ……، عن ابنها 2010 – 2009للعام الدراسي  ، تقاضت منحة التعليم.……وحيث تبين أن المدركسة السيدة 

قيامه بعمل مأجور، في حينه، األمر الذي يقتضي معه توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بالعمل على استرداد 
لبنانية(، / ومليونين وخمسمائة وعشرين الف ليرة 2،520،000المنحة المقبوضة من قبلها، دون وجه حق، والبال ة قيمتها /

، والتعميم على جمية العاملين في التعاونية ضرورة 2012 – 2011وعدم صرف منحة التعليم العائدة عنه للعام الدراسي 
التشدد في دراسة طلبات منح التعليم، المقدمة إليهم، والتأكد من قانونيتها، حرصًا على عدم صرف أي مبلغ مالي، خالفًا 

 لألصول.
مستوف  ..…عن ابنها ……المقدم من السيدة  2011/2012ة التعليم للعام الدراسي وحيث تبين ان طلب منح

عائد لعدم تزويدها من قبل المؤسسة التعليمية  2010/2011للشروط القانونية، وان عدم تقدمها بطلب المنحة عن العام الدراسي 
 ر الذي ينفي عدم انتظام دراسته، ويقتضي معهبالمستندات الالزمة لذلك، بسبب عدم تسديدها كامل األقساط المدرسية، األم

 توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بالعمل على صرف قيمة منحة التعليم التي تعود لها عنه للعام الدراسي المذكور.
تربية، السيدة لوحيث أن ما ورد في محضر استجواب المدركسة في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة ل

، وفي دفاعها الخطي، ليس من شأنه اعفاؤها من المسؤولية، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقها، ..…
وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي(، واحالتها امام ديوان  115/59من المرسوم اإلشتراعي رقم  19سندًا ألحكام المادة 
 من قانون تنظيمه. 61و60م المادتين المحاسبة، سندًا ألحكا
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 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة
ر  تقــــرك

الرسمية ..…سة في مالك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مدرسة تأخير تدرج المدرك  -1    
حالتها أمام ديوان المحاسبة( لمدة أربعة أشهر تأديبيًا، ..…ورقمها المالي ……، السيدة ……للبنات   .وا 

 توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، بالعمل على ما يلي: –2    
لعدم .……ابن المدركسة السيدة ……عن الطالب  2011/2012عدم استحقاق منحة التعليم للعام الدراسي  –أ     

 .2009/2010المدفوعة عنه عن العام الدراسي  استيفاء طلبها الشروط القانونية، واسترداد قيمة منحة التعليم
 .……عن ابنها..…السيدة ، العائدة للمدركسة 2012 – 2011صرف قيمة منحة التعليم عن العام الدراسي  –ب      
التعميم على جمية العاملين في التعاونية ضرورة التشدد في دراسة طلبات منح التعليم، المقدمة اليهم،  -ج      

 قانونيتها، حرصًا على عدم صرف أي مبلغ مالي، خالفًا لألصول. والتأكد من
 15/4/2014تاريخ  40/2014التأكيد على التوصية الصادرة بموجب قرار هيئة التفتيش المركزي رقم  - 3     

جب ، لجهة ح21/9/2012تاريخ  442، ورقم 16/3/2012تاريخ  124المتعلقة بالنظر في إمكانية تعديل التعميمين رقم 
 منحة التعليم عن التلميذ أو الطالب الذي يعيد السنة المنهجية الواحدة أكثر من مرة.

 عشر. وأربعةعام ألفين  آبمن شهر السادس في بيروت بتاريخ  ألكثريةقرارًا صدر با
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  98/2014 رار رقمـق   
                                     مندرجاته.بجمية   …… بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم 
بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى مدير عام ، ..….رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإلطالع على تقرير  

 ..…وزارة 
 ...……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ

/ب تاريخ ……و ،..…/ب تاريخ..… ،.……/ب تاريخ ..… ألرقام، بكتبه ذوات ا……وحيث تبين أن السيد وزير 
امين عام مجلس ، كما أن ..…ومرفقاتها، طلب من  التفتيش المركزي التحقيق في المخالفات المنسوبة الى مدير عام .……
ب السيد وزير المذكورة في كتعددًا من المخالفات  الذي تضمن……/ص تاريخ ..…رقم  ، اودع التفتيش المركزي كتابهالوزراء
، وقد تولى رئيس التفتيش المركزي التحقيق مة مدير عام وزارة لوحدة الموضوعالكتب المشار اليها اعاله، فجرى ضم ، ..…
 وتعديالته وانشاء التفتيش المركزي(. 115/59من المرسوم اإلشتراعي رقم  15عماًل بأحكام المادة  ،..……، السيد……

، تمحورت على .……، السيد ..…وحيث تبين من مجريات التحقيق، أن المخالفات المنسوبة الى مدير عام وزارة 
، والتدريس في الجامعة األميركية في بيروت، ……النحو التالي: القاء محاضرة في قاعة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في 

يذ االمتناع عن تشكيل لجنة استالم الستكمال تنف ،ً قانونا ينلمطلوبادون الحصول على اإلذن الخطي والترخيص بالتدريس 
لجهة التداول بملف مشروع اعادة تأهيل ……العقود التي جرى توقيعها مة عدد من البلديات، ومخالفة تعليمات السيد وزير 

موضوع على السيد الوزير، ، دون عرض ال……السيد ..…المقالة في لبنان، اضافة الى تعديل وجهة عمل المتعاقد في وزارة 
 . ..…وممارسة بعض مهامه أثناء اإلجازات اإلدارية المعطاة له من قبل السيد وزير

" في قاعة مركز المطالعة .……، محاضرة حول "……، القى بتاريخ ..…السيد ……وحيث تبين أن مدير عام وزارة 
من المرسوم اإلشتراعي رقم  15عليه في المادة  ، دون الحصول على اإلذن الخطي المنصوص..……والتنشيط الثقافي في 

يقوم بالتدريس في الجامعة األميركية في بيروت دون الحصول على الترخيص المطلوب و  ،وتعديالته ونظام الموظفين( 112/59
سات في مؤسوالترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس  44/64من المرسوم رقم  2سندًا ألحكام المادة 

 .التعليم العالي في لبنان(
، امتنة عن تشكيل لجنة االستالم الستكمال تنفيذ العقود التي وقعتها وزارة ……السيد  ،.…وحيث تبين ان مدير عام

، مة اإلشارة إلى أن ديوان ……والتأكيد عليه بتاريخ ……مة عدد من البلديات بالرغم من طلب السيد الوزير بتاريخ ..…
، وان مراقب عقد النفقات أشار في إحالته ……/ر.م تاريخ .…المحاسبة سبق ان وافق على عقود مماثلة، بموجب قراره رقم 

من قانون المحاسبة  147، إلى ان هذه العقود جرت باالستناد إلى أحكام الفقرة التاسعة من المادة ……/م تاريخ ..…رقم 
 وتعديالته ونظام الموظفين(. 112/59من المرسوم اإلشتراعي رقم  14/ من المادة 2حكام الفقرة /أ لفًا بذلكالعمومية، مخا

بتسيير  ،……السيدة  ،المحرر كلف بموجبه ،……تاريخ ..…أصدر القرار رقم ……ان مدير عام وحيث تبين 
تأمين توزية اعمال البريد واية بمهام  ،……السيد  ،دالسائق المتعاقو ، ..…األعمال القلمية في الدائرة اإلقليمية في محافظة 

، دون عرض الموضوع على ..…الى جانب مهامه األساسية في المديرية العامة  المذكورة اعمال اخرى تكلفه بها رئيس الدائرة
ب عدم اكتمال ، بسب..…، وذلك ضمانًا لحسن سير العمل، سيما وأنه تعذر تعديل وجهة عمل المتعاقد السيد .…السيد وزير 

 هيئة مجلس الخدمة المدنية، في حينه.
وحيث تبين ان ملف مشروع اعادة تأهيل المقالة في لبنان هو قيد التحقيق من قبل ديوان المحاسبة، وأن اإلجازات 

طال تقدم بمراجعة اب……، صدرت مباشرة عن السيد الوزير، وان السيد ..…، السيد ..…اإلدارية المعطاة لمدير عام وزارة 
األمر الذي يخرج عن نطاق اختصاص  قرارات امام القضاء اإلداري المختص، وان اإلبطال يشمل مفاعيل تلك القرارات،هذه ال

 التفتيش المركزي لهذه الجهة، ويقتضي بالتالي حفظ الموضوع. 
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من  14ألحكام المادة ، يرتب عليه مسؤولية مسلكية، سندًا ..…، السيد ..…وحيث ان ما اقدم عليه مدير عام وزارة 
ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي، ليس من  وتعديالته ونظام الموظفين(، وان ما 112/59المرسوم اإلشتراعي رقم 

من المرسوم اإلشتراعي  19شأنه اعفاؤه من المسؤولية، ويقتضي اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه، سندًا ألحكام المادة 
 تعديالته وانشاء التفتيش المركزي(.و  115/59رقم 

 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية
ر  تقــــرك

 ، عن سبعة ايام تأديبيًا...…، السيد ..…حسم راتب مدير عام وزارة  -1
 حفظ الموضوع لجهة باقي النقاط. -2

 .عشر وأربعةعام ألفين  ايلولمن شهر التاسة في بيروت بتاريخ  ألكثريةقرارًا صدر با
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  101/2014 رار رقمـق

 بجمية مندرجاته.                                      ……بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم
، بنتيجة تدقيق واردات ونفقات مؤسسة ..…تاريخ  .…و……بعد اإلطالع على تقرير المفتشين الماليين السيدين 

 . 2013و 2012لعامي .…مياه 
 . ..…على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ بعد اإلطالع

 ..……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ
وحيث تبين من مستندات الملف، أنه وفي إطار تنفيذ برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية للعام 

، إضافة إلى التدقيق في بعض 2013و 2012، ووارداتها عن عامي ..…، جرى تدقيق السلفات المعطاة لمؤسسة مياه 2014
تعويضات الموظفين، واألحكام القضائية والمصالحات، والتأكد من صحة المعامالت اإلدارية والمالية، ومدى انطباقها على 

 القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء. 
سلفتي خزينة بقيمة إجمالية قدرها .…وحيث تبين بنتيجة التدقيق، أنه جرى إعطاء مؤسسة مياه 

، وقد ……تاريخ  .…ورقم  .…تاريخ  .…/ل.ل وعشرون مليار ليرة لبنانية(، بموجب المرسومين رقم 20.000.000.000/
صادق السيد وزير الطاقة والمياه على قرار مجلس اإلدارة بإدخالهما في كل من قسمي الواردات والنفقات من موازنة العام 

 . .…بتاريخ  2012
/ل.ل واثنا عشر مليارًا وتسعماية وستة 12.996.368.537جرى انفاق / 31/12/2013وحيث تبين أنه ل اية 
نشاءات وتمديدات وتسعون مليونًا وثالثماية وثما نية وستون ألفًا وخمسماية وسبة وثالثون ليرة لبنانية( على تجهيزات جديدة وا 

/ل.ل وسبعة مليارات وثالثة ماليين وستماية وواحد وثالثون ألفاً وأربعماية 7.003.631.465ودروس، وان المبلغ المتبقي وقدره /
 .2014لعام وخمس وستون ليرة لبنانية( سيتم استعماله ضمن موازنة ا

وحيث تبين بنتيجة التدقيق، ان المبالغ التي جرى انفاقها من السلفتين جاءت متوافقة مة ال اية المحددة في مرسومي 
إعطائهما، وذلك لتحسين خدمات المؤسسة للمواطنين وزيادة إيراداتها ومد شبكات مياه جديدة، كما أنه لم يتبين بنتيجة تدقيق 

 لسلفتين ما يستدعي المالحظة. بعض التصفيات من هاتين ا
على  2013وحيث تبين بنتجية تدقيق بعض تعويضات المستخدمين لدى المؤسسة، ان الزيادة التي طرأت في العام 

ــ  نفقات أجور المستخدمين الدائمين والتعويضات العائلية، وتعويض النقل المؤقت، إنما هي ناجمة عن استخدام المؤسسة لــــــ
فهي ناجمة عن صرف مستحقات متأخرة عائدة  2013جديدًا، أما الزيادة الكبيرة في األجور وملحقاتها للعام  / مستخدماً 65/

 سابقًا...…لألجراء في مصلحة مياه 
وحيث لم يتبين بنتيجة تدقيق تعويضات المستخدمين التي تدخل في احتساب الحد األقصى للتعويضات المنصوص 

ستخدمين، ان أياً من المستخدمين بمن فيهم مدير عام المؤسسة قد تجاوز في مجموع تعويضاته من نظام الم 32عليه في المادة 
 المسموإل بها في أنظمة المؤسسة. %75نسبة ألــــــ  2013و 2012التي تقاضاها عن كل من العامين 

ائية الصادرة لألحكام القض وحيث تبين بنتيجة تدقيق بند األحكام القضائية والمصالحات ان القيمة األساسية اإلجمالية
/ل.ل ومليار 1.584.837.637للشفة والري سابقًا بل ت /.…عن مجلس العمل التحكيمي لصالح مستخدمي مصلحة مياه 

وخمسماية وأربعة وثمانون مليونًا وثمانماية وسبعة وثالثون ألفًا وستماية وسبة وثالثون ليرة لبنانية(، وان مجلس إدارة المؤسسة 
، وعاد وأكد بموجب قراره 2012أساس األحكام القضائية ضمن موازنة المؤسسة لعام  ….تاريخ  .…ب قراره رقم أدرج بموج

على دفة أصل المبلغ المحكوم به لدى توفر السيولة، وطلب إلى رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للمؤسسة  ....تاريخ  ....رقم 
ة على دفعها ، لعدم قدرة المؤسس....بالفوائد المحتسبة على اساس مبالغ األحكام حتى إيداع وزارة الطاقة والمياه جدواًل تفصياًل 

من موازنتها، مشيرًا في القرار إلى اقتصار مفاعيل هذه األحكام على تسديد المبالغ المحكوم بها دون تعديل في الرتب والفئات 
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و  2012لغ من بند أحكام قضائية ومصالحات في عامي أو الرواتب واألجور للمعينين فيها، علمًا أنه لم يتم صرف أي مب
 .2013، جرى تدويره إلى موازنة 2012، وأنه تم رصد اعتماد بقيمة المبالغ المتوجبة في موازنة 2013

وجود تحسن في نسبة الجباية  2013و 2012عن عامي ..…وحيث تبين بنتيجة التدقيق في واردات مؤسسة مياه 
 2009عام  %18.40من إجمالي تحققات العامين المذكورين، في حين كانت  %33.25و  %33.41التي بل ت على التوالي 

إلى  2009مشتركًا في العام  66089وان تحسن النسبة ناجم عن ازدياد أعداد المشتركين من  2010عام  %23.21و 
قل دة عدد الجباة، وزيادة بدالت الن، نتيجة تخفيض رسوم التأسيس، وتقسيط المتأخرات، وزيا2012مشتركًا في العام  75308

العائدة لهم عن كل إيصال مجبى، إال أنها تبقى متدنية، وذلك يعود إلى: استالم اللجان المحلية والبلديات جباية االشتراكات 
حاسبة م والصيانة في بعض القرى والبلدات، والفوضى في حركة الجباة وعدم التزامهم بالتعاميم والمذكرات الصادرة بالرغم من

المقصرين منهم، وانعدام التنسيق بين رؤساء األقسام من صيانة وتوزية وجباية، وعدم اعتماد برمجة يمكن من خاللها متابعة 
ومراقبة أعمال الجباة، وكثرة األخطاء في جداول التحقق، وعدم إزالة التعديات وقمة المخالفات ومالحقة بعض الممتنعين عن 

ما يقتضي معه توصية المؤسسة بالعمل على زيادة نسبة الجباية من خالل إيجاد الحلول الناجعة لما  تسديد الرسوم المتأخرة،
 ورد أعاله.  

 وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
ر  تقــــرك

 بالعمل على زيادة نسبة الجباية عبر القيام بما يلي:.…توصية مؤسسة مياه  -1
 القرى والبلدات، وحصر أعمال الجباية بأجهزة المؤسسة. ـــــــــ حل اللجان القائمة في بعض

 ـــــــــ عدم التساهل مة الجباة المقصرين واتخاذ التدابير المسلكية الالزمة بحقهم.
 ـــــــــ تأمين الوسائل الضرورية لالتصال والتنسيق بين أقسام الصيانة والتوزية والجباية.

 ا خص التحصيالت، وسجالت المشتركين وربطها بقسم الجباية.ـــــــــ اعتماد برنامج للمكننة في م
ـــــــــ تشكيل لجنة مهمتها القيام بمسح شامل لتصحيح جداول التحقق ومطابقتها مة سجالت المشتركين، وتحديد المبالغ 

 المتأخرة.
ـــــــــ توجيه اإلنذارات وتنظيم محاضر ضبط بحق جمية المخالفين والمعتدين على الشبكة، ونزع عيارات المياه عن 

 المشتركين المتخلفين عن الدفة. 
 حفظ القضية لجهة باقي النقاط. -2

 قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ التاسة من شهر أيلول عام ألفين وأربعة عشر.
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  108/2014 رقم رارـق

                                                                            بجمية مندرجاته.…… طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل
بنتيجة التحقيق بالشكوى المقدمة بحق مؤسسة ، …… تاريخ..… السيدالهندسي  طالع على تقرير المفتشبعد اإل

 . ……للهندسة والمقاوالت بشأن سوء تنفيذ أش ال أقنية مياه وتزفيت طريق ..…
 . ……تاريخالهندسي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل
 . .……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل

للمقاوالت ..…تقدم من التفتيش المركزي بشكوى بحق شركة ..…لف، ان رئيس بلدية وحيث تبين من مستندات الم
، وتزفيت وتعبيد مسافة من الطريق المذكور، ..…ببلدة .…حول سوء تنفيذها أقنية للمياه على جانبي الطريق الذي يربط بلدة 

مساوئ لجهة ، سيما وأنه بعد مضي بضعة أشهر على تنفيذ األش ال ظهرت .…حتى جسر نهر  ..…وبالتحديد من منطقة ا
نوعية الباطون المنفذ في األقنية، ولجهة زفت الطريق، وقد تولت المفتشية العامة الهندسية التحقيق في الموضوع في إطار 

 . 2014برنامج التفتيش السنوي العائد لها للعام 
ريق، وثالثة الط جرت تجزئة نفقته إلى خمسة عقود فيما يتعلق بتعبيد وتزفيت……وحيث تبين ان التزام تأهيل طريق 

وتعديالته  30/12/1963تاريخ  14969من المرسوم رقم  123عقود فيما يتعلق بأش ال أقنية المياه، خالفًا ألحكام المادة 
للهندسة والمقاوالت، بطريقة استدراج عروض وتنزيل مئوي على ..…االلتزام على مؤسسة  اوقانون المحاسبة العمومية(، وقد رس

اإلدارة، وفقًا لدفتر الشروط والمواصفات الخصوصية لتأهيل الطريق، أجرته المديرية العامة للطرق سعر موضوع من قبل 
/ل.ل وخمسماية وتسة 599.355.000والمباني في وزارة األش ال العامة والنقل، وقد بل ت الكلفة اإلجمالية  لهذه العقود/

، ما يقتضي معه توصية وزارة %17ال غير( بعد تنزيل مئوي بنسبة وتسعين مليونًا وثالثماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية 
 األش ال العامة والنقل بعدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إال إذا كانت ماهية األش ال المراد تلزيمها تبرر ذلك.

طريق  أش ال وحيث تبين ان مدير المديرية اإلدارية المشتركة في وزارة األش ال العامة والنقل، أحال ملفات تلزيم
كمندوب عن  ،..…إلى مصلحة الصيانة المركزية، التي كلفت المهندس في دائرة الدراسات الفنية في المصلحة، السيد..…

اإلدارة لمتابعة اإلشراف على التنفيذ، أسوة بما هو متبة في باقي ملفات التلزيم، األمر الذي يؤدي إلى تهميش دور المديريات 
ال في مصلحة الصيانة المركزية، ما يقتضي معه توصية وزارة األش ال العامة والنقل، بالعمل على اإلقليمية، وحصر األعم

إعادة تكليف المديريات اإلقليمية بالمهام المنوطة بها قانونًا، السيما تلك المتعلقة باإلشراف على تنفيذ األش ال الملزكمة ضمن 
 النطاق الج رافي لكل منها.  
بنتيجة الكشف الحسي على األش ال، وجود خلل في سماكة الحفر، وسماكات وكميات البحص  وحيث تبين للتفتيش،

المفلوشة على طول الطريق، وعدم مطابقة هذه السماكات والكميات لتلك الملحوظة في دفتر الشروط والمواصفات الخصوصية، 
ب إعادة تعبيدها بطبقتي بحص في مناطق مطلو وأنه جرى إعادة التزفيت على الزفت القديم جزئيًا دون حفر الطريق، ودون 

سم، إضافة إلى عدم الدقة في كيل طول الطريق المنفذة  50سم وتبحيصها بطبقتين تبلغ اجماليًا  50حفرها بالكامل بعمق 
ي بداية فعليها األش ال، وقد تم تركيز أخذ العينات وااليدياليت والزفت( في منطقة واحدة، كما تبين اضرارًا حصلت في الزفت 

على الرغم من إعادة تبحيصها وتزفيتها بناًء لطلب اإلدارة، أما بخصوص األقنية المنفذة من الباطون .…الطريق لناحية بلدة 
المسلح، فقد تبين ان وضعها العام حسن، مة وجود بعض الشوائب في تنفيذ التسليح، وعدم إزالة ناتج الحفر، وعدم إنجاز الردم 

المواصفات المطلوبة، وبعض األضرار جراء حوادث السير، األمر الذي يتطلب إعادة صيانتها، وفرض المطلوب حولها وفق 
حسومات عليها وتطبيق الحد األقصى لهذه الحسومات وفقًا ألحكام مرسوم "شروط استالم الصفقات مة بعض نواقص أو 

 عيوب طفيفة".  
/ف تاريخ 122ينه، كان قد أصدر المذكرة اإلدارية رقم وحيث تبين، ان السيد وزير األش ال العامة والنقل في ح

وآلية إنجاز فحوصات األش ال في المختبر المركزي التابة لوزارة األش ال العامة والنقل( التي كلف بموجبها  8/12/2011
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 13379ن المرسوم رقم م 22مهندس اإلدارة إرسال عينة من المواد الحجرية المفلوشة إلى دائرة المختبر، خالفًا ألحكام المادة 
وتنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات االقليمية في وزارة األش ال العامة والنقل( التي نصت  5/11/1998تاريخ 

على ان يتولى أخذ العينات إلجراء الفحوصات دائرة المختبر في الوزارة، ما يقتضي معه الطلب من اإلدارة إعادة العمل بأحكام 
 المذكورة أعاله. 22دة الما

من  14، يشكل مخالفة ألحكام المادة ..…، السيد ....في مصلحة  ....وحيث ان ما أقدم عليه المهندس في دائرة 
وتعديالته ونظام الموظفين(، وان ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي من شأنه  112/59المرسوم االشتراعي رقم 

 من 19ان يخفف من مسؤوليته، دون اإلعفاء منها، ويقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه، سندًا ألحكام المادة 
 وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي(.  115/59المرسوم االشتراعي رقم 

 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية
ر  تقــــرك

( ..…ورقمه المالي..…، السيد ....، دائرة ....حسم راتب المهندس في وزارة األش ال العامة والنقل، مصلحة  -1
 عن ثالثة أيام تأديبيًا.

 ش ال العامة والنقل بالعمل على ما يلي: توصية وزارة األ -2
وتحديد شروط 30/5/1970تاريخ  14601تطبيق الحد األقصى للحسومات المنصوص عليها في المرسوم رقم  -أ

 استالم الصفقات مة وجود بعض نواقص أو عيوب طفيفة(.
نجاز الردم المطلوب حول األقنية المنفذة من الباطون المسلح  ……الزام شركة  -ب للمقاوالت على إزالة ناتج الحفر وا 
عادة صيانتها..……على طريق   وا 
 إعادة تكليف المديريات االقليمية في المحافظات بالمهام المنوطة بها قانونًا.  -ج
ضر العامة الهندسية والبلديات المعنية نسخة عن محا الطلب إلى دوائر ومصالح التنفيذ في الوزارة إبالغ المفتشية -د

 مواقة وأوامر المباشرة بالعمل فور تنظيمها.
الحد من تجزئة النفقات في المشارية التي تنفذها اإلدارة، إال إذا كانت ماهية األش ال المراد تلزيمها تبرر ذلك  -هــ 

 وتعديالته وقانون المحاسبة العمومية(.  30/12/1963تاريخ  14969من المرسوم رقم  123عماًل بأحكام المادة 
لجهة اخذ العينات من قبل المختبر  5/11/1998تاريخ  13379من المرسوم رقم  22إعادة العمل بأحكام المادة  -و
 في الوزارة. 

 .وأربعة عشرعام ألفين تشرين األول  من شهر الرابة عشر في بيروت بتاريخ باألكثريةقرارًا صدر 
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  109/2014 رار رقمـق   
                                                                    بجمية مندرجاته. .………… بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم 
، بنتيجة التحقيق في قيام مصلحة الصحة العامة في ..…تاريخ .…المفتش االداري السيد بعد اإلطالع على تقرير  

 .……بحسم مبلغ مالي من قيمة المساعدة المرضية المقدمة من األجير السابق السيد..…بلدية 
 .………تاريخمطالعة المفتش العام اإلداري بعد اإلطالع على 

 ...……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ
، أودع التفتيش المركزي ملف التحقيق الذي ..…تاريخ  ..…بالتكليف، بكتابه رقم ……ظ مدينة وحيث تبين أن محاف

، حول حسم مبلغ مالي من قيمة المساعدة المرضية المقدمة من قبل األجير ..…اجرته مصلحة التفتيش البلدي في بلدية 
لتحقيق في الموضوع، ضمن نطاق برنامج التفتيش ، وقد تولت المفتشية العامة اإلدارية ا..……السابق في البلدية، السيد 
 .  2013السنوي العائد لها للعام 

، من مصلحة الصحة ……، تقدم بتاريخ ……، السيد .…وحيث تبين بنتيجة التحقيق، ان األجير السابق في بلدية 
، كعالج دائم ومستمر لمدة سنة، وأن مصلحة Plavix 75العامة في البلدية، بطلب مساعدة مرضية تضمنت وصفة طبية بدواء 

بادرت الى حسم سعر الدواء المذكور من قيمة المساعدة المرضية المستحقة، األمر الذي دفة .……الصحة العامة في بلدية 
 الى تقديم شكوى امام مصلحة التفتيش البلدي لهذه الجهة...…السيد 

المساعدات المرضية، من قبل مصلحة الصحة العامة في  ، الطبيب المكلف بدراسة.……وحيث تبين ان الدكتور 
، المشار اليه، بمراعاته لصحة المريض، مة األخذ بعين اإلعتبار اعتدال Plavix 75، برر حسم سعر دواء ..…بلدية 

بداله بدواء تتزويده بتقرير من الطبيب المعالج حول تفضيله الدواء المشار اليه، وعدم اس..…النفقات، مشيرًا الى رفض السيد 
Generic اقل كلفة من الدواء األصيل ،Brand . 

يحدد األسس الواجب اعتمادها عند دراسة طلبات المساعدات ..…وحيث تبين عدم وجود نص خاص في بلدية 
، المتعلق باألنظمة ……بالتكليف تاريخ .…المرضية، وان تعاونية موظفي الدولة، وفي معرض اجابتها عن كتاب محافظ 

المعتمدة من قبلها بشأن دراسة طلبات المساعدات المرضية، اشارت الى تسديدها القيم المترتبة عن جمية األدوية المعترف بها 
، وأنه ليس لديها أي نظام ينص على استبدال األدوية الموصوفة من قبل األطباء، Genericأو   Brandقانونًا، سواء أكانت

إال ما هو غير متوافق علميًا مة الحالة المرضية للمريض، األمر الذي يقتضي معه أو أي سلطة للطبيب برفض أي دواء 
باإلستناد الى األنظمة التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة، بشأن دراسة طلبات المساعدات المرضية، ……توصية بلدية 

وية، حال نشوء اي التباس في فواتير األد المقدمة من قبل المستخدمين في البلدية الى مصلحة الصحة العامة لديها، وذلك في
 وغيرها من المستندات.  

بالتكليف، وفي ضوء اجابة تعاونية موظفي الدولة، المشار اليها ..…وحيث تبين، من جهة اخرى، أن محافظ مدينة 
ائدة لألجير ، صرف المبلغ المحسوم من قيمة المساعدة المرضية الع.…أعاله، طلب من مصلحة الصحة العامة في بلدية 

امام مدير مصلحة الصحة العامة عن الشكوى التي سبق ..…، األمر الذي  تعذر تنفيذه بسبب تنازل السيد ..…السابق السيد 
باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لدفة قيمة الدواء ……وتقدم بها امام مصلحة التفتيش البلدي، ما يقتضي معه توصية بلدية 

 .    ..…ة المرضية التي تقدم بها السيدالمحسوم من المساعد
 وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.

ر  تقــــرك
 ، بما يلي:.…توصية بلدية  –
اإلستناد الى األنظمة التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بشأن دراسة طلبات المساعدات المرضية، المقدمة من  -أ 

العامة فيها، وذلك في حال نشوء اي التباس في فواتير األدوية وغيرها من  قبل المستخدمين في البلدية الى مصلحة الصحة
 المستندات.
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اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لدفة قيمة الدواء المحسوم من المساعدة المرضية التي تقدم بها المستخدم  -ب
 .……السابق في البلدية السيد
 عشر. وأربعةعام ألفين  تشرين األولمن شهر شر الرابة عفي بيروت بتاريخ  باإلجماعقرارًا صدر 
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  118/2014 رار رقمـق

                                                                             بجمية مندرجاته..……طالع على ملف القضية المسجلة برقمبعد اإل
وعلى تقرير المفتش ..…وتاريخ …… تاريخ، ......و..…ين التربويين، السيدين المفتش يطالع على تقرير بعد اإل
الرسمية للبنات، ..…، المتعلقة بنتيجة التحقيق في مالبسات عقد اإليجار العائد لمبنى مدرسة ……، تاريخ ..…المالي، السيد 

 ..…قضاء 
 ...……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ

 ...……تاريخالتربوي  طالع على مطالعة المفتش العامبعد اإل
 . .……تاريخ ..…بعد اإلطالع على مطالعة المدكعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 

 . ..……طالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخبعد اإل
، 2013ام للمفتشية العامة التربوية لعلف، أنه وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي العائد وحيث تبين من مستندات الم

، جرى إعداد تقرير تمهيدي حول ..…الرسمية للبنات، قضاء ..…تبين وجود مالبسات في عقد اإليجار العائد لمبنى مدرسة 
الموضوع من قبل المفتش التربوي المختص، ابدت المفتشية العامة المالية رأيها في الموضوع، وصدر عن رئيس التفتيش 

 للتحقيق في الموضوع.……تاريخ .……ي التكليف رقم المركز 
مة مالك العقار رقم  1980وحيث تبين من مجريات التحقيق، ان وزارة التربية والتعليم العالي، أبرمت في العام 

/ل.ل 208.862الرسمية للبنات، ببدل سنوي بلغ /.…عقد إيجار المبنى الواقة على العقار المذكور، لصالح مدرسة  ،.…/…
، بعد ……مكرر تاريخ  …اثنان وستون ليرة لبنانية(، بموجب محضر لجنة اإليجارات رقم ثمانماية و ومايتان وثمانية أالف و 

 موافقة مجلس الوزراء بناًء لطلب وزارتي التربية والتعليم العالي والمالية، مة اإلشارة إلى ان إدارة األبحاث والتوجيه 
/ل.ل وماية وثمانية وثالثون ألفًا وسبعماية واثنان وثمانون 138.782ببدل سنوي بلغ / كانت قد وافقت على استئجار المبنى

/ل.ل واربعة 4.788خر باستئجار جهاز التدفئة المركزية ببدل سنوي بلغ /آأبرمت الوزارة عقدًا  1981ليرة لبنانية(، وفي العام 
قيمة  قوانين اإليجارات المتتالية وتطبيق المضاعفات، أصبحت آالف وسبعماية وثمانية وثمانون ليرة لبنانية(، وأنه وبعد صدور
/ل.ل وتسعة وتسعون مليونًا وخمسماية 99.525.604، /2011البدل السنوي لكل من عقدي اإليجار المذكورين في العام 

وثمانون ألفًا  /ل.ل ومليونان ومايتان وواحد2.281.548وخمسة وعشرون الفًا وستماية وأربة ليرات لبنانية( للمبنى، و /
/ل.ل وماية وواحد مليون 101.807.000وخمسماية وثمانية وأربعون ليرة لبنانية( لجهاز التدفئة المركزية، أي بمبلغ إجمالي /

 وثمانماية وسبعة آالف ليرة لبانية(.
احة ، تش ل من العقار المذكور مس..…الرسمية للبنات، قضاء ..…وحيث تبين من مجريات التحقيق، ان مدرسة 

وخمسة آالف وثمانماية وأربعون مترًا مربعًا( كانت  2/م5840وألف ومايتان وخمسون مترًا مربعًا( من أصل مساحة / 2م1250
، أبلغ من قبل مالك ……تاريخ  .…قد وافقت عليها لجنة اإليجارات في وزارة التربية والتعليم العالي بموجب المحضر رقم 

ناء مؤلف من ثالث طبقات وملعب مسقوف وآخر مسوكر، ومواقف للسيارات، في حين ان المبنى، وقد توزعت المساحة على ب
الطابق السفلي من المبنى والمساحة المحاذية له، ال تش لهما المدرسة، وقد أقدم المالك على تأجيرهما من شخص آخر، ما كبد 

ية مر الذي يشكل هدراً في المال العام، ويقتضي معه توصاإلدارة أعباء مالية لقاء دفعها مبالغ عن أقسام ال تش لها المدرسة، األ
الرسمية .…وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على وقف دفة بدل إيجار المبنى الذي تش له مدرسة 

جراء تسو ، وتكليف لجنة لتخمين القيمة التاجيرية للمساحات واألقسام المستخدمة من ق.…للبنات، قضاء  ية مة بل المدرسة، وا 
، السيما وان مالك البناء 1980المالك السترداد المبالغ المدفوعة كبدل إيجار عن مساحات لم تكن باستالم المدرسة منذ العام 

بقبول تخفيض بدل اإليجار وفق ما تراه لجنة اإليجارات، إذا تبين ان ..…تاريخ  .…كان قد تعهد في محضر التخمين رقم 
 احات المنفذة تقل عن المساحات الملحوظة في المحضر والبيان المقدم من المالك والموقة منه. المس
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، 1981وحيث تبين من التحقيق، ان جهاز التدفئة المركزية لم يستخدم سوى لعام واحد، منذ تاريخ عقد اإليجار سنة 
على دفة بدالت اإليجار للمؤجر عن استخدام الجهاز  وهو معطل منذ ذلك التاريخ، وان وزارة التربية والتعليم العالي واظبت

المذكور، ما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على وقف دفة بدل إيجار جهاز 
 ؤجر دون وجه حق.التدفئة المركزية المعطل، واتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى استرداد المبالغ المالية التي دفعت للم

تش له الثانوية، ويتمتة بالمواصفات الهندسية المطلوبة ..…وحيث تبين من التحقيق، وجود بناء مدرسي جديد في بلدة 
للبنات، في قسمين مستقلين عن بعضهما، ما يقتضي معه .…ومدرسة …للعمل التربوي، وقادر على استيعاب كل من ثانوية 

الرسمية للبنات، اعتبارًا من العام .…العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على نقل مدرسة توصية وزارة التربية والتعليم 
 ، إلش ال قسم مستقل من المبنى المدرسي الجديد الكائن في البلدة.2014/2015الدراسي 

 .وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية
ر  تقــــرك

 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على ما يلي:  -1
وتكليف لجنة  ،.…/.…الرسمية للبنات على العقار رقم  .…وقف دفة بدل إيجار المبنى الذي تش له مدرسة -أ

جراء تسوية  بدل مة المالك السترداد المبالغ المدفوعة كلتخمين القيمة التأجيرية للمساحات واألقسام المستخدمة من المدرسة، وا 
 .1980إيجار عن مساحات لم تكن مش ولة من المدرسة منذ العام 

، واتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى استرداد 1981وقف دفة بدل إيجار جهاز التدفئة المركزية المعطل منذ العام  -ب
 المبالغ المالية المدفوعة للمؤجر دون وجه حق.

، إلش ال قسم مستقل في المبنى، ..…الرسمية للبنات إلى المبنى المدرسي الجديد الكائن في بلدة .… نقل مدرسة -ج
 . 2014/2015اعتبارًا من العام الدراسي 

 .وأربعة عشرعام ألفين تشرين األول  من شهر الثامن والعشرين قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ
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  121/2014 رار رقمـق

 بجمية مندرجاته.                                     ..…بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم 
وعضوية كل من المفتشين: اإلداري، .…بعد اإلطالع على تقريري لجنة التحقيق الخاصة برئاسة المفتش العام السيد 

، بنتيجة التحقيق في وضعية الصندوق ..….و..…تاريخ .…، والهندسي، السيدة .…، والمالي، السيد .…السيد 
 وتلزيماته وأمواله المودعة في المصارف.……

 . ..…تاريخ …بعد اإلطالع على مطالعة المدكعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 
 .……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ

/ص تاريخ .…وحيث تبين من مستندات الملف، ان دولة رئيس مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي بكتابه رقم 
وتلزيماته وأمواله المودعة في المصارف، بما فيها المستندات والجداول ……كامل الملف المتعلق بوضعية الصندوق ……

، تلزيمات التي قام بها في عهد الحكومة الحالية والسابقة(وأجوبة رئيس الصندوق على بعض االستيضاحات، السيما بشأن ال
من مالحظات بكتابه رقم ..…وحول وضعية أمواله المودعة في المصارف الخاصة ومصرف لبنان، وكذلك ما أثاره وزير 

مين العام ب األ، وبكتابه المسجل لدى األمانة العامة لمجلس الوزراء، والمحال إلى التفتيش المركزي بكتا..…/ص تاريخ ../…
، ويطلب تكليف أجهزة التفتيش اإلداري والمالي والهندسي إجراء التحقيقات الالزمة ..…/ص تاريخ .…لمجلس الوزراء رقم 

 بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالموضوع برئاسة مفتش عام. .... بهذا الشأن، وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي القرار رقم
في الفترة الممتدة من  ……ان مشارية البنى التحتية المنفذة من قبل الصندوق وحيث تبين بنتيجة التحقيق 

مليار ليرة لبنانية، جرى تلزيمها بمجموعها بإرادة  44مشروعًا، بكلفة تزيد عن  113بل ت  10/12/2013إلى  13/6/2011
لى رئاسة مجلس الوزراء بوصفها سلطة ، وال إ..…منفردة من رئيس الصندوق، دون العودة إلى هيئة الصندوق، وال إلى وزارة 

مشروعًا منها وردت من السيد وزير  37الوصاية، وان هذه المشارية وردت مباشرة من رؤساء بلديات ومخاتير، باستثناء 
 باعتبارها تعود للمصالحات التي ترعاها الوزارة، وان قيامه بهذه التلزيمات وبإرادته المنفردة يشكل مخالفة صريحة ألحكام……

منه، التي أكدت مرجعية  16(، السيما المادة ..…وتنظيم وزارة ../.…(، وللمرسوم رقم ……واحداث وزارة …/…القانون رقم 
محصورة  ..…الوزارة في تأهيل وتجهيز البنى التحتية، ووضة الدراسات التي تتطلبها هذه األش ال، وبالتالي فإن مهام الصندوق 

 ، والموافق عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بصفتها سلطة وصاية...…ن وزارة بتمويل هذه المشارية المقترحة م
وحيث تبين ان كل مشروع من هذه المشارية جرى تلزيمه بمبلغ يقل عن خمسماية مليون ليرة لبنانية، أي في حدود 

والنظام  …/..…المرسوم رقم من …بعقد النفقة بموجب الفقرة الثانية من المادة..…الصالحيات الممنوحة لرئيس الصندوق 
من هذه المشارية البال ة كلفتها أكثر من أربعة عشر مليار ليرة لبنانية، قد تجاوزت قيمتها  %33(، وان ..…المالي للصندوق

الفردية بموجب جداول المقارنة مبلغ الـــــــ خمسماية مليون ليرة لبنانية المشار إليها أعاله، وذلك دون العودة إلى هيئة الصندوق، 
 المذكورة أعاله. …ن المادة مخالفًا بذلك أحكام الفقرة األولى م

، قام بتجزئة غالبية المشارية الملزمة، ومنها تجزئة صفقة إنشاء ..…، السيد ..…وحيث تبين ان رئيس الصندوق 
يومًا  40، ولزكم المشروع لمتعهدين أثنين، مة فارق زمني مقداره .…جدران دعم وعبارة على المجرى الشتوي لساقية في بلدة 

في حين ان طبيعة الصفقة واحدة ونوع األش ال ومصدر التمويل واحد كما مكان العمل، كذلك األمر في بلدة بين التلزيمين، 
م مة أقنية تصريف إلى متعهدين اثنين، وقد نفذ المتعهدين أعمال الباطون 350بحيث جرى تزفيت طريق ال يتجاوز طوله .…

 ات، كي تبقى دون مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية. والتزفيت معًا، ما يؤكد اتجاه الصندوق إلى تجزئة الصفق
أهمل عرض أيًا من مشارية البنى التحتية على هيئة الصندوق، التي كانت تجتمة ..…وحيث تبين ان المهندس 
الفًا دة مخكما قام بتلزيم عدة مشارية لمتعهد واحد في فترة زمنية واح..…من المرسوم رقم  …بانتظام، مخالفًا بذلك أحكام المادة 

(، الذي أكد على عدم دعوة متعهد لالشتراك في استدراج عروض في .…تاريخ …ومحضر رقم ..…قرار هيئة الصندوق 
معرض تنفيذه لمشروعين لحساب الصندوق، باإلضافة إلى قيامه بتنفيذ بعض مشارية بنى تحتية في قرى وبلدات لم تشهد 
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، وان القرى المجاورة لهاتين القريتين ال تستفيد من هذه المشارية خالفًا لما ادعاه .…و.…نزاعات أهلية وال تهجيرًا ومنها قريتي 
، وبذلك يكون رئيس الصندوق قد أنفق أموااًل عامة في غير الوجهة التي من أجلها أنشئ الصندوق، وخالف أحكام .…السيد 

 (.……وإنشاء الصندوق …/.…المادة األولى من القانون رقم 
، جرت دون التنسيق ..…، السيما مشارية منطقة جسر ……مشارية المياه المنفذة من قبل الصندوقوحيث تبين ان 

ال ، كون غالبية أش ....مة المؤسسات العامة أو اإلدارات العامة المعنية بهذا الشأن، السيما المؤسسة العامة لمياه بيروت و
وتنظيم قطاع المياه( الذي "يولي المؤسسة المذكورة  221/2000الصندوق تقة في نطاق عملها، متجاوزًا أحكام القانون رقم 

درس وتنفيذ واستثمار وصيانة....،" األمر الذي يمكن اعتباره تجاوزًا من الصندوق لصالحيات المؤسسة العامة المذكورة، 
ة من قبل مخالفة صريحباإلضافة إلى عدم قيام الصندوق بطلب ترخيص ألي بئر من اآلبار االرتوازية التي نفذها، ما يعدك 

 وتنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها(. 14438/70رئيس الصندوق ألحكام المرسوم رقم 
لم يجر دراسات جدوى للمشارية المطلوبة من قبل البلديات، بدليل تنفيذه لمحطة تكرير ..…وحيث تبين ان الصندوق 

، وان المحطة الجديدة لم يجر تش يلها رغم تسلمها من .…ت رغم وجود محطة أساسية نفذتها رابطة سيدا..…مياه في بلدة 
، كما ان تجربة تش يلها أمام فريق التحقيق لم تنجح ألنها لم تكن قد وضعت في الخدمة، باإلضافة 6/11/2012البلدية بتاريخ 

 رًا عن مجرى الساقيةتبين أنها غير ضرورية لعدم وجود ما يتهدد الطريق، والبتعاده امتا..…إلى حيطان دعم في مشروع 
 الشتوية، األمر الذي يشكل انفاقًا للمال العام في غير الوجهة المخصصة له.   

نشاء أقنية تصريف مياه األمطار .……وحيث تبين أن رئيس الصندوق  قام بتجزئة التزام تأهيل وتزفيت طريق وا 
نشاء حيطان دعم عليها في بلدة  عقود مختلفة على الرغم من تكامل موضوع ، لثالث شركات مختلفة، وب.…/قضاء .…وا 

من النظام  .…، وفقًا ألحكام المادة ……االلتزام، علمًا ان صالحية التقرير في إمكانية التجزئة تعود إلى هيئة الصندوق 
 المالي المطبق لديه.

جداول مقارنة، أضحت من النفقة األساسية لاللتزام، بموجب  %15وحيث تبين أنه تم عقد نفقات إضافية بمبالغ دون 
جزءًا ال يتجزأ من االلتزام األساسي، وان األسباب الموجبة لجداول المقارنة خرجت عن نطاق موضوع االلتزام، ما أدى إلى 

 إضافة بنود جديدة تلبية لرغبات القيمين على االلتزامات والسلطات المحلية.
ل، وان فات التلزيم من الخرائط التفصيلية ودفاتر الكيو وحيث تبين ان مستندات المناقصات غير مكتملة، لجهة خلو مل

االستشاري هو من زود فريق لجنة التحقيق ببعض الخرائط، باإلضافة إلى وجود تناقض بين تعريف األش ال والكشف التخميني 
اري ل االستشفي بعض األماكن، كما ان عمل اإلدارة الفنية لدى الصندوق اقتصر على إجراء دراسة سطحية للملف، وقد ح

 محل اإلدارة في الموافقة الفنية على أعمال المتعهدين.
ظهور بعض العيوب في التنفيذ لجهة عدم .…وحيث تبين بنتيجة الكشف الحسي على المشارية المنفذة في بلدة 

ة حصول انخسافات لطريق، مااللتزام بالقياسات الواردة في الخرائط وعدم التقيد بالسماكة والنوعية المطلوبتين للطبقات العائدة ل
قوية بعد مرور حوالي الشهرين على االستالم المؤقت للطريق المنفذة من شركة االتحاد للهندسة والمقاوالت، األمر الذي يشير 
إلى حصول عمليات غش بالمواد، كما ان المهل الموجودة في العقود هي صورية، حيث لم يتم استالم مشروع التزفيت الملزم 

على الرغم من انتهاء مهلة المشروع، وتم تنفيذ التزام حيطان الدعم واستالمه على الرغم من أنه يقة زمنيًا بعد ..…لشركة 
 مشروع التزفيت، فضاًل عن أنه من غير المنطقي القيام بأعمال التزفيت قبل إنشاء حيطان الدعم.

تضمنت زيادات في الكميات ألعمال غير مبررة وحيث تبين ان غالبية جداول المقارنة، والعائدة للمشارية المنفذة، 
ما ألنه ال صلة لها به، وان ال اية منها تحقيق أرباإل إضافية للمتعهدين.  أصاًل، إما لعدم حاجة المشروع إليها، وا 

، .…للهندسة والتجارة  …وشركة ..…وحيث تبين ان العديد من المتعهدين السيما متعهد الدراسات واإلشراف السيد 
لتجارة والمقاوالت لم يلتزموا بأداء الموجبات الملقاة على عاتقهم والمتعلقة بحسن التنفيذ، ما يشكل هدرًا لألموال العمومية ل ..…و

، كما أنه توفر لدى لجنة التحقيق قرائن واضحة تشير إلى غش بالكميات والمواصفات والكيول، ……السيما في مشارية 
 نوع وكميات األش ال المطلوبة وجداول المقارنة(.   السيما في نوعية التزفيت السيئة وفي
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قرارها من قبل هيئة ..…، المهندس السيد ..…وحيث تبين من التحقيق، أن رئيس  ، اكتفى باعداد الموازنة اإلدارية وا 
الي من النظام الم 11و 10الصندوق وتصديقها من سلطة الوصاية، دون غيرها من الموازنات، خالفًا ألحكام المادتين 

من النظام  144للصندوق، وان نقل االعتمادات من االحتياطي لت ذية الفصول وبنود الموازنة يجري خالفًا ألحكام المادة 
وميزان الحسابات العامة والجردة  ،المالي المذكور، كما ان إقرار قطة الحسابات والميزانية العامة السنوية، وحساب النتيجة

، خالفًا ألحكام 2009قبل هيئة الصندوق، وتصديقها من سلطة الوصاية لم يجر اعتبارًا من العام  السنوية اإلجمالية للمواد من
 المذكور اعاله.  ……تاريخ .…من المرسوم  رقم  ..و ..المادتين

، اقدم على صرف مستحقات  ومساعدات اجتماعية ……، المهندس السيد ..…وحيث تبين ان رئيس الصندوق 
كما لم يبرر هذه النفقات بموجب ايصاالت لتأكيد  ،……شخاص ال يمتون بصلة وظيفية الى الصندوقواكراميات ومكافآت أل

رفها خالفًا اضافية وص بأعمالصحتها، مخالفًا بذلك احكام المادة االولى من النظام المالي للصندوق، اضافة الى تكليف نفسه 
 ضافي(.ونظام العمل اال 3379/2000من المرسوم رقم  3ألحكام المادة 

، اجرى عقدي مقاولة مة مستخدمين اثنين من الصندوق ..…، المهندس السيد ..…وحيث تبين ان رئيس الصندوق 
انهيت خدماتهما بسبب بلوغهما السن القانونية واحالتهما على التقاعد، دون العودة إلى مجلس الوزراء ألخذ موافقته المسبقة، 

تاريخ  10زراء رقم وتعديالته ونظام الموظفين(، وقرار مجلس الو  112/59من المرسوم رقم  66مخالفًا بذلك احكام المادة 
 وتمديد العمل بالمالكات المؤقتة ومنة التعاقد واالستخدام إال الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء(.  21/12/2009

والصندوق ……، وعدم اصدار المراسيم التنظيمية لقوانين انشاء وزارة .…وحيث ان عدم تشكيل المجلس الوطني 
الضاغط والملح، ودقة وحساسية الظروف الواقعية والعمالنية التي يعمل من .…وواقة  ب ية تنظيم العالقة فيما بينهما،.……

اضافة الى عدم  وضة خطة عامة  ،والمصالحات ومستلزماتها ،المرجعيات الرسمية وغير الرسمية خاللها الصندوق، وتدخل
الرتباط ذلك  بهذه الخطة، وتوقف الصندوق خالل االربة سنوات المنصرمة، االمر الذي ادى الى انفاق دون موازنة ..…لعودة 

، بناًء على مراسلة خطية من رئيس مجلس الوزراء االسبق بتاريخ 2006عن اعداد موازنة الخطة العامة اعتبارًا من العام 
مليار/ ل.ل. أربعمائة مليار  400بوجوب االلتزام بمبلغ اقصى قدره /.…… ، وتأكيده على رئاسة الصندوق 29/4/2006
 بحيث يقفل الصندوق بعد ذلك، يمكن اخذه بعين االعتبار عند تحديد المسؤوليات.  ،ة لبنانية ال غير لبنود الخطة كافةلير 

من المرسوم  14، يشكل مخالفة ألحكام المادة ..…، المهندس السيد ……وحيث ان ما اقدم عليه رئيس الصندوق 
كية ويقتضي معه اتخاذ التدابير المسل ،رتب عليه مسؤولية مسلكيةوتعديالته ونظام الموظفين(، وي 112/59االشتراعي رقم 

وانشاء التفتيش المركزي(، كما يشكل مخالفة مالية  115/59من المرسوم االشتراعي رقم  19المناسبة بحقه سندًا ألحكام المادة 
 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. 61و  60سندًا ألحكام المادتين 

ما  ،، قد تقدم بطلب باستقالته التي قبلت من قبل مقام مجلس الوزراء……، السيد ..…ق وحيث ان رئيس الصندو 
عامة وايداع نسخة عن الملف جانب النيابة ال ،يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية، واحالته امام ديوان المحاسبة

 التمييزية، عطفًا على التحقيقات الجارية امامها بهذا الشأن.
 مداولة، وفي ضوء ظروف القضية.وبعد ال

ر  تقــــرك
 ، على جانب ديوان المحاسبة..……السابق، المهندس ……إحالة رئيس الصندوق  -1
 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. -2

 قرارًا صدر باألكثرية في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهر تشرين األول عام ألفين وأربعة عشر.
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  123/2014 رار رقمـق
 بجمية مندرجاته.                                     ..…بعد اإلطالع على ملف القضية المسجلة برقم 
، بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى .……و ……تاريخ.…بعد اإلطالع على تقريري المفتش المالي السيد 

 الحكومي الجامعي. ……رئيس قسم الصيدلة في مستشفى 
 ..……بعد اإلطالع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ

 . .……تاريخ .…بعد اإلطالع على مطالعة المدكعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 
 . .……بعد اإلطالع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ

الحكومي الجامعي، وان رئيس مجلس …… وحيث تبين من مستندات الملف، وجود بعض المخالفات في مستشفى
، .…/.…من المرسوم رقم  .…إدارة، ومدير عام المستشفى، قام بتكليف مصلحة التدقيق الداخلي، استنادًا إلى أحكام المادة 

كزي ر ، وان مجلس إدارة المستشفى اتخذ قرارًا بإحالة الملف إلى التفتيش الم..…بإجراء تحقيق مة رئيسة قسم الصيدلة السيدة 
      .... دون اتخاذ أي إجراء بنتيجة التحقيقات التي أجرتها المصلحة المذكورة، وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم

 للتحقيق بالموضوع.
وحيث تبين من مجريات التحقيق، ومن تقرير مصلحة التدقيق الداخلي في المستشفى، في نهاية التحقيقات التي 

كليف الصادر عن رئيس مجلس اإلدارة، المدير العام للمستشفى، ان عمليات بية أدوية كانت تحصل من أجرتها، بموجب الت
إلى مرضى مقيمين وغير مقيمين في المستشفى، من خارج النظام المحاسبي المعمول به،  2006صيدلية المستشفى منذ العام 

 ت تصدر مباشرة عن الصيدلية وتسدد لديها، ويتم ودون إيصاالت رسمية، أو من داخل النظام المذكور، بموجب إيصاال
 29، مخالفة بذلك أحكام المادة ...…ال اؤها فيما بعد واالحتفاظ باألموال الناتجة عنها، من قبل رئيسة قسم الصيدلة، السيدة 

شفى قامتهم في المستومزاولة مهنة الصيدلة(، لجهة حصر بية األدوية بالمرضى أثناء إ 1/8/1994تاريخ  367من القانون رقم 
وتحديد النظام الداخلي ومالك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة  .…تاريخ …من المرسوم رقم  …للمعالجة، وألحكام المادة 

والنظام المالي للمؤسسة العامة ..…تاريخ  .…من المرسوم رقم  …و…و...الحكومي الجامعي(، وأحكام المواد..…مستشفى 
الحكومي الجامعي(، لجهة حصر عمليات فوترة وتحصيل األموال بمكتب دخول ومحاسبة .…التي تتولى إدارة مستشفى 

 المرضى، وأمناء الصناديق في المؤسسة، وقيدها وفق األصول في قسم واردات الموازنة، واالحتفاظ بمستنداتها الثبوتية.
، أقدمت على شراء .…الجامعي، السيدة .…ات التحقيق، ان رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى وحيث تبين من مجري

، دون إجراء تقييم فني لهذه األدوية، ودون Brandكبديل عن أدوية براند  genericواستعمال واستبدال وبية أدوية، جنريك 
، غير مسجل في وزارة الصحة العامة، Cytocristinاء قد استبدل بدو  Vincristineعلم األطباء المعالجين، السيما وان أحدها 

وغير مقيكم من قبل لجنة الصيدلة والعالج في المستشفى، كما أقدمت على بية واستخدام أدوية منتهية الصالحية بعد إجراء 
المذكور  367 من القانون رقم 92تعديل على تاريخ انتهاء صالحيتها في نظام إدارة المخزون، مخالفة بذلك أحكام المادة 

 أعاله ومزاولة مهنة الصيدلة(. 
، وبعد إعادة إدخال إلى ..…الحكومي الجامعي، السيدة  ..…وحيث تبين ان رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى 

المخزون خالفًا لألصول، لجزء من األدوية الفائضة الناتجة عن عمليات التشريك بين المرضى، أو من تلك الفائضة عن حاجة 
من األدوية المستلمة من وزارة الصحة العامة، أقدمت على عمليات وهمية لشراء أدوية، وتنظيم فواتير لها، بهدف المرضى 

قبض قيمة هذه الفواتير من صناديق المستشفى واالحتفاظ بها، كما لم تقم بإدخال بعض كميات األدوية المجانية التي تمنحها 
التشريك بين المرضى أو عنهم، إلى المخزون وفقًا لألصول، واحتفظت بها، بهدف  الشركات الموردة للمستشفى، أو المتبقية من

تاريخ  ..…، ورقم .…تاريخ  .…تدارك النقص الحاصل في الجردات عند حصوله، إضافة إلى تضمينها أمري الشراء رقم  
الواقة أظهر أنه تم شراء دواء  ، في حين انVincristineمعلومات م لوطة عن شراء دواء  ....، المنظمين باسم شركة .……

Cytocristin  األرخص ثمنًا بداًل منه، وصرفه وبيعه على أنه دواءVincristine األمر الذي قد يقة تحت طائلة أحكام المواد ،
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من قانون تنظيم ديوان  61و60، 59، 57من قانون العقوبات اللبناني، وأحكام المواد  461و 457، 360، 359، 358
 المحاسبة. 

،  وردت في جردة Vincristineعبوة من دواء  116اقدمت على إخفاء معلومات عن ..…وحيث تبين ان السيدة 
، وادعت أنها إعارة، في حين تبين أنها ناقصة وجرى ت طيتها بشراء بديل عنها، إضافة إلى 25/12/2008المخزون بتاريخ 

، 9/4/2009بداًل من  11/4/2009وجعله  .…ذات الرقم ..…من شركة  Velcadeتحوير في تاريخ فاتورة شراء لدواء 
بهدف ت طية إعادة إدخال أدوية مشركة فائضة كانت قد جرت في هذا التاريخ، ب ية االحتفاظ بالدواء إلعادة بيعه من المرضى 

 ات اللبناني.وما يليها من قانون العقوب 453واالحتفاظ بقيمته الحقًا، األمر الذي قد يقة تحت طائلة أحكام المادة 
، أقدمت بناًء على طلب الطبيب المتعاقد ..…وحيث تبين من مجريات التحقيق ان الممرضة في المستشفى، السيدة 

ملغ لألمراض السرطانية، من وزارة  Herceptin 440، على االستحصال لثالث مرات على دواء ..…مة المستشفى، الدكتور 
 Fishدون ان تكون هذه األخيرة بحاجة إلى الدواء المذكور سندًا للفحص المخبري  ،.…الصحة العامة، باسم خالتها، السيدة 

Studies  التي ظهرت نتائجه في منتصف كانون األول، ولم يتمكن التحقيق من تحديد وجهة استعمال الدواء، األمر الذي قد
 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. 61و60 من قانون العقوبات اللبناني، والمواد 453و359يقة تحت طائلة أحكام المادتين 

، قام بدفة مبلغ ..…الحكومي الجامعي، السيد ..…وحيث تبين ان مسؤول أمانة الصناديق في مستشفى 
/ل.ل وأربعة ماليين وثالثماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية( ل ير صاحب عالقة، التقني في المستشفى، 4.327.000/

 ،.…ملغ من صيدلية Herceptin 440يمثل قيمة شراء عبوة دواء  ،.…رئيسة قسم الصيدلة السيدة  ، بناًء لطلب..…السيدة 
 106تبين فيما بعد ان العبوة ممهورة بخاتم وزارة الصحة العامة، ولم توركد من الصيدلية المذكورة، مخالفًا بذلك أحكام المادة 

 المذكور أعاله.  7517من المرسوم رقم 
 6قاما بالتوقية على محضر استالم  ،..…و..…وي لجنة االستالم في المستشفى، السيدين وحيث تبين ان عض

من المرسوم  9، دون التأكد من استالم الدواء فعليًا، مخالفين بذلك أحكام المادة ..…من صيدلية  Kidrolaseعبوات من دواء 
 وتنظيم محاسبة المواد(.  12/6/1996تاريخ  8620رقم 

، تعمكد تضخيم الوصفة الطبية .…الحكومي الجامعي، الدكتور .…لطبيب المتعاقد مة مستشفى وحيث تبين ان ا
لمرضاه، للحصول على ادوية األمراض السرطانية من وزارة الصحة العامة، وأنه كان يعطيهم جزءًا من الدواء لعالجهم، ويحتفظ 

، وان التحقيق معه 2009و2008في كًل من العامين بالكميات المتبقية لصالحه، وان عدد مرضاه فاق األربعماية مريض 
يخرج عن نطاق صالحية التفتيش المركزي، لكون العقد يقتصر على عالقة تعاون مة المستشفى، دون ان تكون هناك تبعية 

بي الخاص على المجلس التأدي…تسلسلية، ما يقتضي معه إبالغ وزارة الصحة العامة، اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلحالة الطبيب 
 باألطباء. 

وحيث تبين من مجريات التحقيق ان الصيادلة والتقنيين في المستشفى يملكون صالحية تحديث نظام المعلومات عن 
األدوية، لجهة تاريخ الصالحية والكميات المتوفرة، وهو أمر ينطوي على مخاطر جمة على الصعيد الصحي والمالي، األمر 

الحكومي الجامعي العمل على إل اء هاتين الصالحيتين الممنوحتين للصيادلة والتقنيين ..…الذي يقتضي معه توصية مستشفى 
 في المستشفى، وحصرها بأشخاص محددين تسهياًل لتحديد المسؤوليات الناجمة عن ذلك.

، يشكل مخالفة .…الحكومي الجامعي، السيدة ..…وحيث ان ما أقدمت عليه رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى 
الحكومي الجامعي(،  .…وتحديد النظام الداخلي ومالك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى .…ألحكام المرسوم رقم 

الحكومي الجامعي(، وأحكام .…ونظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى  .…والمرسوم 
 367الحكومي الجامعي(، وأحكام القانون رقم ..…المالي للمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى والنظام  .…المرسوم رقم 

من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وان ما جاء في  61و60ومزاولة مهنة الصيدلة(، وأحكام قانون العقوبات اللبناني، والمادتين 
اسبة ؤها من المسؤولية، ويقتضي بالتالي اتخاذ التدابير المسلكية المنمحضر استجوابها، وفي دفاعها الخطي، ليس من شأنه إعفا

حالتها أمام الهيئة  115/59من المرسوم االشتراعي رقم  19بحقها سندًا ألحكام المادة  وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي(، وا 
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وزارة الصحة العامة اتخاذ اإلجراءات القانونية  العليا للتأديب، وأمام ديوان المحاسبة سندًا ألحكام قانون تنظيمه، والطلب من
من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تاريخ  34المادة  حكامألالالزمة إلحالتها على مجلس التأديب الخاص بالصيادلة سندًا 

7/11/1950. 
االستالم، وعضوي لجنة  ،.…وحيث ان ما أقدم عليه كل من: مسؤول أمانة الصناديق في المستشفى المذكور، السيد

، يشكل مخالفة ألحكام األنظمة والقوانين التي ترعى المؤسسة ..…والممرضة في المستشفى، السيدة  ،.…و..…السيدين 
الحكومي الجامعي، ويرتب عليهم مسؤولية مسلكية، وان ما جاء في محاضر استجوابهم .…العامة التي تتولى إدارة مستشفى 

فاؤهم من المسؤولية، ما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية بحقهم سندًا ألحكام المادة وفي دفوعهم الخطية، ليس من شانه إع
 وتعديالته وإنشاء التفتيش المركزي(. 115/59من المرسوم االشتراعي رقم  19

 وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية.
ر  تقــــرك

لمدة اثني عشر شهرًا تأديبيًا،  ،.…الحكومي الجامعي، السيدة ..…تأخير تدركج رئيس قسم الصيدلة في مستشفى  -1
حالتها أمام الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة.   وا 

، لمدة ثالثة أشهر .…الحكومي حاليًا، السيدة .…تأخير تدركج الممرضة في المستشفى المذكور سابقًا، مستشفى  -2
حالتها أمام ديوان المحاسبة.  تأديبيًا وا 

، وعضوي لجنة االستالم في المستشفى، ..…حسم راتب كل من: مسؤول أمانة الصناديق في المستشفى، السيد  -3
 عن يوم واحد تأديبيًا. ،.…و.…السيدين 

 إيداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. -4
 توصية وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بما يلي:  -5
على المجلس التأديبي الخاص ..…، والطبيب ..…ءات القانونية الالزمة إلحالة كل من، الصيدلي اتخاذ اإلجرا -
 بكل منهما.

الحكومي الجامعي مهمتها تحديد كميات األدوية .……ـــــــ تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومستشفى 
 متضامنين بقيمتها...…تمهيدًا لمطالبته والصيدلي  ،..…يب المستلمة من وزارة الصحة العامة وغير المستعملة لمرضى الطب

ـــــــــ العمل على تشكيل فريق من األطباء المتخصصين تكون مهمته طلب ملفات العالج الكيميائي من المستشفيات 
حديد االتهم، وتالمتعاقدة معها ومقارنتها مة مسحوبات هؤالء المرضى من األدوية التي تؤمنها وزارة الصحة العامة لمثل ح

 كميات األدوية الممنوحة من الوزارة، وغير المستعملة تمهيدًا للمطالبة بتحصيل قيمتها من المسؤولين عنها.
ـــــــــ التعميم على المستشفيات المتعاقدة مة وزارة الصحة العامة بضرورة إعادة األدوية المأخوذة من الوزارة، والتي لم 

 .تستعمل للمرضى، إلى مصدرها
الحكومي الجامعي لجهة إدراج اإلجراءات ……ـــــــــ العمل على تعديل العقد الموقة بين وزارة الصحة العامة ومستشفى 

التي يجب اتباعها في حالة عدم توفر األدوية لألمراض المزمنة التي تسلمها الوزارة مجاناً لمرضاها الذين يعالجون في المستشفى 
 المذكور.

 الحكومي الجامعي، بما يلي: ……تشفى توصية إدارة مس -6
ـــــــــ وقف عمليات بية األدوية من الصيدلية إلى غير المقيمين، وحصر فوترتها وتحصيل المبالغ الناتجة عنها بالمرجة 

 المختص في المستشفى.
 .……ـــــــــ إصدار أمر تحصيل بقيمة األدوية المفقودة وفقًا لما جاء في تقرير التفتيش تاريخ

المعطاة للصيادلة والتقنيين لبرنامج إدارة مخزون األدوية لجهة الكمية وتاريخ  Updateــــــــ وقف صالحية التحديث ـ
 الصالحية فورًا، وحصرها بأشخاص معينين تسهياًل لتحديد المسؤوليات.
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دة لكيميائي، وذلك بمواكبة من وحـــــــــ إلزام قسم الصيدلة بإجراء جردات، أقله مرة في األسبوع، خاصة ألدوية العالج ا
 الجرد في قسم المخازن وضبط أي نقص أو زيادة في المخزون.

الحكومي الجامعي مة ذكر عبارة ……ـــــــــ إلزام الشركات الموردة لألدوية بختم األدوية من أي نوع باسم مستشفى 
 عند اللزوم. Samplesمجانًا أو 

تحديد الصالحيات والمهام لكل العاملين فيها، كما تحديد األسس الواجب اعتمادها في ـــــــــ تنظيم العمل في الصيدلية و 
 تقرير الشراء وتحديد الكميات المطلوبة المنوي شراؤها.

ـــــــــ إلزام الصيادلة العاملين في المستشفى إطالع األطباء المعالجين مسبقًا بأنواع األدوية التي ينوون استعمالها خالفًا 
 الطبية عند عدم توفر األدوية المطلوبة في الصيدلية.  للوصفة

 ـــــــــ العمل على إجراء مناقصات لشراء األدوية سنويًا.    
 قرارًا صدر باإلجماع في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام ألفين وأربعة عشر.
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  136/2014 رار رقمـق   
 بجمية مندرجاته.                                     ……المسجلة برقمبعد اإلطالع على ملف القضية  
، بنتيجة التحقيق في تجديد رخصة سوق ..…و .…تاريخ ……بعد اإلطالع على تقريري المفتش اإلداري السيد  

 عمومية، خالفًا لألصول.
 ……و  ……بعد اإلطالع على مطالعتي المفتش العام اإلداري تاريخ 

 .………و..…بعد اإلطالع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 
وحيث تبين من مستندات الملف، أن المفتشية العامة اإلدارية، وفي معرض ابداء رأيها في كتاب رئيس مجلس اإلدارة 

، ..…مية للسيد ، المتعلق بتجديد رخصة سوق عمو ..…تاريخ .…مدير عام هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات، رقم  –
للتحقيق  ....خالفًا لألصول، خلصت الى اقتراإل اصدار بطاقة تكليف خاص، فأصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 

 في الموضوع.
صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة، بصفتها الجنائية، حكم مبرم بحق .……وحيث تبين بنتيجة التحقيق، أنه بتاريخ 

ل عقوبة األش ال الشاقة بحقه لمدة ثالث سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، بجرم تأليف عصابة ، قضى بإنزا..…السيد 
بقصد ارتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة، وحيازة اسلحة حربية بدون ترخيص، والشروع والتحضير لعمل ارهابي، وأن 

 هذا الحكم ال يزال مدرجًا في سجله العدلي.
على تجديد لرخصة سوق عمومية، موقعة من قبل رئيس فرع .……، استحصل السيد .……يخ وحيث تبين انه بتار 

، وذلك بعد تدقيق ومكننة المعاملة من قبل الموظف ………بالتكليف في هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات، السيد ……
وقانون السير(، الساري في  76/67 من القانون رقم 153، األمر الذي يخالف احكام المادة ……في الفرع المذكور السيد 

حينه، والتي حظرت اعطاء رخص سوق عمومية إال للبنانيين، وبعد اعادة اعتبار من كان محكومًا عليه من اجل جناية، ويمكن 
الحكم بإل اء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم قطعي، إلرتكابه إحدى الجرائم المبينة في متن القانون المشار 

، ..…تاريخ  ……ه، ما يقتضي معه توصية  هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات بإل اء رخصة السوق العمومية رقم الي
 ، خالفًا لألصول. .……الصادرة بإسم السيد 

والمستندات المرفقة به، بسبب  ،..…وحيث انه تعذر العثور على طلب تجديد رخصة السوق العمومية العائد للسيد 
، بشكل عام، وغرفة المحفوظات فيه، على وجه الخصوص، ال سيما في ظل حفظ الملفات، بشكل ..…ى فرع سوء حال مبن

عشوائي، في صناديق كرتونية كبيرة، وتعرضها للرطوبة، األمر الذي قد يؤدي الى تلف المستندات، وبالتالي عدم العثور عليها، 
، وتأمين التجهيزات الالزمة ..…ل على صيانة مبنى فرع ما يقتضي معه توصية هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات بالعم

 لحفظ الملفات والوثائق العائدة للفرع المذكور.
أنه أصدر، سجل عدلي بإسم السيد  ..…تاريخ  ..…وحيث تبين من كتاب مكتب السجل العدلي المركزي رقم 

مية العائدة له، كما تبين أن الموظفين ، أي بتاريخ الحق لتقديم طلب تجديد رخصة السوق العمو 12/8/2013بتاريخ ……
، والسيد ……، باسم السيد 2014/ 1/ 20و  17زودا التحقيق بسجالت عدلية صادرة بتاريخ  ،..…و..…المعنيين السيدين 

يظهر فيهما عدم وجود احكام صادرة بحق اصحابها، في حين وردت بحقهما احكام في متن السجالت العدلية الصادرة  ،..…
 . 1/2014/ 22و  18بتاريخ 

وحيث أن التحقيق في صحة السجالت العدلية، وكيفية حصول اصحاب العالقة عليها، يخرج عن نطاق اختصاص 
التفتيش المركزي، ما يقتضي معه ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية، إلجراء التحقيقات المناسبة، وبالتالي استئخار بت 

 لحين صدور نتائج التحقيقات القضائية.مسؤولية الموظفين المعنيين 
وحيث تبين ورود عدد من السجالت العدلية غير الصحيحة الى هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات، األمر الذي 

، المتعلق بإستحصال 20/1/2012تاريخ  4/2012يستوجب العمل على معالجته، وفقًا لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 
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(، لزوم المعامالت اإلدارية للمواطنين، ما يقتضي معه توصية 2لمؤسسات العامة مباشرة على السجل العدلي رقم واإلدارات وا
(، 2الهيئة المذكورة بالعمل على التنسيق بينها وبين مكتب السجل العدلي المركزي للحصول، مباشرة، على السجل العدلي رقم و

 في ضوء تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء، المشار اليه. لزوم المعامالت اإلدارية ألصحاب العالقة، 
، قد احتفظ ……وحيث تبين، من جهة أخرى، أن رئيس مصلحة تسجيل السيارات واآلليات والمركبات السابق، العميد 

المصلحة، ، ولم يسلمه إلى اإلدارة بعد إعفائه من مهام رئاسة ..…و ..…بملف التحقيق اإلداري المجرى مة الموظفين السيدين 
، الذي كان ……، رغم وجود احكام قضائية صادرة بحقه، وأن المالزم اول ……كما  وافق على إعطاء رخصة سوق للمدعو 

، كان يطلب من الموظفين سحب السجالت العدلية غير الصحيحة، واستبدالها .……بمراقبة فرع ....مكلفًا من قبل العميد 
 العامة.  بأخرى صحيحة، بحجة إحالتها الى النيابة

وحيث أن صالحية التحقيق في المخالفات المشار إليها أعاله، والمرتكبة من قبل العسكريين هي ذات طابة إداري 
من المرسوم  1ولم يترتب عليها أي نتائج مالية، بالتالي، تخرج عن نطاق اختصاص التفتيش المركزي، عماًل بأحكام المادة 

شاء التفتيش المركزي(، األمر الذي يقتضي معه إحالة نسخة عن الملف الى جانب وزارة وتعديالته وان 115/59اإلشتراعي رقم 
الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، إلتخاذ اإلجراءات المناسبة، من قبلها، في ضوء ما ورد في متن هذا 

 القرار.
 ،وفي ضوء ظروف القضية ،وبعد المداولة

ر  تقــــرك
 داع الملف جانب النيابة العامة التمييزية.إي – 1
 توصية هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات، بالعمل على ما يلي: – 2
، .……، الصادرة بإسم السيد ……تاريخ  ……اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلل اء رخصة السوق العمومية رقم  –أ 

 خالفًا لألصول.
 التجهيزات الالزمة لحفظ الملفات والوثائق العائدة للفرع المذكور.، وتأمين ……صيانة مبنى فرع  -ب 
(، لزوم المعامالت 2التنسيق مة مكتب السجل العدلي المركزي للحصول، مباشرة، على السجل العدلي رقم و -ج 

 .20/1/2012تاريخ  4/2012اإلدارية ألصحاب العالقة، في ضوء تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 
 تئخار بت مسؤولية الموظفين لحين صدور القرار القضائي.اس – 3
إحالة نسخة عن الملف الى جانب وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، إلتخاذ اإلجراءات  - 4

 المناسبة، من قبلها، في ضوء ما ورد في متن هذا القرار.
 الثاني من شهر كانون الثاني عام ألفين وأربعة عشر.قرارًا صدر باألكثرية في بيروت بتاريخ 
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 2014بيـــزت بأبــرز التوصيزت الصــــزدرة  ت الهيئـــة في خالي العــــزم 

 
 وزارة التربية والتعليم العزلي 

  7/1/2014تزريخ  7/2014 رار رقمـق
 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على: -

 من مهام ادارة المدرسة..... .إعفاء السيد 
 ركسة ، والمد.... عن ايام ت يبه غير المبرر.الرسمية المختلطة، السيد .....حسم راتب كل من مدير مدرسة

ذن اداري مخالفين لألصـــــول، لعدم  ،.....في المدرســـــة المذكورة، الســـــيدة ت يبت فيها بموجب تقرير طبي وا 
 االستحقاق.

 .تزويد الثانويات والمدارس الرسمية بأجهزة بصم الكترونية تمكن من ضبط دوام افراد الهيئة التعليمية فيها 

 21/1/2014تزريخ  10/2014 رار رقمـق
، السيدة ……بالعمل على، احالة المدركسة في مدرسة  ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -

وتقرير وضعها الوظيفي في ضوء قرار هذه اللجنة، وعرض  ،على اللجنة الطبية الرسمية ،(.……ورقمها المالي..…
 التخاذ القرار المناسب بشأنها. ،جمية الحاالت المماثلة على اللجنة الطبية الرسمية

 4/2/2014تزريخ  16/2014 رقم رارـق
ن بالعمل على اقصاء المرشحين المذكورين اعاله ع ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية -

االمتحانات الرسمية ألربة دورات متتالية، واتخاذ االجراءات والتدابير االدارية التي تحول دون تمكن المرشحين من 
،  اضافة 21/1/2014تاريخ  11/2014تنفيذ مآربهم، ال سيما تلك التي وردت في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 

نة مة الطلبات مقار  ،ى التدقيق في االوراق والمستندات العائدة للمرشحين السيما اولئك الذين يتقدمون بطلبات حرةال
 السابقة التي تقدموا بها، والنظر في امكانية اعتماد بطاقة الترشيح المم نطة. 

 18/2/2014تزريخ  23/2014 رار رقمـق
 بالعمل على: ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -

  : عن اعمال االمتحانات الرسمية لمدة خمس  .……و.……، ..……، ………اقصاء كل من السادة
 سنوات.

 صدار نتائج ،تشكيل لجان االمتحانات الرسمية كاليف مسبقًا، وتكليف اعضائها بموجب ت ،تصحيحًا وفرزًا وا 
تبرز هذه التكاليف عند الدخول الى مركز اللجنة، اسوة  ،مخطية تشير الى المهمة المكلف بها كل منه

طاقة لمراقبة االمتحانات الرسمية، وتزويدهم بب -دائرة االمتحانات –بالتكاليف التي تصدرها المديرية العامة 
 تعريف تعلق ظاهرة طيلة فترة اصدار النتائج.

  بأعمال االمتحانات الرسمية، بالعودة الى التحقق من صحة المعلومات واإلفادات التي يتقدم بها المكلفون
بيان المعلومات عن اوضاع افراد الهيئة التعليمية السيما في المدارس الخاصة المودعة مصلحة التعليم 

 الخاص.
  توزية المهام داخل لجان اصدار نتائج االمتحانات الرسمية، بحيث تحدد المهمة الموكلة الى كل مشارك

عداد جداول تدون ،فيها  ،فيها جمية المعلومات التي تمكن من تحديد المسؤوليات في حال تبيان اي خطأ وا 
 وتالفي عمليات نقل المكلفين من لجنة الى اخرى وضرورة توثيقها في حال حصولها.
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 .تحديد مهام المسؤول عن لجنة اصدار النتائج 
 ا عائدة للمحافظة المسجل فيهعدم تكليف اي من المشاركين في اعمال اصدار نتائج االمتحانات الرسمية ال

 وتلك التي يدرس ضمن نطاقها. ،قيد نفوسه
 4/3/2014تزريخ  25/2014 رار رقمـق

 بالعمل على: ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -
 .اعادة المدركسة المذكورة الى التدريس 
  د المدارس الرسمية ضرورة االلتزام بالرسالة التربوية والتأكياصدار تعميم يشدد على الهيئات التعليمية في

 على دورها التربوي.
 4/3/2014تزريخ  26/2014 رار رقمـق

 ،بالعمل على نقل كل من اساتذة التعليم الثانوي ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -
 الثانويات المجاورة التي تحتاج الى خدماتهن.، الى احدى ....و... ....،.السيدات

 18/3/2014تزريخ  30/2014 رار رقمـق
 ورة.بالعمل على اعفائه من مهام ادارة الثانوية المذك ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -

 1/4/2014تزريخ  37/2014 رار رقمـق
مدير مدرسة  بالعمل على توجيه كتابي تنبيه الى كلك من ،المديرية العامة للتربية ،العاليتوصية وزارة التربية والتعليم  -

اضية ومدركس التربية الري ،، بضرورة ممارسة رقابته التربوية في حضور الدروس..…، السيد .…قضاء  ،الرسمية..…
 ، بضرورة ارتداء الزي الرياضي اثناء حصص التدريس...…السيد  ،في المدرسة

 1/4/2014تزريخ  40/2014 رار رقمـق

توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والمديرية العامة للتربية، كل في ما  -
خصه، بالتعميم على مؤسسات التعليم الخاص اعتماد الدقة والموضوعية في اإلفادات الصادرة عنها، للحد من 

 ات. اإلفادات غير الصحيحة، وما يترتب عليها من مسؤولي
  15/4/2014تزريخ  42/2014 رار رقمـق

، الى مركز عملها ..…بالعمل  على اعادة السيدة  ،المديرية  العامة للتربية ،توصية وزارة التربية  والتعليم العالي -
 ..…قضاء  ،الرسمية……االساسي  في  مدرسة  

 14/5/2014تزريخ  51/2014 رار رقمـق
 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مصلحة التعليم الخاص، بما يلي:  -

  العمل على تطبيق أحكام قانون رسم الطابة المالي، وأحكام قانون ضريبة الدخل والضريبة على الرواتب
التعليمية في المدارس الخاصة( وتعديالته وتنظيم الهيئة  15/6/1956واألجور( والقانون الصادر بتاريخ 

لجهة  23/10/1993تاريخ  226لجهة الترقية واقتطاع محسومات صندوق التعويضات، والقانون رقم 
 إعطاء المدركسين بدل النقل المؤقت.

  إصدار مذكرة إلى مدققي مصلحة التعليم الخاص، تؤكد على ضرورة التشدد في أعمال التدقيق، وعدم
ت وقيود هذه المدارس، وضرورة تضمين تقارير المدققين خالصات عن المخالفات التدخل في إعداد سجال

 المالية واإلدارية.
 27/5/2014تزريخ  54/2014 رار رقمـق

 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، مصلحة التعليم الخاص بما يلي: -
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  بالشروط الصحية والتنظيمية والبيئية التي يقتضيها العمل الطلب من المدارس الخاصة المجانية التقيد
التربوي، وتكليف موظفي مصلحة التعليم الخاص الذين يتولون أعمال الرقابة السنوية، التثبت من توفر 

 الشروط المطلوبة.
 طى عـإلزام الجمعية الخيرية التعليمية الحديثة تطبيق األصول القانونية، تحت طائلة إل اء الترخيص الم

 لها.
 17/6/2014تزريخ  62/2014 رار رقمـق

العمل على نقل كل ب ،المركز التربوي للبحوث واإلنماء ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -
، الى مراكز عمل اخرى تحتاج .… ،من دار المعلمين والمعلمات .…، والحاجب السيد ..…من المدركسة السيدة 

 خدماتهما الفعلية.الى 
  28/6/2014تزريخ  68/2014 رار رقمـق 

 توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بما يلي:  -
  بصفة أستاذ تعليم ثانوي في مالك المديرية ……اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة العتبار تعيين السيدة ،

 العامة للتربية، الغيًا.
 جمية المبالغ المالية المقبوضة منها لقاء المهام التي أوكلت إليها، سواء بصفة طالبة في كلية  استرداد

 التربية، أم بصفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن.
  28/6/2014تزريخ  72/2014 رار رقمـق

مهام إدارة الثانوية  من……توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على إعفاء السيد  -
وتحديد شروط إعطاء مديري المدارس  23/4/2009تاريخ  73من القانون رقم  3المذكورة، سندًا ألحكام المادة 

 الرسمية تعويض إدارة(.
 16/7/2014تزريخ  78/2014 رار رقمـق

ما خصك وضة  لتدابير الالزمة فيتوصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على متابعة ا -
وتعديالته ونظام  12/6/59تاريخ  112من المرسوم االشتراعي رقم  18، تطبيقًا ألحكام المادة ……المدركس السيد 
 الموظفين(.

 16/7/2014تزريخ  80/2014 رار رقمـق
ذة المديرية العامة للتربية بالعمل على استرداد بدل التعاقد عن الساعات غير المنف ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -

 .2010/2011 ،2009/2010خالل العامين الدراسيين 
 16/7/2014تزريخ  84/2014 رار رقمـق

توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على توجيه كتب تنبيه إلى كل من المدققين  -
 ، بضرورة التشدد في أعمال التدقيق المكلفين بها...…والسيدة ..…، ....،...…، ..…، ..…السادة: 

 6/8/2014تزريخ  89/2014 رار رقمـق
(، .…ورقمها المالي..…بعرض الوضة الوظيفي للسيدة   ،المديرية العامة للتربية ،والتعليم العاليتوصية وزارة التربية  -

يومًا ت يبت خاللها  28والعمل على استرداد رواتبها عن  ،على مقام مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بهذا الشأن
 ضعة للمحسومات التقاعدية.بمبررات غير قانونية، وعدم احتسابها من الخدمات الفعلية الخا

 6/8/2014تزريخ  90/2014 رار رقمـق
توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بعدم تجديد العقد مة  األستاذة المتعاقدة لتدريس مادة  -

اجبها لعدم كفاءتها في تأدية و ، ....، السيدة ....قضاء  – .... -الرسمية المختلطة   ....الل ة الفرنسية في ثانوية 
 التعليمي في المرحلة الثانوية.
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 9/9/2014تزريخ  102/2014 رار رقمـق
 بالعمل على: ،المديرية العامة للتربية ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -

  من مهام إدارة المدرسة. ..…، السيدة ..…الرسمية، قضاء .……إعفاء مديرة مدرسة ، 
 ودون استكمال النصاب  ،التعاقدي عن الساعات المسندة إلى متعاقدين خالفًا لألصول استرداد البدل

 المشار إليها في متن هذا القرار. ،القانوني لمدركسي المالك
 23/9/2014تزريخ  104/2014 رار رقمـق

توصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية، بالعمل على اتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى نقل المدركس  -
 الرسمية إلى مدرسة تحتاج إلى خدماته...…من مدرسة ..…السيد 

 14/10/2014تزريخ  114/2014 رار رقمـق
لفات ة للتعليم المهني والتقني، بالنظر في إمكانية اعتماد نظام الستوصية وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العام -

 أعاله.   وفقًا لما ورد في متن القرار ،في تلزيم توريد مواد التمارين التطبيقية في مدارس ومعاهد التعليم الفندقي
 2/12/2014تزريخ  134/2014 رار رقمـق

 بالعمل على ما يلي : ،المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ،توصية وزارة التربية والتعليم العالي -
  عن االمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني لعامين متتاليين..…، والسيدة .…اقصاء كل من : السيد. 
  إصدار تعميم يحدد بشكل واضح صالحية رئيس لجنة األعمال التطبيقية في االمتحانات العملية والتطبيقية

وذلك ب ية االحتكام إليه في حال وجود أي إشكال أو مخالفة أثناء سير االمتحانات  ،ونائبه ،الرسمية
 التطبيقية التي تجري في التعليم المهني والتقني.

 وزارة المزلية 
 4/2/2014زريخ ت 11/2014 رار رقمـق

 توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يلي:  -
  من مركز عمله الحالي إلى مركز عمل آخر.....، السيد  ....نقل المسكاإل في دائرة ، 
  مجراه القانوني.  ....تاريخ  .... إعطاء التكليف رقم .... الطلب إلى أمانة السجل العقاري في 

 27/5/2014زريخ ت 56/2014 رار رقمـق
توصية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، بمتابعة اإلجراءات المتعلقة بإنجاز مشروع المرسوم الرامي إلى اعتبار  -

 مستقيلة من الخدمة..……السيدة 
 16/7/2014زريخ ت 76/2014 رار رقمـق

 المديرية العامة للشؤون العقارية، بالعمل على ما يلي:  –توصية وزارة المالية  -
  الى القضاء  .…تاريخ .…إحالة معاملة اإلفراز وحق المرور المصححة، والمسجلة بموجب التكليف رقم

 المختص لتصحيح مندرجات محضر التحديد المنظم خالفًا لقيود السجل العقاري والخرائط األساسية.
  لحين التأكد من قانونية البناء القائم  ،.…اإلبقاء على اإلشارة المدرجة على الصحيفة العينية للعقار رقم

 عليه واحترام حقوق ال ير، ال سيما لجهة الممر الذي يخترقه.
 91/8/2014زريخ ت 97/2014 رار رقمـق

 توصية وزارة المالية، مديرية المالية العامة، بالعمل على ما يلي:  -
  لتأمين حسن سير ..…اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة االتصال ما بين المركز اإللكتروني ومحتسبية ،

نجاز معامالت أصحاب العالقة وفقًا لألصول.  العمل وا 
 .تسوية الوضة الوظيفي للعاملين في المركز اآللي وفق األنظمة المرعية اإلجراء 
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 23/9/2014زريخ ت 106/2014 رار رقمـق   
، ……السيد  ..…توصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بالعمل على اجابة رئيس دائرة المساحة في  -

 ……تاريخ ……عن كتابه رقم 
 14/10/2014زريخ ت 113/2014 رار رقمـق

قة في وجوب توخي الدتوصية وزارة المالية، المديرية العامة للشؤون العقارية، بالتعميم على أمناء السجل العقاري  -
بالغ  أعمالهم والتقيد بالنصوص القانونية، خاصة لجهة استقصاء ثمن البية الحقيقي بمختلف الوسائل المتاحة وا 

 النيابات العامة المختصة عند الشك بوجود كتمان ثمن في البيوعات العقارية.

 وزارة الداخلية والبلديزت 
  15/2014 رار رقمـق

 توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بما يلي:  -
  الطلب إلى دائرة المحاسبة اعتماد جداول تفصيلية بالمعامالت المحالة إلى وزارة المالية، تسهياًل لمتابعتها

 ومعرفة نتائجها. 
 إلى  ....، أو المسلمة منه، وتنبيه السيد....السيد اعتماد دفتر ذمة لتسجيل المعامالت المالية المحالة إلى

 ضرورة توخي الدقة والحرص على المعامالت المسلمة إليه.
 4/2/2014زريخ ت 61/2014 رار رقمـق

المديرية االدارية المشتركة، بالتعميم على المخاتير ومأموري النفوس ضرورة التدقيق  ،توصية وزارة الداخلية والبلديات -
 ومساءلة المهملين منهم. ،في المستندات التي يتقدم بها االفراد لطلب الحصول على اخراج قيد

 4/2/2014زريخ ت 17/2014 رار رقمـق
ضرورة التدقيق  ،ة، بالتعميم على المخاتير ومأموري النفوستوصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية االدارية المشترك -

 في المستندات التي يتقدم بها االفراد لطلب الحصول على اخراج قيد، ومساءلة المهملين منهم.
 1/4/2014تزريخ  36/2014 رار رقمـق

حول عدم  ....توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، باستيضاإل رئيس بلدية  -
ا عقار رات األخرى ومنهتنفيذ كامل الطريق الممتد من الطريق العام الرئيسي الداخلي في البلدة، وصواًل إلى العقا

 ا.، والموانة التي تحول دون استكمالهالمستدعية
 15/4/2014زريخ ت 38/2014 رار رقمـق

، ....في قضاء  ..…توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالطلب إلى بلدية -
العقارية، والطلب .…من منطقة  .…ضرورة اتخاذ جمية اإلجراءات الالزمة لمنة المخالفات الحاصلة في العقار رقم 

 مالك العقار إزالة المخالفات أو تسويتها وفق األصول.إلى 
 61/7/2014زريخ ت 75/2014 رار رقمـق   

، السيد .…توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالتحقيق مة رئيس بلدية  -
العقارية، قبل تسجيل  ..…من منطقة ..…على العقار رقم ……، لجهة اصداره رخصة البناء بإسم السيد ..…
 حصته في العقار، وفقًا لألصول. ..…السيد

 16/7/2014زريخ ت 76/2014 رار رقمـق
 المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالعمل على ما يلي: -توصية وزارة الداخلية والبلديات  -

  اليه في متن هذا القرار، وذلك بالتعاون مة تصنيف الطريق المعبد والمزفت، المشار ..…الطلب الى بلدية
 اإلدارات الرسمية المختصة.
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  بإعادة الحال الى ما كانت عليه، واحترام حقوق ال ير، في ما خص الممر الذي .…إلزام مالك العقار رقم ،
 يخترقه، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقه.

 14/10/2014زريخ ت 109/2014 رار رقمـق
 بما يلي: ،....توصية بلدية -

  اإلستناد الى األنظمة التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بشأن دراسة طلبات المساعدات المرضية، المقدمة
من قبل المستخدمين في البلدية الى مصلحة الصحة العامة فيها، وذلك في حال نشوء اي التباس في فواتير 

 األدوية وغيرها من المستندات.
 ية الالزمة لدفة قيمة الدواء المحسوم من المساعدة المرضية التي تقدم بها المستخدم اتخاذ اإلجراءات القانون

 .....السابق في البلدية السيد
 31/11/2014تزريخ  126/2014 رار رقمـق

، إيداع إفادتي .…توصية وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لإلدارات والمجالس المحلية، بالطلب من قائمقام  -
، والصادرتين عن مختار البلدة بعد تصديقهما، دائرة ……و  ..…إنجاز البناء والمحتويات العائدتين للعقارين رقم 

 للعمل بموجبهما. ..…التنظيم المدني في 

 وزارة الشغزي العزمة والعقي 
 6/5/2014تزريخ  49/2014 رار رقمـق

 توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بما يلي:  -
  إلى ضرورة السهر على حسن قيام .…، رئيس دائرة التنظيم المدني في .…تنبيه المهندس السيد ،

 الموظفين التابعين له بمهامهم.
  إلى ضرورة توخي الدقة في عمله.، الطوبوغراف في المديرية العامة للتنظيم المدني، ..…تنبيه السيد 
  للتحقيق بموضوع فقدان مستندات من ملف .…تشكيل لجنة من خارج موظفي دائرة التنظيم المدني في ،

 واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة. ،..…/..…الترخيص العائد للعقار رقم 
  التسلسليين صالحياتهم الرقابية علىالتعميم على جمية الوحدات التابعة لها بضرورة ممارسة الرؤساء 

الصادر  18/74أعمال مرؤوسيهم وفق النصوص واألحكام القانونية النافذة، والمؤكد عليها بالتعميم رقم 
 .23/4/1974عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 

 17/6/2014تزريخ  59/2014 رار رقمـق
 ...،.قضاء ...،.بإجراء الكشف الفني على العقار ،المديرية العامة للتنظيم المدني ،توصية وزارة األش ال العامة والنقل -

يد اشارة بناء وق ،في ضوء المستندات ذات الصلة المتوفرة في ملف العقار المذكور والتحقق من قانونية البناء عليه
  .عند االقتضاء ،مخالف في الصحيفة العينية للعقار

 17/6/2014تزريخ  64/2014 رار رقمـق
 توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للطرق والمباني بما يلي :  -

  تكليف لجنة من مهندسي الوزارة غير المعنيين بملف تلزيم األش ال العائدة لتأهيل وتعبيد وتزفيت طريق
للتأكد من الكيول والكميات، ال سيما لجهة حفريات الخنادق وحفريات مختلفة، اضافة الى كميات  ……

 الباطون المسلح.
  من دفتر  45اتخاذ االجراءات الالزمة للتقيد التام باألنظمة والقوانين المرعية االجراء، ال سيما احكام البند

 ...…لتزام أش ال تأهيل وتعبيد طريقالشروط الخصوصية وطرق القياس والمحاسبة( العائد ال
  



 ــــــــ/ت 7 ــــــــ
 

 16/7/2014تزريخ  75/2014 رار رقمـق   
المديرية العامة للتنظيم المدني، بالعمل على التقيد بمبدأ عدم رجعية القرارات  -توصية وزارة األش ال العامة والنقل -

وضرورة ابالغ الدوائر الفنية المختصة اإلدارية الصادرة عن اعمالها حرصاً على عدم ابطالها امام المراجة المختصة، 
 جمية قرارات اإلفراز أو تعديلها أو تمديد مهلها، فور صدورها، تالفيًا للوقوع في األخطاء.

 16/7/2014تزريخ  76/2014 رار رقمـق 
على العقار  مالمديرية العامة للتنظيم المدني، بالتأكد من استيفاء البناء القائ -توصية وزارة األش ال العامة والنقل  -

للشروط الفنية، في ضوء مندرجات خريطة إظهار حدود صحيحة، وبالتالي، إبالغ التفتيش المركزي .…رقم 
 بالنتيجة ليبنى على الشيء مقتضاه.

 14/10/2014تزريخ  108/2014 رار رقمـق
 توصية وزارة األش ال العامة والنقل بالعمل على ما يلي:  -

  وتحديد 30/5/1970تاريخ  14601المنصوص عليها في المرسوم رقم تطبيق الحد األقصى للحسومات
 شروط استالم الصفقات مة وجود بعض نواقص أو عيوب طفيفة(.

  نجاز الردم المطلوب حول األقنية المنفذة من الباطون  ....الزام شركة للمقاوالت على إزالة ناتج الحفر وا 
عادة صيانتها.……المسلح على طريق   وا 

  .إعادة تكليف المديريات االقليمية في المحافظات بالمهام المنوطة بها قانونًا 
  الطلب إلى دوائر ومصالح التنفيذ في الوزارة إبالغ المفتشية العامة الهندسية والبلديات المعنية نسخة عن

 محاضر مواقة وأوامر المباشرة بالعمل فور تنظيمها.
  التي تنفذها اإلدارة، إال إذا كانت ماهية األش ال المراد تلزيمها تبرر الحد من تجزئة النفقات في المشارية

وتعديالته وقانون المحاسبة  30/12/1963تاريخ  14969من المرسوم رقم  123ذلك عماًل بأحكام المادة 
 العمومية(. 

  ن قبل لجهة اخذ العينات م 5/11/1998تاريخ  13379من المرسوم رقم  22إعادة العمل بأحكام المادة
 المختبر في الوزارة. 

 28/10/2014تزريخ  120/2014 رار رقمـق
توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتعميم على رؤساء دوائر التنظيم المدني في  -

 المناطق، بضرورة إجراء الكشف المحلي على األبنية المشكو منها للتأكد من قانونيتها.
  13/11/2014تزريخ  126/2014 رار رقمـق

العمل  ..…توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالطلب من دائرة التنظيم المدني في -
 ..…على وضة إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية للعقار رقم 

  2/12/2014تزريخ  131/2014 رار رقمـق
توصية وزارة األش ال العامة والنقل، المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتعميم على دوائر التنظيم المدني كافة، السيما  -

 324/94من القانون رقم  14من المادة  1، العمل على تطبيق أحكام الفقرة …دائرة التنظيم المدني في قضاء 
 .وتسوية مخالفات البناء( عند عرض حاالت مماثلة

 وزارة الصحة العزمة 
 7/1/2014تزريخ  7/2014 رار رقمـق

، بالطلب الى نقابة أطباء لبنان اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة المديرية العامة للصحة ،توصية وزارة الصحة العامة -
 للبنانية.ي ابحق الطبيب.... ورقم تسجيله في النقابة....( إلعطائه تقريرًا طبيًا للسيدة.... وهي خارج األراض
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 6/5/2014تزريخ  47/2014 رار رقمـق
 بما يلي:  -المديرية العامة للصحة  -توصية جانب وزارة الصحة العامة  -

 في ضوء النصوص 27اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لمعالجة موضوع التعاقد مة األطباء المراقبين أل و )
وآلية التعاقد في وزارة الصحة  24/6/78تاريخ  1434القانونية المرعية اإلجراء، السيما المرسوم رقم 

 .23/2008من نظام الموظفين المعدكلة بموجب المادة األولى من القانون رقم  87العامة( والمادة 
  تباع الطرق  123عدم اللجوء إلى التجزئة إال في ضوء أحكام المادة من قانون المحاسبة العمومية، وا 

خضاعها  لرقابة ديوان المحاسبة حفاظًا على المال العام. القانونية للتلزيم، وا 
  عدم اللجوء إلى شراء األدوية بموجب إجازات شراء إال عند الضرورة القصوى ولألمراض المستعصية دون

سواها، والعمل على شراء األدوية الالزمة لمرضى الوزارة بموجب اتفاقات بالتراضي تستند إلى استقصاء 
د موافقة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ما من شأنه ان يؤمن األدوية بأسعار أسعار يتم في الوزارة بع

 مقبولة حفاظًا على المال العام. 
 6/8/2014تزريخ  89/2014 رار رقمـق   

بإبالغ نقابة اطباء لبنان بالمخالفة المنسوبة الى الطبيب السيد  ،المديرية العامة للصحة ،توصية وزارة الصحة العامة -
 التخاذ االجراءات المسلكية المناسبة بحقه. (.…ورقم انتسابه الى النقابة..…
 13/11/2014تزريخ  123/2014 رار رقمـق
 توصية وزارة الصحة العامة، المديرية العامة للصحة، بما يلي:  -

  على المجلس التأديبي..…، والطبيب .…اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلحالة كل من، الصيدلي 
 الخاص بكل منهما.

  الحكومي الجامعي مهمتها تحديد كميات ..…تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومستشفى
تمهيدًا لمطالبته والصيدلي  ،.…األدوية المستلمة من وزارة الصحة العامة وغير المستعملة لمرضى الطبيب

 متضامنين بقيمتها..... 
  المتخصــــــــــــصــــــــــــين تكون مهمته طلب ملفات العالج الكيميائي من العمل على تشــــــــــــكيل فريق من األطباء

 المســــــــــــــتشــــــــــــــفيــــات المتعــــاقــــدة معهــــا ومقــــارنتهــــا مة مســــــــــــــحوبــــات هؤالء المرضــــــــــــــى من األدويــــة التي 
تؤمنها وزارة الصـــــــحة العامة لمثل حاالتهم، وتحديد كميات األدوية الممنوحة من الوزارة، وغير المســـــــتعملة 

 من المسؤولين عنها.تمهيدًا للمطالبة بتحصيل قيمتها 
  ،التعميم على المستشفيات المتعاقدة مة وزارة الصحة العامة بضرورة إعادة األدوية المأخوذة من الوزارة

 والتي لم تستعمل للمرضى، إلى مصدرها.
  الحكومي الجامعي لجهة إدراج  ....العمل على تعديل العقد الموقة بين وزارة الصحة العامة ومستشفى

تي يجب اتباعها في حالة عدم توفر األدوية لألمراض المزمنة التي تسلمها الوزارة مجانًا اإلجراءات ال
 لمرضاها الذين يعالجون في المستشفى المذكور.

 وزارة الخزرجية والمغتربيت 
 14/10/2014تزريخ  110/2014 رار رقمـق   
توصية وزارة الخارجية والم تربين، األمانة العامة للخارجية، بعرض الوضة الوظيفي للسكرتير في السلك الخارجي  -

 ، على مقام مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنه...…في اإلدارة المركزية لوزارة الخارجية والم تربين، السيد 
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 مؤ  زت  زمة 
 15/4/2014تزريخ  40/2014 رار رقمـق

 بما يلي:  لتعاونية موظفي الدولة توصية المديرية العامة -
  ل.ل وثالثة 3.200.000، دون وجه حق، والبال ة قيمتها /..…استرداد المبالغ المقبوضة من المدركس/

-2008للعامين الدراسيين .…ماليين ومائتي ألف ليرة لبنانية(، وذلك بدل قيمة منحة التعليم عن ولده 
 . 2010-2009و  2009

  عن ولده. .…العائدة للمدركس  2011-2010صرف قيمة منحة التعليم للعام الدراسي 
  التعميم على جمية العاملين في التعاونية ضرورة التشدد في دراسة طلبات منح التعليم المقدمة إليهم، للحد

 تسبب هدرًا في المال العام.من المخالفات المرتكبة، والتي من شأنها ان 
  لجهة 21/9/2012تاريخ  442ورقم  16/3/2012تاريخ  124النظر في إمكانية تعديل التعميمين رقم ،

حجب منحة التعليم عن التلميذ أو الطالب الذي يعيد السنة المنهجية أكثر من مرة، بصرف النظر عن 
 االختصاص الذي يدرسه.

 6/8/2014تزريخ  86/2014 رار رقمـق   
 توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، بالعمل على ما يلي: -

  ـــــيم للعـــــام الدراســـــي ـــــب  2011/2012عـــــدم اســـــتحقاق منحـــــة التعل ســـــة الســـــيدة .…عـــــن الطال ابـــــن المدرك
لعــــدم اســــتيفاء طلبهــــا الشــــروط القانونيــــة، واســــترداد قيمــــة منحــــة التعلــــيم المدفوعــــة عنــــه عــــن العـــــام ..…

 .2009/2010الدراسي 
  عن ابنها…السيدة ، العائدة للمدركسة 2012 – 2011صرف قيمة منحة التعليم عن العام الدراسي…. 
  التعميم على جمية العاملين في التعاونية ضرورة التشدد في دراسة طلبات منح التعليم، المقدمة اليهم، والتأكد

 من قانونيتها، حرصًا على عدم صرف أي مبلغ مالي، خالفًا لألصول.
  15/4/2014تاريخ  40/2014التأكيد على التوصية الصادرة بموجب قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 

تاريخ  442، ورقم 16/3/2012تاريخ  124المتعلقة بالنظر في إمكانية تعديل التعميمين رقم 
ر من ة أكث، لجهة حجب منحة التعليم عن التلميذ أو الطالب الذي يعيد السنة المنهجية الواحد21/9/2012
 مرة.

 13/11/2014تزريخ  123/2014 رار رقمـق
 الحكومي الجامعي، بما يلي: ……توصية إدارة مستشفى  -

  وقف عمليات بية األدوية من الصيدلية إلى غير المقيمين، وحصر فوترتها وتحصيل المبالغ الناتجة عنها
 بالمرجة المختص في المستشفى.

  المفقودة وفقًا لما جاء في تقرير التفتيشإصدار أمر تحصيل بقيمة األدوية….. 
  وقف صالحية التحديثUpdate  المعطاة للصيادلة والتقنيين لبرنامج إدارة مخزون األدوية لجهة الكمية

 وتاريخ الصالحية فورًا، وحصرها بأشخاص معينين تسهياًل لتحديد المسؤوليات.
 وع، خاصة ألدوية العالج الكيميائي، وذلك بمواكبة من إلزام قسم الصيدلة بإجراء جردات، أقله مرة في األسب

 وحدة الجرد في قسم المخازن وضبط أي نقص أو زيادة في المخزون.
  الحكومي الجامعي مة ذكر ……إلزام الشركات الموردة لألدوية بختم األدوية من أي نوع باسم مستشفى

 عند اللزوم. Samplesعبارة مجانًا أو 
 ية وتحديد الصالحيات والمهام لكل العاملين فيها، كما تحديد األسس الواجب تنظيم العمل في الصيدل

 اعتمادها في تقرير الشراء وتحديد الكميات المطلوبة المنوي شراؤها.
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  إلزام الصيادلة العاملين في المستشفى إطالع األطباء المعالجين مسبقًا بأنواع األدوية التي ينوون استعمالها
 ة عند عدم توفر األدوية المطلوبة في الصيدلية. خالفًا للوصفة الطبي

     .ـالعمل على إجراء مناقصات لشراء األدوية سنويًا 

 مؤ  زت  هربزء لبعزت 
 6/8/2014تزريخ  87/2014 رار رقمـق

 توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على ما يلي:  -
 شركات مقدمي الخدمات ومديرية ، من قبل لجنة متابعة أعمال ....متابعة وضة عامل المتعهد، السيد

بالغ التفتيش المركزي النتيجة.  التوزية في المناطق والبت بوضعه بالسرعة الالزمة، وا 
  توصية مديريتي التوزية في وبيروت وجبل لبنان والمناطق( بضرورة اإلسراع في إعداد اآللية التنظيمية التي

 القتراإل مديرية المراقبة العامة. ترعى العالقة بينها وبين شركات مقدمي الخدمات وفقاً 
  ي أثناء غيابه ودوامه ف ....توصية مديرية التوزية في المناطق، بتسمية مندوب لرئيس دائرة توزية.... ،

 وفقًا لألصول اإلدارية والقانونية المرعية اإلجراء.
  صرف النظر عن مسؤولية األشخاص الذين وردت اسماؤهم أثناء التحقيقات لدى النيابة العامة االستئنافية

 .....في 

  الميزهمؤ  زت 
 9/9/2014تزريخ  101/2014 رار رقمـق

 بالعمل على زيادة نسبة الجباية عبر القيام بما يلي: ....توصية مؤسسة مياه -
  والبلدات، وحصر أعمال الجباية بأجهزة المؤسسة.حل اللجان القائمة في بعض القرى 
 .عدم التساهل مة الجباة المقصرين واتخاذ التدابير المسلكية الالزمة بحقهم 
 .تأمين الوسائل الضرورية لالتصال والتنسيق بين أقسام الصيانة والتوزية والجباية 
 ها بقسم الجباية.اعتماد برنامج للمكننة في ما خص التحصيالت، وسجالت المشتركين وربط 
  تشكيل لجنة مهمتها القيام بمسح شامل لتصحيح جداول التحقق ومطابقتها مة سجالت المشتركين، وتحديد

 المبالغ المتأخرة.
  توجيه اإلنذارات وتنظيم محاضر ضبط بحق جمية المخالفين والمعتدين على الشبكة، ونزع عيارات المياه

 عن المشتركين المتخلفين عن الدفة. 

 ئة إدارة ال ير والليزت والمر بزتهي 
 2/12/2014تزريخ  136/2014 رار رقمـق   

 توصية هيئة ادارة السير واآلليات والمركبات، بالعمل على ما يلي: -
  الصادرة بإسم السيد  ..…تاريخ ..…اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلل اء رخصة السوق العمومية رقم….. ،

 خالفًا لألصول.
  وتأمين التجهيزات الالزمة لحفظ الملفات والوثائق العائدة للفرع المذكور...…صيانة مبنى فرع ، 
 لزوم المعامالت 2التنسيق مة مكتب السجل العدلي المركزي للحصول، مباشرة، على السجل العدلي رقم و ،)

 .20/1/2012تاريخ  4/2012اإلدارية ألصحاب العالقة، في ضوء تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 


