
2460مرسـوم رقـم 

9/11/1959صـادر بتاريخ 

تنظيم التفتيش المركزي

ان رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة
بنـاء على الدستور اللبناني 

 حزـيـران ـسـنة12 الصـــادر بتارـيـخ 115بنـــاء عـلـى المرســـوم الشاتراعـــي رـقـم 
 المتعلـق بانشـاء التفتيش المركـزي 1959

ـم  ـــي رـق ـــوم الشاتراع ـى المرس ـــاء عـل ـخ 112بن ـنة 12 تارـي ـــران ـس 1959 حزي
المتعلـق بنظـام الموظفيـن 

ـــق1959 حزيران سنة 12 تاريخ 124بنـاء على المرسـوم الشاتراعي رقم   المتعل
بنظـام السلـك الخارجـي والدارة المركزيـة في وزارة الخارجيـة والمغتربيـن 

بناء على اقتـراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقـة مجلس الــوزراء

يرسـم ما يأتـي :

 يتألـف التفتيـش المركـزي مـن :المادة الوالـى :
ـ الهيئـة .

ـ الديـوان .
ـ ادارة التفتيـش المركـزي .
ـ ادارة البحـاث والتوجيـه .

ـ ادارة المناقصـات .

الفصـل الوال
الهيئـة



يمـارس رئيـــس التفتيـــش المركـــزي وعـضـوا الهيئـــة المهـــام والـصـلحيات ـــ 2المادة 
المنصوص عنهـا في القانـون .

ـى ـ3المادة   تجتمـع الهيئـة بدعـوة من الرئيـس ، أو بنـاء على قـرار سابـق ، مرتيـن عـل
القـل في الشهـر ، وكلمـا دعـت الحاجـة الى ذلـك . 

ينظـم بكـل اجتمـاع محضـر يوقعـه الرئيـس والعضوان .

تناقـش الهيئـة في المواضيـع المعروضـة عليهـا وفقـاا لـجـدول أعمـــال يضعـــه ـ 4المادة 
ـــة ، ـــة الكثري ـــا ، بموافق ـــه يمكنه لل ان ـــن ، ا ـــد استشـــارة العضوي ـــس بع الرئي
مناقشـــة أي موضـــوع ـطـارىء يعـــرض عـلـى بســـاط البحـــث . تتخـــذ الهيئـــة
قراراتهـا بالكثريـة وتكـون هـذه القـرارات معللـة . تـدون القـرارات فـي سجــل

حسـب تاريخ صدورهـا ، ويحفظ الصـل في ملـف القضيـة .

يؤمـــن الرئـيـس تنفيـــذ ـقـرارات الهيئـــة أو يلحـــق تنفيذهـــا حـسـب مقتـضـى ـــ 5الـمـادة 
الحـال . وعلى جميـع الدارات العامـة أن تعلـم الرئيـس عـــن الـجـراءات التـــي

اتخذتهـا في سبيـل تنفيـذ هذه القرارات . 

يقـدم التقريـر السنـوي المتضمـن نتائـج التفتيـــش والتحقـيـق واقتراحـــات ادارة ـ 6المادة 
البحـاث والتوجيـه الى المراجـع المختصـة ، وينشـر في الجريـدة الرسميـة قبـل
آخـر آذار من كل سنـة . امـا التقرير الفصلـي فيقـدم في الشهـر الـذي يلـي نهايـة
ـــش ـــل التفتي ـف مراح ـــاا لمختـل ـــاا عام ـــن عرض ـى أن يتضم ـــل ، عـل كــل فص
والمشاهدات والمخالفات الملحوظـــة ووصفـــاا ـمـوجزاا لنـشـاط مختلـــف الدارات

العامـة التي تناولهـا التفتيش مع مقترحات الهيئـة .

الفصـل الثانـي
الديـوان

ـــن ـ 7المادة  يتولـى ديـوان التفتيـش المركـزي المهـام والصلحيـات التي تنيطهـا القواني
والنظمـة بالديـوان في المديريـات العامـة .

الفصـل الثـالـث 
 ادارة التفتيـش المركـزي

تتألـف ادارة التفتيـش المركـزي مـن : ـ 8المـادة 
ـ المفتشيـة العامـة الداريـة .
ـ المفتشيـة العامـة الهندسيـة .
ـ المفتشيـة العامـة التربويـة .



ـ المفتشيـة العامـة الصحيـة والجتماعيـة والزراعيـة .
ـ المفتشيـة العامـة الماليـة . 

ـ المفتشيـة العامـة الخارجيـة .

تتبادل المفتشيات العامة فيما بينها المخابرات العادية . ويجوز لـــها أن تتـبـادل ـ 9المـادة 
المخابـرات مع الدارات العامـة مباشاـــرة ، علـــى أن ترســـل نسخـــة عـــن هـــذه

المخابـرات الـى رئيس ادارة التفتيـش المركـزي .

  ـ المفتشيـة العامـة الداريـة1

تؤدي المفتشيـــة العامـــة الداريـــة مهمتهـــا ـفـي الحقـــل الداري المحـــض . ـ 10المـادة 
وتراقب سيـر العمـل في كل وحـدة ، فتطلـع بوجـه خـاص على : 

ـ كيفيـة قيـام الموظفيـن بأعمالهـم . 
ـ تقيدهـم بواجباتهـم المسلكيـة ول سيمـا بالدوام .

ـ مـدى انطبـاق  أعمالهـم على القوانيـن والنظمـة .
ـ التكاليـف بالعمـال الضافيـة وطريقـة تنفيذهـا .

ـ المراجعـات والشكاوى والنتائـج التي اقترنت بهـا .

 ـ المفتشيـة العامـة الهندسيـة2

ـــل ـ11المـادة   تؤدي المفتشيـة العامـة الهندسيـة مهمتهـا في حقـل الهندسـة المدنيـة والنق
والكهربـاء والمواصلت .

تقسـم المفتشيـة العامـة الهندسيـة : ـ 12المـادة 
أ ـ فـرع الهندسـة المدنيـة والنقـل .

ب ـ فـرع الكهربـاء والميكانيـك والمواصلت .
ويعـاون رئيس كل فـرع المفتش العـام .

 
يشمـل فـــرع الهندســـة المدنيـــة والنقـــل شـاـؤون الـطـرق والميـــاه والمعـــادن ـ 13المـادة 

والمساحـة والنقـل .
يشمـل فـرع الكهربـاء والميكانيـــك والمواـصـلت الشـــؤون الليـــة والكهرـبـاء والراديـــو

كهربائيـة والسلكيـة واللسلكيـة .

تودع مختلـف الدارات العامـة اـلـتي تشملهـــا ـصـلحيات المفتشيـــة العامـــة ـ 14المـادة 
الهندسيـة نسخـة عن برنامـج أشاغالهـا الى هذه المفتشية العامـة .

  ـ المفتشيـة العامـة التربويـة3



ـــع ـ 15المادة  تؤدي المفتشيـة العامـة التربويـة مهمتهـا في الحقـل التربـوي وتفتـش جمي
معاهـد التعليـم الرسمـي على اختلفا درجـاتـه ومراحلـــه وأنواعـــه وفروعـــه ،

فتراقب بوجـه خـاص :
ـ سيـر العمـل فيهـا .

ـ كفاءة أفـراد الهيئـة التعليميـة ، وكيفيـة قيامهـم بواجباتهـم ومسؤولياتهـم .
ـ مـدى تطبيـق أنظمـة التعليـم ومناهجـه .

ـ مـدى تطبيـق أنظمـة المتحانات الرسميـة .
ـ مراقبـة المرشاديـن التربوييـن وكيفيـة قيامهـم بواجباتهـم .

  ـ المفتشيـة العامـة الصحيـة واالجاتماعيـة واالزراعيـة4

تـــؤدي المفتشيـــة العامـــة الصحيـــة والجتماعيـــة والزراعيـــة مهمتهـــا ـفـي ـــ 16المادة 
الحقـل الصحـي والجتماعـي وتفتش الدوائـر الصحيـــة والمستـشـفيات والمـفـارز
الصحيـة الحكوميـة والبلديـة ودوائـــر العمـــل والـشـؤون الجتماعيـــة ومصلحـــة

النعاش الجتماعـي والمؤسسات الجتماعيـة .

ـــة ـــة الصحي ـــة العام ـي المفتشي ـبيطري ـف ـرع الزراعـــة والـطـب اـل ـؤدي ـف ـــ وـي
ـــة والطـــب ـي شاـــؤون الهندســـة الزراعي ـــه ـف ـــة مهمت ـــة والزراعي والجتماعي

البيطـري والمدارس الزراعيـة وسائـر المؤسسات الزراعيـة والبيطريـة .
ـ تراقب المفتشيـة العامـة الصحيـة والجتماعيـة والزراعيـة بوجـه خـاص :

ـ سيـر العمـل .
ـ كفـاءة الموظفيـن وكيفيـة قيامهـم بواجباتهـم ومسؤولياتهـم .

ـ مـدى تطبيـق القوانيـن والنظمـة .
ـــ ـتـودع مختلـــف الدارات العامـــة اـلـتي تشملهـــا ـصـلحيات المفتشيـــة العامـــة
ـذه ـى ـه ـــا اـل ـج أشاغاله ـن برناـم ـــة نسخـــة ـع ـــة والزراعي ـــة والجتماعي الصحي

المفتشية العامـة .

  ـ المفتشيـة العامـة الماليـة5

 تؤدي المفتشيـــة العامـــة الماليـــة مهمتهـــا ـفـي الحقـــل المالـــي فـتـدقق بوجـــه ـ17المادة 
خـاص :

ـ كيفيـة تنفيـذ القوانيـن والنظمـة الماليـــة ، ومنهـــا طـــرح الـضـرائب والرســـوم
وسائر الواردات وتحصيلهـا ودفـع النفقات وادارة الموال العموميـة .

ـ كيفيـة حفظ الموال العموميـة وضبط حساباتهـا .



ـــ كيفيـــة قيـــام جميـــع الموظفيـــن الذيـــن يتدخلـــون ـفـي تنفيـــذ الموازنـــة وادارة
الموال العمومية بأعمالهـم .

تشمـل صلحيـات المفتشيـة العامـة الماليـة القضاء والجـيـش وقـــوى المـــن ـ 18المادة 
ال الداخلي والمـن العـام ، بالضافـة الى الدارات والمؤسسات الخاضعـــة أصـــ
لسلطـة التفتيــش المركــزي . وتبلــغ نتائــج التفـتيش المالــي المتعلقــة بهــا الـى

مراجعهـا لتخـاذ التدابيـر المقتضاة وفقـاا لنظمتهـا الخاصة .

وعلى هذه المفتشيـة العامـة أن تتـثبت ايضاا من حـسـن تـطـبيق التفاـقـات اـلـتي
تعقدهـا الدولـة أو البلديات مع المؤسسات الصحية والجتماعية الخاصـة .

تشترك المفتشيـة العامـة الماليـة في كل تفتيـــش يمكـــن أن يكـــون لـــه نتائـــج ـ 19المادة 
ماليـة .

  ـ المفتشيـة العامـة الخارجايـة6

تتولـى المفتشيـة العامـة الخارجيـة مهـام التفتيـش المنصوص عنـه في نظـام ـ 20المادة 
الوزارة المذكـورة ، وذلك بواسطـة المفتـش العـام الخـــاص بهـــا وبمعاونـــة ـمـن

تكلفهـم رئاسـة هيئـة التفتيـش المركـزي من أفـراد مصالحهـا .

الفصـل الرابـع
ادارة البحـاث واالتوجايـه

تتولـــى ادارة البحـــاث والتوجيـــه بحـــث الـطـرق والوسائـــل الكفيلـــة برفـــع ـ 21المادة 
ـــة اـلـى مستوى الدارة وزيادة فعاليتهـا ، واستخلص النتائج والقتراحـــات اليل
تحسيـن تنظيـم الدوائـر وتبـسـيط الساليـــب والـصـول المتبعـــة فيهـــا ، وـتـدرس

بوجـه خـاص :
ـ مراحـل سيـر كل معاملـة وما تتطلبـه من وقت واختصـاص .

ـ شاروط اعداد المخابـرات الداريـة وكيفيـة تسييرهـا .
ـ ربـط الدارات بعضهـا ببعض على أساس المهمـة المنوطـة بكل منهـا . 

الفصـل الخامـس
 ادارة المناقصات 

تتولـــى ادارة المناقـصـات العمـــال المتعلقـــة بالمناقـصـات وفقـــاا للحكـــام ـــ 22الـمـادة 
القانونيـة والتنظيمية النافـذة ، ويرئسهـا موظف من الفئـة الولـى .



تشمـل ادارة المناقصـات : ـ  23المادة 
ـ لجـان المناقصـات .
ـ مكتـب المناقصـات .

 يضـم المكتب موظفيـن ادارييـن وفنييـــن بينهـــم مهـنـدس ويمكـــن أن ينـتـدب ـ24 المادة 
اليـه مستشـار معاون في مجلس الشورى .

 يحـــدد مـــلك التفتيـــش المركـــزي وسلسلـــة الرـتـب والرواـتـب فيـــه وفقـــاا ـــ25الـمـادة 
 المرفقيـن بهذا المرسوم .2 و 1للجدوليـن رقم 

ـروط ـب والـش ـــة الرواـت ـــه سلسل ـــاث والتوجي ـــي ادارة البح ـى مراقب ـق عـل تطـب
المفروضـة لتعييـن مراقبـي ديـوان المحاسبـة .

 ينشـر هـذا المرسوم في الجريدة الرسميـة ويبلـغ حيـث تدعو الحاجـة .  ـ26المادة 

 1جاـدوال رقـم 
مـلكا التفتيـش المركـزي

آ ـ إدارة التفتيـش المركـزي 
 ـ الدارة المركـزيـة1

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة
ثانية

فئة ثانية
أو ثالثة

فئة
ثالثة 

فئة
رابعة

فئة
خامسة 

المجموع

11 رئيس التفتيش المركزي



11رئيس دائرة (حقوقي)
33 مفتش عـام

 الديوان
11رئيس مصلحة 
66محرر أو كاتب

44مستكتب
55حاجب

ـوازم  داـئـرة الـمـوظفين والـل
والمحاسبة

11رئيس دائرة
11محاسب

 أمانة سر الهيئة
11أمين سر

44محرر أو كاتب
411215528المجموع

  

 ـ مفـوضيـة الحكومـة لـدى المجلـس التـأديبـي العــام1

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة ثانية
أو ثالثة

فئة
ثالثة 

فئة
رابعة

فئة
خامس

ة 

المجموع

11مفتـش عـام
( مفــوض الحكومــة لــدى

المجلس التأديبـي العام )

 مفتـــش عــــام أو مفتـــش
معاون

11

22محرر أو كاتب

11مستكتب



11حاجب

11316المجموع
 

ـ المفتشيـات العامـة3
 ـ التفتيـش الداري2

فئةالـوظيفــة
أول
ى

فئة ثانية
أو ثالثة

فئة
ثالثة 

فئة
رابع
ة

فئة
خامسة 

المجمو
ع

11مفتـش عـام
11رئيس دائرة ( حقوقي )

ـش ـــام أو مفـت ـش ع  مفـت
معاون

3030

33محرر أو كاتب

33مستكتب

33حاجب

13016341المجموع



 ـ التفتيـش المـالــي3

فئةالـوظيفــة
أول
ى

فئة ثانية
أو ثالثة

فئة
ثالثة 

فئة
رابع
ة

فئة
خامسة 

المجمو
ع

11مفتـش عـام
11رئيس دائرة ( حقوقي )

3636 مفتش أو مفتش معاون

44محرر أو كاتب

33مستكتب

33حاجب

13617348المجموع

 ـ التفتيـش التـربـوي4

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة
ثانية أو
ثالثة

فئة
ثالثة

فئة
راب
عة

فئة
خامسة

المجمو
ع

11مفتـش عـام
11رئيس دائرة ( حقوقي )

** مفتش أو مفتش معاون :
ــــ لمراـحــل التعلـيــم الـعــام
(حـضـــــانة ، ابـتـــــدائي ،
متوـســط ، ـثــانوي ، ودور



المعلمين )

ـ للتعليم المهنـي والتقنـي
ـ للتربيـة الرياضيـة

ـ للفنــون

33محرر أو كاتب

22مستكتب

22حاجب

+*1529*1المجموع

*    يحـدد عدد المفتشيـن المعاونيـن ، فـي هـذه المفتشيـة العامـة ، سنويـاا فـي الموازنـة
العامـة .

 ـ التفتيـش الهندســي5

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة
ثانية أو
ثالثة

فئة
ثالثة

فئة
راب
عة

فئة
خامسة

المجمو
ع

11مفتـش عـام
11رئيس دائرة ( حقوقي )

 مفتش أو مفتش معاون :
1616ـ هندسـة مدنيـة ونقل 

77ـ كهرباء وميكانيك
22ـ اتصالت

44محـرر أو كاتـب

22مستكتب

33حاجب

12516336المجموع



 ـ التفتيـش الصحـي واالجاتماعـي واالزراعـي6

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة
ثانية أو
ثالثة

فئة
ثالثة

فئة
راب
عة

فئة
خامسة

المجمو
ع

11مفتـش عـام
11رئيس دائرة ( حقوقي )

 مفتش أو مفتش معاون :
66ـ طبيب

22ـ هندسـة صحيـة
22ـ عمل وشاؤون اجتماعية

33ـ هندسـة زراعيـة
22ـ طـب بيطـري
33محرر أو كاتـب

11مستكتب

33حاجب

11514324المجموع

ب ـ إدارة البحـاث واالتـوجايـه

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة
ثانية

فئة ثانية
أو ثالثة

فئة
ثالثة 

فئة
رابعة

فئة
خامسة 

المجموع



11مـديـر عــام

11رئيس مصلحـة

1515مـراقب أول أو مـراقب

رئيـــس قســـم ( اخصـــائي
بالمحفوظات )

11

22محرر أو كاتب

11مستكتب

11حاجب

111513122المجموع

ج ـ إدارة المناقصـات

فئةالـوظيفــة
أولى

فئة
ثانية

فئة
ثالثة 

فئة
رابع
ة

فئة
خامسة 

المجموع

11مـديـر عــام

11رئيس مصلحـة 

33مهندس رئيس مصلحة فنـي

33مهندس رئيس دائرة فني 

11رئيس دائـرة ( حقوقي )

55محرر أو كاتب

11مستكتب



33حاجب

1446318المجموع

 2جاـدوال رقـم 
سلسلـة الـرتـب واالـروااتـب فـي التفتيـش المركـزي

الـراتـب الشهـري ل.لالـدرجــةالـرتبـة
الفئـة الوالـى

الـرتبـة الوالـى

ــــــــش ــــــــس التفتي رئي
المركـزي

13205
23070
32935
42800
52665

الـراتـب الشهـري ل.لالـدرجــةالـرتبـة
الـرتبـة الثانيـة



12665مفـش عـام
رئيــــــس إدارة البـحــــاث

والتوجيه
22530

32395مدير عـام المناقصات
42260
52125
61990

الفئـة الثانيـة
11990مفتـش

21855أو
31720مفتش رئيس فرع

41620
51520
61420

الفئـة الثالثة
11520مفتش معاون

21420
31320
41220
51150
61080

 3جاـدوال رقـم 
المـراقبـون

سلسلـة فئاتهـم وادرجاـاتهـم واروااتبهـم

الفئـة الثانيـة
الـراتبالدرجـةالرتبـة

11990
21855
31720

41620مراقـب أول



51520
61420

الفئـة الثالثـة
الـراتـبالدرجـة

11420
21320
31220

41150مـراقـب
51080
61010

واقد انيطت ـبـإدارة البـحـاث واالـتـوجايه ـصـلحايات وامـهـام ، ـفـي نـصـوص مختلـفـة منـهـا
 ( الراـمـي إـلـى إنـشـاء مؤسـسـة عاـمـة باـسـم «29/5/2000/تارـيـخ 222القانون رقـم /

معهد الوطني للدارة » واتعديل بعض الحاكام الواردة ـفـي المراـسـيم الشـاـتراعية الرـقـم
7486/2002 واتـعـديلتها ) واالمرـسـوم رقـــم 12/6/1959 تارـيـخ 115 وا114 وا112

 ( تعديل بعض أحاكام تنظـيـم مجـلـس الخدـمـة المدنـيـة ) إـضـافة اـلـى27/2/2002تاريخ 
ـم  ـزي رـق ـتيش المرـك ـي للتـف ـم /2460/59المرـسـوم التنظيـم /12740 ، واالمرـسـوم رـق

 ( تنظـيـم شاـــؤوان الـسـتئجار ) ، واالمرـسـومين الشـاـتراعيين رـقـم13/5/1963تارـيـخ 
اء مجلـس الخدمـة المدنـيـة ) واذلـك إلـى114/59 ( نظام الموظفين ) وا112/59  ( إنش

جاانب قرارات واتعاميم صادرة عن رئاسة مجـلـس اـلـوزراء .واـقـد الحـقـت إدارة البـحـاث
ءء للمرسوم   .7486/2002واالتوجايه بمجلس الخدمة بنا


